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Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de fitness- en 
wellnesscontracten 

 
 
Bij toepassing van 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.), 
vroeg de Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, bij brief van 11 
februari 2010 de Commissie om advies over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende 
de fitness- en wellnesscontracten.  
 
Naast dit voorontwerp, werd er in bijlage bij de vraag om advies eveneens een onderzoek van het 
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (hierna het OIVO) over de 
commerciële praktijken en de contractsvoorwaarden van fitnesscentra gevoegd1. 
 
De Minister vroeg de Commissie om dit advies binnen een termijn van twee maanden uit te 
brengen, maar verduidelijkte nadien, bij brief van 15 maart 2010, dat voorrang diende te worden 
verleend aan het advies op het Voorstel van Richtlijn inzake consumentenrechten, waar de 
Minister de Commissie bij brief van 3 februari 2010 mee belastte. 
 
 
 

I. Situering 
 
 
De Commissie gaat niet in op de vraag of het nemen van een koninklijk besluit al of niet 
opportuun of nuttig is in dit geval2.  
 
Zij beperkt zich tot een technische bespreking van het haar voorgelegde koninklijk besluit, maar 
wenst niettemin de aandacht van de Minister te vestigen op reeds bestaande regels voor 
fitnessmaatschappijen, en op de principes van het Voorstel van richtlijn betreffende 
consumentenrechten zoals deze uit de officiële tekst voortvloeien. 
 
Deze reeds bestaande regels, richtlijnen, en gedragscodes worden ter informatie in een eerste luik 
(Situering) geschetst. 
 

A. Bestaande regelgeving- gedragscodes- richtlijnen van het O.F.T. (Verenigd Koninkrijk) 
 
 
De Commissie wijst de heer Minister op de volgende reeds bestaande regels voor fitnesscentra, 
voortvloeiend uit regelgeving, of uit een Gedragscode: 
 

                                                      
1 OIVO, Fitnesscentra: hun commerciële praktijken zijn niet altijd even gezond,  
2 De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar standpunt, onder meer weergegeven in het advies nr. 14 
van 25 juni 2004 op een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende een typecontract voor 
huwelijksbemiddeling, dat het reglementeren van contractsbedingen en a fortiori het opleggen van een 
typecontract, een vérgaande correctie vormen op het beginsel van de contractsvrijheid, en bijgevolg enkel 
met de nodige omzichtigheid en conform de gronden tot tussenkomst mag worden genomen. Zie p. 2 (punt 
A.a), tweede alinea) van dit advies, te raadplegen via de volgende link: 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB14_tcm325-74394.pdf 
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1. Kwaliteitseisen op het niveau van klantenrelaties volgend uit regelgeving voor de 
erkenning van de titels van beroepsbekwaamheid 
 
1.a) betrokken regelgeving: situering 
 
In het kader van de beschrijving van beroepen en van opleiding tot beroepen maakt de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (www.serv.be ) een gegevensbank. 
Een vergelijkbaar initiatief vindt men niet in de schoot van de Waalse tegenhanger, de CSRW 
(www.csrw.be) . 
 
Er is een beroepencluster gedefinieerd voor de beroepen fitnessbegeleider, 
groepfitnessbegeleider, personal trainer, club manager en fitnessuitbater. Men vindt die in een 
brochure (http://www.serv.be/Publicaties/830.pdf , 2005). Per beroep is een afpaling gemaakt en 
zijn de taken en competenties opgesteld. Dat werk is gedaan in overleg met de sector, de 
Belgische Beroepsvereniging voor de Fitness en Wellnessindustrie, (hierna de BBF&W) en 
fitnesscentra, en met de vakbonden. 
 
Op basis hiervan zijn in Vlaanderen regelen gemaakt voor de erkenning van de titels van 
beroepsbekwaamheid van fitnessbegeleider (Ministerieel besluit van 7 juli 2008, BS 22 juli 
2008), van groepsfitnessbegeleider (Ministerieel besluit van 4 mei 2009, BS 27 mei 2009) en van 
personal trainer (Ministerieel besluit van 7 juli 2008, BS van 22 juli 2008). Als bijlage van de 
besluiten vindt men de competenties en taken. Deze besluiten zijn getroffen op grond van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2008, ter uitvoering van het Decreet van 30 april 
2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (zie op 
http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/index.vwp?SID=0  (zoekscherm) van 
www.codex.vlaanderen.be , zoek “woord in tekst” , “fitness”). 
 
Er blijken geen bekwaamheidseisen te bestaan in de Franse gemeenschap (Zie: Les métiers du 
sport en Communauté Française, Liège, AISF, s.d., p. 3, 
http://www.infosport.be/Guides/lesmetiersdusport.pdf ). 
 
1.b) regels inzake contracten met klanten 
 
In het document van de SERV zijn ook  de kwaliteitseisen van de sector opgenomen: KWALIFIT 
(p. 69 e.v.). 
 
Op het niveau van de klantenrelaties, waarin begrepen “het contract”, vindt men de volgende 
eisen: 

‐ Het abonnement overschrijdt niet de duur van 12 maanden (“regelgeving economische 
zaken”). 

‐ Het abonnement voor onbepaalde duur voorziet een “vooropgestelde opzegtermijn”. 
‐ Een regeling voor opschorten (door het fitnesscentrum en vervolgens door de klant) 

wegens bijzondere omstandigheden (“zwangerschap, legerdienst, …”) is voorzien en 
verder ook duidelijke bepalingen i.v.m.  “onderbreking”. 

‐ De regels voor gegevensbescherming worden nageleefd. 
‐ Het abonnement “wordt schriftelijk vastgelegd”. 

 
 
2.  Gehoudenheid aan (Internationale) Gedragscodes 
 

http://www.serv.be/
http://www.csrw.be/
http://www.serv.be/Publicaties/830.pdf
http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/index.vwp?SID=0
http://www.codex.vlaanderen.be/
http://www.infosport.be/Guides/lesmetiersdusport.pdf
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2.a) De sector van de fitnesscentra is sterk vertegenwoordigd en ook sterk georganiseerd in 
Vlaanderen en in Brussel en de beide provincies Brabant.  
 
De beroepsvereniging die in de organisatie van collectieve arbeidsvoorwaarden optreedt,  is  de 
Belgische Beroepsvereniging voor de Fitness en Wellnessindustrie, BBF&W. 
http://www.fitnessorg.be/win/index.cfm?Id=192)  
Zij vormt kennelijk één groep met De Fitnessorganisatie (DFO) (http://www.fitness.be/) die ook 
de beroepsbelangen verdedigt en kennelijk de gesprekspartner is in Vlaanderen. Zij is aangesloten 
bij UNIZO. 
DFO is het (enige) Belgische lid van de European Health and Fitness Organisation 
(http://www.ehfa.eu/78.html ) . De EHFO blijkt op het Europese niveau de aangenomen 
gesprekspartner te zijn van de Europese overheid. 
EHFO werkt samen met de EREPS, het European Register of Exercise Professionals 
(http://www.ehfa.eu/78.html ). EREPS heeft als doel erkende, opgeleide, trainers te registreren en 
informatie daarover mee te delen aan het publiek. 
De opleidingseisen worden gemaakt door SkillsActive (http://www.skillsactive.com/healthfit ), 
een andere organisatie. Die werkt daartoe samen met (en voor) FISAF, het Competence Portal for 
Fitness Professionals (http://www.fisaf.org/ ). 
Er is een (de “grootste”) wereldwijde organisatie: IDEA Health and Fitness Association 
(http://www.ideafit.com/ ). 
 
 
2.b) IDEA heeft een Code of Ethics waarin, op het vlak van de contracten, is bepaald dat haar 
leden “clear, simple language” gebruiken in hun contracten en ook de contracten naleven. De 
Code verbiedt ook misleidende publiciteit. 
 
De beroepsverenigingen wijzen hun leden op juridische regelgeving. IDEA wijst op de valkuilen 
bij vooraf gedrukte contracten (http://www.ideafit.com/fitness-library/avoiding-pitfalls-
preprinted-legal-contracts-0 ). BBF&W verwijst naar de site van FOD Economie en stipt de 
belangrijkste hoofdstukken aan van de WHPC (http://www.fitnessorg.be/win/index.cfm?Id=201). 
 

3. Vrijheid van vestiging- dochtermaatschappijen van Britse ondernemingen- Guidelines 
van het Office of Fair Trading 

 
De Commissie merkt tenslotte nog op dat enkele van de grootste opererende ondernemingen 
dochtermaatschappijen zijn van Britse ondernemingen. Deze laatste zijn voor hun contracten 
onderworpen aan richtlijnen van het Office of Fair Trading met betrekking tot contractsclausules. 
 
Deze ondernemingen zijn in België gevestigd dank zij  de vrijheid van vestiging in de EU. Het 
zou redelijk zijn hen erop te wijzen dat ze de regelen over contracteren, die ze in het Verenigd 
Koninkrijk (moeten) naleven, ook in België zouden respecteren. 
 
 

B. Sectoriële regelingen en het Voorstel van Richtlijn Consumentenrechten 
 
In de mate het Voorstel van Richtlijn inzake Consumentenrechten in zijn huidige vorm zou 
gehandhaafd blijven, zullen koninklijke besluiten die voor bepaalde (categorieën van) producten 

http://www.fitnessorg.be/win/index.cfm?Id=192
http://www.fitness.be/
http://www.ehfa.eu/78.html
http://www.ehfa.eu/78.html
http://www.skillsactive.com/healthfit
http://www.fisaf.org/
http://www.ideafit.com/
http://www.ideafit.com/fitness-library/avoiding-pitfalls-preprinted-legal-contracts-0
http://www.ideafit.com/fitness-library/avoiding-pitfalls-preprinted-legal-contracts-0
http://www.fitnessorg.be/win/index.cfm?Id=201
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of diensten contractsvoorwaarden opleggen, in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dit volgt uit 
het principe van volledige harmonisatie3. 
 

                                                      
3 Art. 4 van het Voorstel van Richtlijn van 8 oktober 2008 van het Europese Parlement en de Raad 
betreffende consumentenrechten, COM 2008/614def, te raadplegen via de volgende link: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_NL_PROPOSITION_DE_D
IRECTIVE.pdf .  
Zie hierover het komende advies nr. 28 inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorstel voor 
richtlijn betreffende consumentenrechten. 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_NL_PROPOSITION_DE_DIRECTIVE.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_NL_PROPOSITION_DE_DIRECTIVE.pdf
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II. Artikelsgewijze bespreking 
 
 
 
Artikel 1: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 bepaalt dat het besluit van toepassing is “op de overeenkomsten gesloten tussen een 
dienstverlener natuurlijke of rechtspersoon, en een consument, met als voorwerp het verlenen van 
prestaties inzake fitness en wellness”. 
 
Zoals uit de bespreking hierna zal blijken, roept vooral het materiële toepassingsgebied vragen 
op. Het voorontwerp bevat in dat verband te vage begrippen, verschillend in het Nederlands en in 
het Frans,. 
 
1. Vaag toepassingsgebied 
 
1.a) Personeel toepassingsgebied 
 
- De verduidelijking dat “dienstverlener” zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kan 
omvatten, is overbodig. Aangezien het KB zal worden gesteund op artikel 34 WHPC moet men 
ervan uitgaan dat met dienstverlener bedoeld wordt de “verkoper” van “diensten” in de betekenis 
van de WHPC-regeling van de onrechtmatige bedingen. 
 
- Naar aanleiding van  de nieuwe Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming4, werd de term verkoper vervangen door de term onderneming (zie 
artikel 2, 1°, van het wetsontwerp). 
 
Het lijkt de Commissie aangewezen om de term “dienstverlener” die gehanteerd wordt in dit 
voorontwerp te vervangen door de term “onderneming”. Deze wijziging dient dan in het volledige 
K.B. te worden doorgevoerd. 
 
De Commissie merkt nog op dat er in de Wet Marktpraktijken een algemene uitzondering 
gemaakt wordt voor de beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de kinesisten5. 
 
1.b) Materieel toepassingsgebied: het verlenen van prestaties inzake fitness en wellness vs. “des 
prestations de remise en forme ou de bien-être” 
 
“Fitness” en “wellness” zijn niet omschreven. Het algemene “verlenen van prestaties inzake” 
fitness en wellness is evenmin een verduidelijking. Met name is “prestaties inzake fitness en 
wellness” niet eens beperkt tot handelingen die rechtstreeks met de fysieke of de psychische 
toestand (“mental coaching”) van mensen (ook van dieren?) hebben te maken. 
 

‐ verschil Nederlandse en Franse begripsaanduiding 
 
Het voorontwerp stelt in de Nederlandse versie dat het betrekking heeft op prestaties inzake 
fitness en wellness, in de Franse versie wordt gesteld dat “les contrats de remise en forme ou de 
bien-être” worden bedoeld. Hoewel dit anglicismen zijn, worden ook in het Franstalige taalgebied 
de bewoordingen “fitness” en “wellness” gebruikt.  
                                                      
4 Zie Gedr. St.,Kamer, 2009-2010, 52, nr. 2340/010. Hierna genoemd de Wet Marktpraktijken 
5 Zie hierover punt b) 
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Aangezien deze begrippen niet nader worden gedefinieerd, dient van een normale betekenis te 
worden uitgegaan. De normale betekenis van deze begrippen dekt veel te veel om tot een 
coherente interpretatie te komen. Bovendien is het vanuit legistiek oogpunt nooit aangewezen om 
verschillende bewoordingen te gebruiken voor eenzelfde begrip. 
 
Onder het begrip “remise en forme” en “bien-être” vallen bijvoorbeeld ook de activiteiten van 
kinesitherapeuten, massage, thalassotherapie, aromatherapie.  
 
Ook hotels, vakantieparken stellen fitnessruimte en –activiteiten ter beschikking van hun cliënten. 
Vallen voorts ook vakantieparken met wellnesscentra onder de regeling? Beide categorieën 
bieden op bijkomstige wijze fitness en wellness aan. En hoe moet het  met de centra voor 
“herstel” (herstelbedrijven) die krachtens een Besluit van de Vlaamse Regering6 fitnesstoestellen 
moeten hebben,  om erkend en gesubsidieerd te worden? 
 

‐ verlenen van prestaties inzake fitness en wellness 
 

Men mag er van uitgaan dat de Minister met “verrichtingen” bedoelt een dienstlevering die niet 
louter bestaat uit het ter beschikking stellen van apparaten of ruimtes maar die een zekere 
begeleiding  vanwege een dienstverrichter impliceert, desgevallend beperkt tot raad en hulp op 
vraag van de gebruiker. Maar dat is niet verduidelijkt. 
 
 

‐ Poging tot verduidelijking en definitie van wat onder fitnessactiviteiten dient te worden 
begrepen 
 
Gezien het gebruik van deze vage, niet-gedefinieerde begrippen, onderzocht de  Commissie zelf 
nader wat onder “activiteiten inzake fitness en wellness” kan worden begrepen, en welke 
definities het best kunnen aansluiten bij de bedoeling van de auteurs van het voorontwerp van 
koninklijk besluit. 
 
i) In het beroepencluster van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), opgesteld in 
samenwerking met de Belgische Beroepsvereniging voor de Fitness- en de Wellnessindustrie7 , 
wordt o.a. de activiteitcluster gedefinieerd zoals die definitie volgt uit de indeling van de Paritaire 
Comités. 
   
Fitness wordt daarin aangeduid als “de activiteiten waarbij de klant actief de handelingen uitvoert 
met als hoofddoel behoud en verbetering van de gezondheidsgerelateerde en/of 
prestatiegerelateerde fitheid”. 
 
Het belangrijkste stuk van deze definitie is dat de klant “actief” de handelingen stelt. Dat 
onderscheidt fitness van lichaamsverzorgende massage etc. 
 

                                                      
6 Art. 5 Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van 
gebruikers en mantelzorgers.- Bijlage X.- Centra voor herstelverblijf (BS, 17 december 2009): inz. D. 
Voorwaarden voor de infrastructuur, 18°. 
7 Zie hierover hoger, Hoofdstuk 1, bij de algemene situering. Dit document is raadpleegbaar via de 
volgende link: http://www.serv.be/Publicaties/830.pdf, zie voor een afbakening p. 7-9. 

http://www.serv.be/Publicaties/830.pdf


 8

ii) De Fitnessorganisatie8 definieert fitness als “het uitvoeren van bewegingen met als doel het 
behoud en de verbetering van de gezondheid”. 
 
De European Health and Fitness Organisation, waarvan de Fitnessorganisatie lid is, definieert de 
fitheid zelf als volgt: “een dynamische toestand van fysisch, psychisch en sociaal welbevinden, 
gestimuleerd door activiteiten die aangepast zijn aan de individuele mogelijkheden, behoeften en 
voorkeuren van personen die verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren opnemen”. 
Kennelijk wordt met die laatste zinsnede de fitness gescheiden van oefeningen die 
“voorgeschreven” worden in kinesitherapie. 
 
Het SERV-document noemt een fitnesscentrum een centrum waar minstens één van de drie 
volgende onderdelen aanwezig is: krachttraining, cardiofitness en groepsfitness. Maar kennelijk 
kunnen daar nog andere faciliteiten bijkomen (bijv. sauna, massage, zwembad,…). 
 
Men kan evenwel aannemen dat voor de consument een fitnesscentrum een instelling is die zich 
als zodanig aanbiedt. Men kan aannemen dat de consument ervan uitgaat dat hij individuele 
fitnessoefeningen uitvoert met behulp van toestellen. Groepsfitness zal – zo mag men aannemen – 
kunnen bestaan uit oefeningen die zowel met als zonder het gebruik van toestellen plaatsvinden. 
 
iii) Samenvattend: 
 
Uit het onderzoek van OIVO en uit de strekking van het ontwerp van KB kan men afleiden dat de 
ontworpen regeling vooral van belang is  

‐ in fitness, desgevallend  gecombineerd met wellness  (niet louter wellness); 
‐ die gericht is op gezondheid en niet op prestatie (prestatiegerelateerd is voor 

sportbeoefenaren);  
‐ en die gebeurt in het kader van een abonnement, d.w.z. waarin meerdere opeenvolgende 

prestaties worden geleverd volgens een tijdspad dat in overleg wordt opgesteld of door de 
consument kan worden bepaald. 

 
Essentiële onderscheidende elementen voor fitnessactiviteiten bestaan erin dat: 

‐ het initiatief uitgaat van de betrokken consument die verantwoordelijkheid opneemt voor 
zijn eigen functioneren; 

‐ dat de consument actief is in het stellen van de handelingen die zijn fitness of wellness 
verbeteren of onderhouden; 

‐ dat de activiteiten  aangepast zijn aan de  individuele mogelijkheden, behoeften en 
voorkeuren van de consument, waarbij die in overleg met het fitnesscentrum zijn 
programma opstelt, of minstens op raad en hulp van het centrum kan rekenen9; 

‐ de handelingen zijn gericht op het  behoud en verbetering van de 
gezondheidsgerelateerde fitheid. 

 
                                                      
8 Deze organisatie vormt blijkbaar één groep met de Belgische Beroepsvereniging voor de Fitness en 
Wellnessindustrie, zie www.fitness.be   
9 De Commissie merkt in dit opzicht op dat het noodzakelijk is dat er een intake-gesprek 
(kennismakingsgesprek) gevoerd wordt met iedere beginnende fitnessbeoefenaar: ieder fitnessprogramma 
moet immers aangepast zijn aan de fysieke toestand en wensen van de betrokken cliënt, en een eventuele 
aansprakelijkheid van het centrum dient dan ook worden beoordeeld in functie van onder meer dit intake-
gesprek.  
Ook de SERV beschouwt het intake-gesprek als een essentieel onderdeel van de opdracht van de 
fitnessbegeleider bij een fitnesscentrum. Zie p. 19 van het document van de SERV over het beroepencluster 
“Fitness”, te raadplegen via de link:. http://www.serv.be/Publicaties/830.pdf. 

http://www.fitness.be/
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Het lijkt eveneens aannemelijk dat de Minister vooral de los staande fitness en wellness 
overeenkomsten bedoelt. Er zijn fitness en wellness verrichtingen die gecombineerd worden 
aangeboden in het kader van een vakantie of een verblijf. Als voorbeeld mag men noemen de 
toegang tot fitnessruimtes en apparaten die huurders van een huisje in vakantieparken hebben. 
Voorts mag men wijzen op wellness-arrangementen van hotels. In beide gevallen gaat het nog om 
opeenvolgende prestaties, niet om de occasionele toegang tot de fitnessruimte die bijv. in hotels 
bestaat voor iemand die daar gewoon voor korte tijd logeert.  Voor een stuk valt het belang van 
deze vraag weg door de eerste uitzondering van artikel 1 van het ontworpen besluit: meestal 
zullende fitnessverrichtingen die hier zijn genoemd een duur hebben die korter is dan een maand. 
 
Besluit: 
 
Het verdient in elk geval aanbeveling het toepassingsgebied duidelijker te omschrijven en de hier 
weergegeven beperkingen op te nemen indien dit overeenstemt met de bedoeling van de 
opstellers. 
 
1.c) Uitzonderingen op het materieel toepassingsgebied 
 
Uit de twee uitzonderingsbepalingen blijkt de bedoeling van de regelgever om overeenkomsten 
van korte duur (art. 1, tweede lid, 1°) of deze die betrekking hebben op een welomlijnd, beperkt 
aantal prestaties (art. 1, tweede lid, 2°), uit te sluiten van het toepassingsgebied van het koninklijk 
besluit. 
 
Buiten wat de voorgestelde regeling inzake de duur en de opzeg betreft, is het de Commissie 
onduidelijk waarom deze overeenkomsten op algemene wijze worden uitgesloten. Dit dient op 
zijn minst gemotiveerd te worden in het Verslag aan de Koning. 
 
Indien er geen duidelijke reden bestaat voor een dergelijke algemene uitsluiting, lijkt het de 
Commissie aangewezen de beide uitzonderingen weg te laten. 
 
1° contracten van maximum een maand zonder stilzwijgende verlenging (Art. 1, tweede lid, 1°) 
 
Uit de eerste uitzonderingsbepaling blijkt dat de opstellers van het voorontwerp het niet 
noodzakelijk achten contracten van korte duur (maximaal één maand) zonder stilzwijgende 
verlenging, aan het bijzonder beschermingsregime van dit koninklijk besluit te onderwerpen. 
 
2° contracten m.b.t. een vooraf bepaald aantal prestaties (Art. 1, tweede lid, 2°) 
 
Een tweede uitzondering betreft “de documenten, kaarten of abonnementen die recht geven op 
een vooraf bepaald aantal prestaties”. 
 
Indien men er voor deze uitzondering dezelfde gedachtegang op nahoudt als voor de eerste 
uitzonderingsbepaling, namelijk dat contracten die betrekking hebben op een beperkt aantal 
prestaties weinig aanleiding geven tot contractuele problemen, dan is het in elk geval aangewezen 
een maximaal aantal prestaties vast te leggen in het besluit (bijv.-b. maximum 10). 
 
Indien men dat laatste  niet bepaalt, zet dit de deur open voor ontwijking van de wetgeving.  
Weliswaar staat dan in die gevallen vast hoeveel prestaties er zullen worden geleverd, en de 
consument mag dan wel duidelijker weten wat het voorwerp van zijn verbintenis is. Voor het 
buiten toepassing laten van de regelen over de inhoud van de overeenkomst, het verzakingsrecht, 
de verhuisclausule, de opzeg door de dienstverlener, de contractinformatie en het wegbedingen 
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van beschermende wetgeving bestaat er in  het geval van een document dat recht geeft op een 
vooraf bepaald aantal prestaties geen goede grond. 
 
Naar analogie met de eerste uitzondering beveelt de Commissie eveneens aan om op te leggen dat 
deze overeenkomsten geen beding van stilzwijgende verlenging mogen bevatten. 
 
Indien deze uitzondering dus zou worden behouden, beveelt de Commissie aan om het volgende 
toe te voegen in de tweede uitzonderingsbepaling: 
“2, de documenten, kaarten of abonnementen die recht geven op een vooraf bepaald aantal 
prestaties, welke niet meer bedragen dan [10], en die geen beding van stilzwijgende verlenging 
bevatten.” 
 
 
 
Artikel 2. Minimale vermeldingen en contractvoorwaarden 
 

A. In artikel 2 geregelde contractsbepalingen 
 

Aanhef: 
 
In de aanhef van artikel 2 wordt een opsomming gegeven van enkele belangrijke 
contractbepalingen. Dit maakt dubbel gebruik uit met de gedetailleerde opsomming die daarop 
volgt. Het verdient bijgevolg aanbeveling deze opsomming weg te laten en de aanhef te 
formuleren als volgt: 
“Het contract beschrijft op duidelijke en ondubbelzinnige wijze ten minste de volgende 
elementen:” 
 
Opsomming van minimale vermeldingen en contractvoorwaarden: 
 
2, 4° Duurtijd: 
 
Omwille van de duidelijkheid verdient het aanbeveling om bijkomend te verwijzen naar het 
krachtens artikel 82 van de wet op de markpraktijken10 verplicht op te nemen beding wanneer een 
contract van bepaalde duur een beding van stilzwijgende verlenging bevat. 
 
2, 6° Verzakingsbeding: 
 

‐ De verzakingstermijn van 7 kalenderdagen stemt niet overeen met bestaande termijnen 
 

Er is voor gekozen om de consument een verzakingsrecht11 van zeven kalenderdagen toe te 
kennen, in de plaats van de tot nu toe gebruikelijke zeven werkdagen. In de Wet Marktpraktijken 
wordt nu, althans voor wat overeenkomsten op afstand betreft, gekozen voor een herroepingsrecht 
van 14 kalenderdagen12. Ook in het Voorstel van Richtlijn inzake Consumentenrechten, waar één 
van de doelstellingen is  het meer op elkaar afstemmen van de verschillende 

                                                      
10 Artikel 39bis van de vroegere wet op de handelspraktijken. 
11 In het wetsontwerp Marktpraktijken is er voor geopteerd om voortaan de terminologie 
“herroepingsrecht” in plaats van verzakingsrecht te hanteren.  
12 Zie de artikelen 47 Marktpraktijkenwet (overeenkomsten op afstand) en 53 (overeenkomsten op afstand 
m.b.t. financiële diensten). Zie artikel 61 voor overeenkomsten gesloten buiten de onderneming.  
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herroepingstermijnen, wordt gerekend in kalenderdagen, en stelt men in het algemeen een 
minimum herroepingstermijn van 14 kalenderdagen voor13. 

 
Het lijkt de Commissie bijgevolg logischer – gezien de huidige termijnen voor herroeping-  om 
ofwel een verzakingstermijn van 14 kalenderdagen, ofwel een verzakingstermijn van 7 
werkdagen te voorzien. 

 
‐ De betaling van tijdens de verzakingstermijn op verzoek van de consument verrichte 

prestaties. 
 

Artikel 2,6°, betreft enkel een algemeen verzakingsrecht voor de betrokken overeenkomsten, en 
bevat geen uitzondering voor het geval de uitvoering van de overeenkomst tijdens  de 
verzakingstermijn is begonnen op vraag van de consument..  

 
Het kosteloze karakter van dit verzakingsrecht waarover de consument beschikt, betreft enkel het 
recht om zonder reden van de aangegane overeenkomst af te zien, maar betreft niet de vergoeding 
voor de reeds tijdens de verzakingstermijn verrichte prestaties. Artikel 3 van zijn kant verbiedt 
enkel dat tijdens de verzakingstermijn betaling wordt vereist. Het verhindert de onderneming niet 
om na het verstrijken van de bedenktermijn een vergoeding te vragen voor de tijdens de 
bedenktermijn geleverde prestaties.  

 
Het lijkt de Commissie bijgevolg aangewezen om uitdrukkelijk te regelen of minstens aan te 
geven wat er gebeurt met de reeds tijdens de verzakingstermijn verstrekte diensten, los van het 
ogenblik van betaling, waarover artikel 3 handelt. 
 
De Commissie geeft hierbij de voorkeur aan een regeling waarbij bepaald wordt dat van de 
consument geen vergoeding mag worden geëist noch aanvaard voor eventueel tijdens de 
bedenktermijn geleverde prestaties. De start van de uitvoering van de overeenkomst binnen de 
bedenktermijn geschiedt dan met andere woorden op risico van de onderneming. 
 
Zo zou de consument in de gelegenheid worden gesteld om de aangeboden dienstverstrekking uit 
te proberen en aldus met meer kennis van zaken te kunnen beslissen tijdens de verzakingstermijn. 
Anderzijds wordt zo vermeden dat moeilijkheden zouden rijzen aangaande de berekening van het 
verschuldigde bedrag. 
 
Zou de Minister daar anders over oordelen dan meent de Commissie  dat dit betaling vragen  
slechts mogelijk moet zijn voor effectief geleverde en individualiseerbare prestaties, bijvoorbeeld 
een kennismakingssessie. 
 

 
 

‐ Vereiste van mededeling per aangetekende brief 
 
De vereiste dat de consument de dienstverlener per aangetekende brief op de hoogte brengt van 
zijn beslissing om zijn verzakingsrecht uit te oefenen, mag niet tot gevolg hebben dat de 
fitnessonderneming iedere andere wijze van kennisgeving als onontvankelijk zou beschouwen. 
 

                                                      
13 Zie artikel 12 van het Voorstel van Richtlijn Consumentenrechten. 
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Er moet dus minstens verduidelijkt worden dat de aangetekende kennisgeving per aangetekende 
brief mogelijk wordt gemaakt als bewijs dat in ieder geval voldoende is om de uitoefening van 
het verzakingsrecht aan te tonen. Het is dus geen geldigheidsvereiste14. 
 
De Commissie beveelt, verder gaande dan deze laatste opmerking, aan om de tekst van het 
koninklijk besluit als volgt aan te vullen: …“per aangetekende brief, of op iedere andere nuttige 
wijze zoals per fax, of per e-mail met ontvangstbevestiging… 

 
 
2, 7° Opzegrecht bij overeenkomsten van onbepaalde duur 
 
Artikel 2, 7° kent de consument een opzegrecht van maximaal 15 kalenderdagen bij 
overeenkomsten van onbepaalde duur. Binnen de 30 dagen moet hij terugbetaald worden voor te 
veel betaalde bedragen of voorschotten. De dienstverlener krijgt betaling voor de tot op het 
ogenblik van de opzegging verrichte prestaties. 
 

‐ Vereiste van kennisgeving per aangetekende brief 
 
Zie de bespreking van art. 2, 6° 
 

‐ terugbetaling van de te veel betaalde bedragen (consument) en recht op vergoeding voor 
onderneming tot aan de datum van opzeg (onderneming) 

 
De Commissie beveelt aan om de bewoording “…De consument moet worden vergoed voor de 
bedragen die hij, desgevallend, heeft gestort als voorschot of als betaling”, te vervangen door “de 
consument krijgt…de bedragen terugbetaald die dienen als vergoeding voor de prestaties verricht 
na deze vastgestelde opzegtermijn.” 
 

‐ Documenten die recht geven op een vooraf bepaald aantal prestaties 
 
De vraag wordt gesteld welke regeling wordt getroffen bij documenten, kaarten of abonnementen 
die recht geven op een vooraf bepaald aantal prestaties dat meer bedraagt dan een vastgesteld 
aantal (bijvoorbeeld 10). 
 
Zou hier een onmiddellijk opzegrecht met een terugbetaling pro rata worden voorzien, als de 
Minister die uitzondering zou invoegen? 
 

‐ Opzegregeling niet toepasbaar op prestaties die een geheel vormen en niet 
individualiseerbaar zijn. 

 
Een opzegtermijn van maximaal 15 dagen en hieraan verbonden de terugbetaling (consument) 
respectievelijk het recht op vergoeding (onderneming) kan enkel indien het om apart te leveren 
prestaties gaat, en niet indien het gaat om diensten die een geheel vormen, bijvoorbeeld een 
overeenkomst om een bepaalde techniek of sport aan te leren.  
 
In het geval de onderneming beloofd heeft een onderling samenhangende reeks van prestaties te 
leveren, brengt de door haar gegeven opzeg niet mee dat zij zonder meer vergoeding moet kunnen 

                                                      
14 Zie eveneens C.O.B. 6, 8 december 1999, Advies inzake het voorontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen, p. 14 (door de C.O.B. voorgestelde art. 4.11. van het 
K.B.). 
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vragen voor geleverde verrichtingen. De consument loopt het gevaar dat een andere onderneming 
hem ook weer alleen als klant wil nemen als hij zo’n reeks van voren af aan begint of als hij per 
deelverrichting die als vervolg kan gelden van wat hij bij fde eerste onderneming kreeg, meer 
moet betalen. 
 
2, 8° Opzegrecht wegens factoren eigen aan de consument bij contracten van bepaalde duur 
 

‐ geen gevallen van overmacht 
 
De Commissie legt er de nadruk op dat een verhuizing van de consumenten meer in het 
algemeen, iedere ander oorzaak toerekenbaar aan de consument die het hem onmogelijk maakt 
nog langer van de diensten te kunnen genieten, geen gevallen van overmacht uitmaken. 
 
Overmacht kan enkel worden ingeroepen bij onmogelijkheid van nakoming van de aangegane 
verbintenissen (dus zijn betalingsverplichting), niet bij onmogelijkheid om van de aangekochte 
dienst te genieten15. 
 
Een evenwichtige contractuele regeling voor dit soort overeenkomsten, waar het verbeteren van 
de gezondheid centraal staat, heeft evenwel tot gevolg dat de gezondheidsrisico’s niet eenzijdig 
door de consument moeten worden gedragen. 
 
De Commissie verwijst in dit opzicht naar de regeling zoals deze aanbevolen wordt door het 
Office of Fair Trading: 
 
“You may terminate this agreement on 30 days notice in writing if you are unable to use the club 
through serious illness or injury likely to preclude you from using the club for a period of least 2 
calendar months. (We will request reasonable evidence of your illness or injury- e.g. a doctor’s 
certificate). 
 
You may also terminate this agreement if: 

(i) we significantly reduce the facilities or opening hours of the club; 
(ii) we change the location of the club, or 
(iii) we close the club for refurbishment for a period of more than 4 weeks at a 

time. 
 
We will use our reasonable endeavours to give you at least 45 days notice of the change (either in 
writing or by prominently displaying a sign in the club) and, if you wish to terminate your 
membership due to reasons stated above, you can give us 30 days notice in writing to terminate. 
 
If you terminate your membership (in accordance with the terms stated above) we will refund any 
part of your membership fee which you have paid in advance but which relates to a period after 
termination.” 
 
Op die manier wordt een evenwicht bereikt tussen factoren die op de consument wegen, en 
factoren toerekenbaar aan de onderneming. 
 

‐ Analoge regeling voor documenten inzake vooraf bepaalde prestaties hoger dan bijv.b. 10 
 
                                                      
15 Zie reeds C.O.B. 7 van 6 juni 2001, “Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor 
het vervoer van reizigers van de N.M.B.S.”,  tweede vraagstelling, p. 4. 
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Indien men het voorstel tot aanpassing van de tweede uitzonderingsgrond aanvaardt, dient in een 
analoge regeling te worden voorzien voor vooraf bepaalde prestaties. 
 

B. Niet in het ontwerpKB geregelde contractbepalingen: uitweiding  
 
 
Hoewel dit in de studie van het OIVO, waarop het voorontwerp van KB geïnspireerd is, als een 
belangrijk aandachtspunt naar voor komt, wordt er in geen expliciete regeling voorzien van 
bedingen die de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming uitsluiten of beperken bij 
overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper. 
 
Zoals eveneens uit de richtlijnen van het Office of Fair Trading naar voor komt16, geldt een 
strenge beoordeling voor iedere aansprakelijkheidsbeperking ter zake.  
 
Ook bedingen waar de dienstverlener zijn aansprakelijkheid beperkt “voor zover dit door de wet 
wordt toegelaten” zijn op zich onrechtmatig. Zij zijn niet voldoende te begrijpen door de 
consument. 
 
 
Artikel 3. Verbod tot eisen voorschot tijdens verzakingstermijn 
 
Het ontwerp K.B. verbiedt enkel het eisen van een voorschot of betaling tijdens de 
bedenktermijn. Er kan derhalve wel nog betaling gesuggereerd en aanvaard worden tijdens de 
bedenktermijn. De vraag rijst of naar analogie met hetgeen is bepaald bij verkopen buiten de 
onderneming het niet beter zou zijn om te bepalen dat gedurende de bedenktermijn geen betaling 
mag worden geëist noch aanvaard.  

Dit moet  vermijden dat de ondernemingen onevenredig hoge kosten zouden vragen aan de 
consument die van dit recht gebruik zou willen maken en pas na de verzakingstermijn zou 
wensen te betalen. 
 
Artikel 4. Verboden bedingen 
 
Artikel  4 heeft betrekking op twee types verboden bedingen, onverminderd de toepassing van 
artikel 32 van de handelspraktijkenwet,: 
 
1° Verbod van minimumduur van lidmaatschap in contracten van onbepaalde duur 
 

‐ Duur en “lidmaatschap” (affiliation) 
 
Het lijkt de Commissie niet aangewezen om in het KB een onderscheid te maken tussen duur en 
lidmaatschap. Blijkbaar is het de bedoeling van het voorontwerp de gebondenheid ten belope van 
een bepaalde minimumtermijn te regelen, met andere woorden de minimumduur. Er wordt dus 
voorgesteld niet van “lidmaatschapsovereenkomsten” te spreken in de tekst. 
 

‐ Dit verbod gaat kennelijk te ver volgens sommige leden 
 

                                                      
16 OFT, “Guidance on unfair terms in health and fitness club agreements”, te raadplegen op de website van 
het OFT: www.oft.gov.uk , zie inzonderheid Part IV, nr. 1.6. en 1.7., p. 7-9. 

http://www.oft.gov.uk/
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Een regeling waarbij het de onderneming verboden wordt een bepaalde contractuele regeling voor 
te stellen waarbij de consument gedurende een bepaalde termijn verbonden wordt, gaat volgens 
sommige leden van de Commissie kennelijk te ver. Dit zou een belemmering betekenen op de 
vrijheid overeen te komen wat men wil, en dit overschrijdt de doelstelling van het verzekeren van 
het evenwicht in de rechten en plichten tussen partijen, of het verzekeren van de eerlijkheid bij 
commerciële transacties. 
 

a. Duidelijke en ondubbelzinnige kennisgeving van de minimumduur 
 
De Commissie oordeelt dat het probleem van de minimumduur in de eerste plaats een 
probleem van duidelijke kennisgeving betreft over de omstandigheid dat tegenover 
“promotieaanbiedingen” een bepaalde minimumduur staat en verwijst in dit opzicht naar haar 
opmerkingen geformuleerd in het advies inzake abonnementen voor mobiele telefonie17. 

 
Uit de artikelen 30, 31, § 4, volgt met andere woorden dat de onderneming de consument 
duidelijk en ondubbelzinnig moet inlichten over het feit dat tegenover het aanbod een 
contract van bepaalde duur staat, wat een zware verbondenheid kan betekenen in hoofde van 
de consument. 

 
b. onder omstandigheden strijdig met de algemene norm 

 
In aanmerking genomen punt a) voor de toetsing, kunnen bedingen m.b.t. de minimumduur 
die de consument voor een te lange duur binden er toe strekken zijn recht om de 
overeenkomst te beëindigen te zeer belemmeren, in het licht van artikel 31, § 1, van de 
handelspraktijkenwet als onrechtmatig worden bevonden. 

 
c. besluit 

 
Een algemeen verbod tot het voorstellen van contracten met een minimumduur gaat – ermee 
rekening houdend dat de duur van de overeenkomst en bepaalde onvoorziene 
omstandigheden (ziekte, verhuis) reeds een regeling kennen in artikel 2, 7°, en 2, 8°, van het 
KB -  volgens sommige leden van de Commissie evenwel kennelijk te ver. 

 
 
4, 2° verbod van bedingen die de keuze van de consument beperken wat betreft de wettelijke 
betaalmiddelen, zowel voor de éénmalige als voor de maandelijkse of jaarlijkse betalingen. 
 
Deze tekst is onbegrijpelijk. De Nederlandse tekst heeft het over “(wettelijke) betaalmiddelen”, in 
de Franse tekst gaat het over “modes de paiement (légaux)”. 
 
 Er wordt opgemerkt dat in België enkel het chartaal (papieren) geld geldt als wettig betaalmiddel 
(“moyens de paiement qui ont cours légal”). 
 
Uit het verslag van OIVO blijkt dat men de doorlopende opdracht viseert die zelf afzonderlijk zou 
moeten worden opgezegd als het contract wordt opgezegd. De Franse tekst geeft die draagwijdte  
van betaalwijze juist weer; het gaat over manieren  van betaling.  

                                                      
17 C.O.B. 9 van 11 juni 2002, Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen van mobiele 
telefonie, p. 4. 
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Het lijkt de Commissie meer aangewezen om dit vraagstuk op te lossen zoals het wordt gesteld: 
op te leggen dat de doorlopende opdracht samenvalt met de duur van de overeenkomst. Dit is ook 
de normale gang van zaken. 
 
De Commissie wijst in dit opzicht trouwens op de nieuwe wet van 10 december 2009 betreffende 
de betalingsdiensten18, inzonderheid op artikel 42, vierde lid, dat de betalingsdienstgebruiker het 
recht verleent uitgestelde opdrachten te herroepen tot uiterlijk het einde van de werkdag die aan 
de overeengekomen dag voorafgaat. 
  
 
Artikel 5. Informatie over de contractvoorwaarden 
 
Artikel 5 van het KB legt enkele vereisten op inzake beschikbaarheid van de algemene 
voorwaarden: deze dienen gratis en op eenvoudig verzoek te verkrijgen. Ze dienen eveneens in 
hun meest recente en actuele vorm geconsulteerd, gedownload en afgedrukt te kunnen worden via 
de commerciële website van de dienstverleners. Er dient in een duidelijke en ondubbelzinnige 
verwijzing naar deze algemene en bijzondere voorwaarden te worden voorzien op de website, met 
een vermelding van de datum van de laatste wijziging. 
 

1. buiten de delegatiebevoegdheid op basis van artikel 34 
 

De Commissie is van mening dat artikel 34 niet toelaat een regeling te treffen omtrent de 
beschikbaarheid van de algemene voorwaarden. Artikel 34 laat de Koning enkel toe om bepaalde 
bedingen voor te schrijven of te verbieden, niet om vereisten inzake beschikbaarheid op te leggen. 
 
De Commissie wijst erop dat het Voorstel van Richtlijn betreffende consumentenrechten een 
aantal algemene informatieverplichtingen zal opleggen19.  
 

2. onderscheid tussen een algemene transparantieverplichting en de individuele 
informatieverplichting 

 
Een dergelijke bepaling kan naar het oordeel van de Commissie bovendien verwarring scheppen. 
 
Er moet  vooreerst een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds een algemene verplichting 
van beschikbaarheid en transparantie, door onder meer vermelding van de betrokken 
voorwaarden op de website, indien deze bestaat, en anderzijds het vraagstuk de individuele 
informatie die de consument nodig heeft. Op de tweede plaats moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de verplichting informatie te verschaffen  en de kennis (mogelijkheid kennis te 
nemen) van de contractvoorwaarden die vereist is om op geldige wijze toestemming te geven en 
door de voorwaarden te zijn gebonden. 
 
Er wordt wat individuele informatie  betreft, verwezen naar artikel 30 van de W.H.P.C., dat de 
verkoper een actieve informatieverplichting oplegt. De wijze waarop bepaalde 
contractsvoorwaarden worden meegedeeld aan de consument speelt tevens een rol bij de 
beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding. 
 

                                                      
18 B.S., 15 januari 2010. 
19 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten, 8 
oktober 2008, COM (2008) 614def., art. 5. 
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Wat de algemene informatie en mededeling van de standaardvoorwaarden betreft, valt het op te 
merken dat de verwarring hier van grote betekenis kan zijn. De standaardvoorwaarden zoals die 
op een bepaald ogenblik  kenbaar zijn gemaakt, kunnen verschillen van het vroeger met de 
consument gesloten standaardcontract of van wat individueel was afgesproken. 
 
Het voorschrift altijd de recentste standaardcontracten beschikbaar te stellen bijv. op de website, 
zou de indruk kunnen wekken dat publicatie van de nieuwe standaardvoorwaarden ook, en wel 
krachtens de regeling van het KB, deze nieuwe voorwaarden verbindend maakt voor al wie reeds 
een contract had. Meer bepaald in overeenkomsten van onbepaalde duur zou dit de indruk 
wekken dat de consument aan de nieuwe standaardvoorwaarden is gehouden zonder dat wijziging 
van de voorwaarden als beding was voorzien in het nog lopende contract dat tevoren was 
gesloten. Het zou in het geval de wijziging van de standaardvoorwaarden wel als mogelijkheid 
was voorzien, de indruk wekken dat de consument aan de nieuwe voorwaarden is gehouden 
zonder de mogelijkheid te hebben het contract op te zeggen20. 
 
Artikel 6. Sanctie 
 
Elk contractueel beding dat de rechten van de consument waarover de consument krachtens dit 
besluit beperkt of afschaft, wordt als verboden en nietig beschouwd. 
 
Dit besluit herneemt de nietigheidssanctie van artikel 33, § 1, van de wet op de handelspraktijken. 
Er wordt dus niet in een specifieke nietigheidssanctie voorzien, waardoor de Koning zijn 
delegatiebevoegdheid niet overschrijdt. 
 
 

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

                                                      
20 Voor wat de bedingen inzake eenzijdige wijziging van de prijs, de kenmerken en de voorwaarden van de 
overeenkomst betreft, wordt verwezen naar de (nieuwe) regeling in de artikelen 74, 2° en 3°, van de Wet 
van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming. 
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