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Inleiding 
 
1. Voorwerp van dit advies 
 
Bij brief van 3 februari 2010 werd de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen door de 
Minister van Klimaat en Energie beslast met Consumentenzaken, gevraagd om een 
advies binnen een termijn van 2 maanden te verlenen over de regeling van de 
onrechtmatige bedingen zoals vervat in Hoofdstuk V van het voorstel tot richtlijn 
“Consumentenrechten” dat door de Europese Commissie werd uitgevaardigd op 8 
oktober 2008.1 De Raad voor het Verbruik heeft reeds op 1 februari 2010 een advies 
uitgebracht over het geheel van de bepalingen van het voorstel tot richtlijn 
“Consumentenrechten”.  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (hierna de COB) zal zich dus in het 
bijzonder buigen over de regels aangaande de onrechtmatige bedingen. Dit sluit evenwel 
niet uit dat zij hier en daar ook uitspraak doet over de regels inzake de informatieplichten 
– Hoofdstuk II in het voorstel tot richtlijn “Consumentenrechten” – aangezien de 
bepalingen uit het richtlijnvoorstel die handelen over de transparantieverplichting en de 
terbeschikkingstelling van contractvoorwaarden, nauw samenhangen met de regels over 
de consumenteninformatie.2    
 
Dit advies steunt enkel op de tekst van het voorstel tot richtlijn “Consumentenrechten” 
van  8 oktober 2008 dat in de toekomst ongetwijfeld nog aanpassingen zal ondergaan. De 
Commissie voor Onrechtmatige bedingen beschouwt dit advies dan ook als een 
tussentijds advies en hoopt zich in een later stadium op definitieve teksten te kunnen 
buigen. De aanbevelingen van  dit advies betreffen soms suggesties om het voorstel tot 
richtlijn te doen wijzigen, soms suggesties om in de toekomst de wet op de 
marktpraktijken (zie hierna) aan te passen mocht het voorstel van richtlijn op het 
betrokken punt overeind blijven. 
 
2. Situering van het richtlijnvoorstel en impact van de volledige harmonisatie.  
 
1. Het voorstel tot richtlijn “Consumentenrechten” resulteert uit een bevraging van alle 
belanghebbende partijen naar aanleiding van het Groenboek tot Herziening van het 
Consumentenacquis. Het is erop gericht om volgende vier richtlijnen te herzien die elk 
een regeling inhouden van contractuele rechten van consumenten:  
 

- Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, 

                                                 
1 Eur. Comm., COM (2008) 614/3, 8 oktober 2008, “Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende consumentenrechten”. 
2 In dezelfde zin ons Advies nr. 25, Deel 1, punten 2 en 3. 
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- Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, 

- Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten,  
- Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen. 
 
Het voorstel tot richtlijn “Consumentenrechten” wil die vier richtlijnen combineren “in 
één horizontaal instrument dat de gemeenschappelijke aspecten op systematische wijze 
regelt, de bestaande regels vereenvoudigt en bijwerkt, inconsistenties wegneemt en hiaten 
opvult” (zie: Toelichting, p. 3).   
 
De richtlijn 1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten maakt deel uit van deze vier richtlijnen. Men weet dat de 
afdeling onrechtmatige bedingen in de WHPC van 1991 werd ingevoerd bij wijze van 
(anticiperende) omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen.  
 
2. Nieuw is echter dat men zich afkeert van het beginsel van de “minimumharmonisatie” 
– dat de lidstaten toeliet om striktere nationale regels te handhaven of in te voeren – om 
voortaan de volledige harmonisatie voor te staan. Volledige harmonisatie betekent dat 
lidstaten, op het door de richtlijn bestreken gebied, geen bepalingen mogen handhaven of 
invoeren die afwijken van die van de richtlijn (Toelichting, p. 3 en art. 4 
Richtlijnvoorstel). De vier betrokken richtlijnen waren in oorsprong “minimum”-
richtlijnen.  
 
Men weet dat de Belgische wetgever bij de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke 
Bedingen koos voor striktere regels die een grotere bescherming boden aan consumenten. 
Zo bijvoorbeeld werd het toepassingsgebied in de WHPC uitgebreid tot onderhandelde 
bedingen; zo werd de exemplatieve en indicatieve lijst van onrechtmatige bedingen uit de 
Richtlijn Oneerlijke Bedingen, in artikel 32 WHPC uitgebreid en werden de in de lijst 
genoemde bedingen per se onrechtmatig gemaakt. 
 
Het is dan ook zeer de vraag of de nieuwe harmonisatiemethode nog ruimte laat voor de 
uitbreiding van de bescherming (bijvoorbeeld naar onderhandelde oneerlijke bedingen) 
en of de twee nieuwe lijsten die worden gehanteerd in (de bijlagen II. en III. van) het 
voorstel tot richtlijn eenzelfde of een vergelijkbaar beschermingsniveau zullen bieden als 
het huidige nationale recht.  
 
In dit advies zal de COB zich niet inlaten met het debat aangaande deze beleidskeuze van 
de lidstaten voor een volledige harmonisatie. De COB zal daarentegen wijzen op de 
gevolgen van dergelijke harmonisatie op de Belgische wetgeving én op het impact voor 
het niveau van consumentenbescherming.  
 
 
3. Wetgevend kader en gehanteerde afkortingen 
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Dit advies moet met heel wat wetgeving rekening houden en tracht voor de duidelijkheid 
volgende terminologie en afkortingen te hanteren:  
 

• Richtlijn 93/13 of de Richtlijn Oneerlijke Bedingen = richtlijn 93/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 

• WHPC = de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument. In deze wet werd Richtlijn 93/13 
omgezet in Afdeling 2 van Hoofdstuk V (artt. 31-34), terwijl Afdeling 1 (art. 30) 
een bepaling bevat over de informatieplichten van de verkoper. De afdeling over 
“onrechtmatige bedingen” heeft een eigen toepassingsgebied: het geldt voor al de 
contracten gesloten tussen een consument en een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit.  

• WOBVB  = de wet van 2 augustus 2002 betreffende misleidende en vergelijkende 
reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen. In deze wet vindt men (in de artt. 7 e.v.) de (meer 
getrouwe) omzetting van Richtlijn 93/13 voor de contracten gesloten tussen een 
consument en de titularis van een vrij beroep handelend in het kader van zijn 
beroepsactiviteit.  

• Het Richtlijnvoorstel  (RV) of het voorstel tot richtlijn  = het voorstel tot 
richtlijn “Consumentenrechten” van 8 oktober 2008, dat voorwerp is van dit 
advies. 3 

• De wet marktpraktijken of WMPC = de wet betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming van 6 april 2010, verschenen in het B.S. op 12 april 
2010.4 

• De COB = de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 
 
Gelet op de zeer recente publicatie van de WMPC kiest de COB ervoor om steeds naar 
beide bronnen te verwijzen: zowel naar de nieuwe artikelen uit de wet marktpraktijken 
als naar de oude artikelen uit de WHPC (waarvan de nummering van de wetsartikelen 
ingeburgerd is en ook nog gebruikt wordt in de doctrine). 
 
 
4. Plan 
 
Twee grote veranderingen verdienen een bijzondere aandacht op het vlak van de 
onrechtmatige bedingen:  

(1) ten eerste, de invoering van twee exhaustieve lijsten, terwijl richtlijn 93/13 slechts 
één niet-exhaustieve lijst bevat;  

                                                 
3 De Raad voor het Verbruik bracht reeds een advies uit. Zie Advies Raad voor het Verbuik nr. 421 van 1 februari 
2010. Huidig advies doet geen afbreuk aan de stellingen die in het advies van de Raad voor het Verbruik zijn 
opgenomen. 
4 Zowel de Raad voor het Verbruik als de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen brachten advies uit over het 
voorontwerp van deze wet. Zie Advies Raad voor het Verbuik nr. 403 van 6 november 2008 en het Advies nr. 25 van 
19 november 2008 van de COB Hierna wordt bij herhaling naar dit laatste advies verwezen omdat het reeds rekening 
houdt met het voorstel van richtlijn van 8 oktober 2008.  
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(2) ten tweede, de nieuwe keuze van harmonisatiemethode vermits de Europese 
regelgever thans opteert voor een ‘volledige harmonisatie’ i.p.v. een ‘minimum-
harmonisatie’ van het bestreken gebied. 

 
Teneinde een globaal beeld te krijgen, worden volgende punten achtereenvolgend 
behandeld: 
 

I. Het toepassingsgebied (enkel voor niet-onderhandelde bedingen?)  
II.  De transparantie- en terbeschikkingsstellingsvereisten en de link met de 

informatieplicht(en) 
III.  De uitsluiting van controle op ‘voorwerp en prijs’  
IV.  De algemene toetsingsnorm 
V. De twee nieuwe lijsten oneerlijke bedingen  
VI.  De individuele sanctionering van oneerlijke bedingen  
VII.  Algemene conclusies 
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I. Toepassingsgebied (enkel voor niet-onderhandelde bedingen?) 
 
1. Het toepassingsbereik van Richtlijn 93/13 is beperkt tot niet afzonderlijk 
onderhandelde bedingen (art. 3, lid 1). Daaronder vallen niet enkel standaardbedingen, 
maar ook voorgeformuleerde bedingen die slechts in het kader van één enkele transactie 
gebruikt worden. De onderliggende klemtoon ligt op het gebrek aan 
beïnvloedingsmogelijkheid van de contractsinhoud in hoofde van de consument.  
 
De categorie van de (ontoetsbare) afzonderlijk onderhandelde bedingen wordt beperkt 
ingevuld: is een beding van tevoren opgesteld waardoor de consument geen invloed kon 
uitoefenen op de inhoud, dan wordt vermoed dat het een niet afzonderlijk onderhandeld 
beding betreft (art. 3, lid 2, zinsnede 1). De verkoper die beweert dat een 
(standaard)beding afzonderlijk onderhandeld werd, moet dat bewijzen (art. 3, lid 2, 
zinsnede 3).  
 
2. De Belgische regelgeving biedt terzake een ruimere bescherming aan de consument 
(wat mogelijk is onder een minimumharmonisatie). Zowel de regeling van de WHPC 
(artikel 31, §1) als deze van de WMPC (artikel 2, 28°) zijn van toepassing op elk 
beding, en dus ook op afzonderlijk onderhandelde bedingen. Zoals de COB reeds in haar 
advies n° 25 vooropstelde, leidt deze verruiming in het Belgische recht ertoe dat vele 
onnodige interpretatieproblemen worden vermeden.5 Deze regeling heeft immers als 
voordeel dat niet moet onderzocht worden of er daadwerkelijk onderhandelingen zijn 
geweest waarbij de consument invloed had op de contractinhoud. Anderzijds heeft deze 
regel het nadeel voor de verkoper dat hij nooit kan vertrouwen op de bindende kracht van 
de bedingen waarover werd genegotieerd. Consumenten kunnen immers voorafgaandelijk 
geen afstand doen van de bescherming die de wettelijke regeling hen biedt. Dat is des te 
belangrijker nu de regeling van onrechtmatige bedingen van toepassing is ongeacht de 
“waarde” van het contract en daarmee samenhangend, de inspanning die de consument 
levert om te negotiëren. Andere beschermende wetgeving is soms beperkt tot contracten 
waarvan de “waarde” een bepaald bedrag niet overschrijdt (zie bijv. Richtlijn 
Consumentenkrediet). 
 
3. Het richtlijnvoorstel  sluit aan bij Richtlijn 93/13. Het hoofdstuk oneerlijke bedingen 
is enkel van toepassing op van tevoren opgestelde bedingen waarmee de consument heeft 
ingestemd zonder invloed te hebben op de inhoud ervan (art. 30, lid 1 RV). Net als onder 
Richtlijn 93/13 moet het (afzonderlijk) beding zelf, en niet het geheel van de contractuele 
bedingen, onder de loep worden genomen (zie art. 30, lid 2 RV). De handelaar die 
beweert dat een contractueel beding afzonderlijk onderhandeld werd, moet dit bewijzen 
(art. 33 RV).  
Het richtlijnvoorstel biedt derhalve geen bescherming tegen afzonderlijk onderhandelde 
bedingen. Een keuzemogelijkheid tussen verschillende vooraf opgestelde bedingen 
aanbieden aan de consument, kan niet als een onderhandeling worden beschouwd 
(overweging 45 RV). De regel blijft evenwel dat een onderhandeld beding desgevallend 

                                                 
5 Zie COB advies n° 25 inzake het voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken, 7. 
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wordt bekeken in zijn samenhang met bedingen waarover niet is onderhandeld en dat het 
geheel als oneerlijk wordt beschouwd. 
 
4. De impact op deze materie van de volledige harmonisatie is onduidelijk. In het 
bijzonder rijst de vraag of de uitbreiding van de bescherming in de Belgische 
onrechtmatige bedingenleer tot (afzonderlijk) onderhandelde bedingen behouden kan 
blijven? Artikel 3 Richtlijnvoorstel bepaalt erg algemeen: “Deze richtlijn is van 
toepassing, onder de voorwaarden en in die mate als aangegeven in de bepalingen ervan, 
op verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen handelaren en consumenten”.  
Artikel 30 regelt het “toepassingsgebied” van de onrechtmatige bedingen als volgt: “Dit 
hoofdstuk is van toepassing op bedingen in overeenkomsten die van te voren door de 
handelaar of een derde partij zijn opgesteld en waarmee de consument heeft ingestemd 
zonder invloed op de inhoud te hebben, met name wanneer dergelijke bedingen in 
overeenkomsten onderdeel zijn van een vooraf opgestelde standaardovereenkomst.” 
 

• Indien de onderhandelde bedingen beschouwd kunnen worden als een element dat 
binnen het bestreken toepassingsgebied van het richtlijnvoorstel valt en 
daarenboven geregeld wordt in het richtlijnvoorstel, dan kan de uitbreiding van de 
Belgische onrechtmatige bedingenleer tot onderhandelde bedingen, moeilijk 
behouden blijven in de wet marktpraktijken. Overweging 45 richtlijnvoorstel lijkt 
deze zienswijze te ondersteunen.6   

• Indien de onderhandelde bedingen daarentegen beschouwd moeten worden als 
een element dat ofwel niet binnen het toepassingsgebied van het richtlijnvoorstel 
valt, ofwel niet (uitputtend) geregeld wordt in het richtlijnvoorstel (ook al valt het 
op zich wel binnen het toepassingsgebied), dan staat de volledige harmonisatie 
van het richtlijnvoorstel niet in de weg aan een nationale bescherming van de 
consument ten aanzien van oneerlijke onderhandelde bedingen. Artikelen 3 en 30 
alsook de toelichting bij het richtlijnvoorstel lijken deze zienswijze bij te treden.7  

 
De bepalingen van het richtlijnvoorstel en de toelichting laten dus vragen open. Daarop 
lettend, moet de COB erop wijzen dat er op dit punt mogelijks een probleem rijst inzake 
de verenigbaarheid van de Belgische onrechtmatige bedingenleer met het richtlijnvoorstel 
dat een volledige harmonisatie beoogt (zonder duidelijkheid te bieden over de 
draagwijdte hiervan). Op dit punt dient de Europese Commissie meer duidelijkheid te 
verschaffen. Zo heeft zij de taak om de draagwijdte van het beginsel van volledige 
harmonisatie scherper te stellen en de tekst van het richtlijnvoorstel beter af te stemmen 
op haar doelstellingen. 

                                                 
6  ‘De regels inzake oneerlijke bedingen dienen niet van toepassing te zijn op bedingen waarmee de consument na 
onderhandeling heeft ingestemd.’ 
7 Zo wordt in de Toelichting gesteld dat ‘de reikwijdte van het voorstel […] beperkt [blijft] tot regels inzake 
consumentenbescherming in overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Het behelst volledige harmonisatie 
van alle aspecten van de consumentenbescherming die relevant zijn voor grensoverschrijdende handel, d.w.z. de 
aspecten die van belang zijn voor handelaren bij het opstellen van hun standaardbedingen in overeenkomsten (…)’ 
(Toelichting bij het richtlijnvoorstel, 8). Verderop in de Toelichting wordt gesteld dat Hoofdstuk V in grote lijnen de 
bepalingen van Richtlijn 93/13/EEG overneemt, waarbij het gaat om oneerlijke bedingen in overeenkomsten waarover 
niet afzonderlijk onderhandeld is, zoals standaardbedingen (Toelichting bij het richtlijnvoorstel, 11). A contrario zou 
hieruit kunnen worden afgeleid dat de (oneerlijke) onderhandelde bedingen niet binnen de reikwijdte van het 
richtlijnvoorstel valt.  
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II. De transparantie- en terbeschikkingstellingsvereisten en de link met 

de informatieverplichting(en) 
 
1. Structuur – De bekende regels inzake transparantie en interpretatie van bedingen in 
consumentencontracten, zijn in het richtlijnvoorstel verspreid en werden aangevuld. 
Artikel 31  RV bepaalt ‘de voorschriften betreffende de transparantie van bedingen in 
overeenkomsten’. Het eerste lid omvat het eigenlijke transparantiebeginsel, dat 
grotendeels overeenkomt met artikel 5 van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen (maar de 
‘leesbaarheid’ van bedingen toevoegt). Dat algemeen beginsel wordt in het derde lid 
aangevuld met een bijzondere toepassing (uitsluiting van op-out systemen).  
In tegenstelling tot hetgeen het kopje van artikel 31 aangeeft, omvat die bepaling echter 
méér dan alleen transparantievoorschriften. Het tweede lid omvat met name een bepaling 
over de terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden.  
De interpretatieregel staat dan weer in artikel 36 RV.  
Omdat deze bepalingen mede de informatieverplichtingen helpen realiseren, wordt hun 
onderling verband hierna (punt C.) ook benadrukt.  
 
A. De transparantievereiste 
 
1. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen en het Belgische recht 
 
2. Duidelijkheid en begrijpelijkheid – Schriftelijke bedingen moeten steeds duidelijk en 
begrijpelijk zijn opgesteld. 8 In geval van twijfel over de betekenis van een beding, 
prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Dit wordt bepaald in artikel 31, 
§4 WHPC en in artikel 9 WOBVB, die de bepaling van artikel 5 Richtlijn  Oneerlijke 
Bedingen haast letterlijk overnamen. 9 Ook in de wet marktpraktijken  neemt men de 
bepaling van Richtlijn 93/13 letterlijk over en geeft men die bepaling een prominente 
plaats. Zij staat immers in artikel 40, §§ 1 en 2 WMPC, de eerste ‘algemene bepaling’ 
van Hoofdstuk 3 gewijd aan overeenkomsten met consumenten. Daarenboven verwijst 
artikel 73 WMPC nog eens uitdrukkelijk naar de vereiste van duidelijkheid en 
begrijpelijkheid om te stellen dat daarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling 
van het onrechtmatige karakter van een beding (hierover nog verder, onder punt 3). 
 
De vereisten van duidelijkheid en begrijpelijkheid vullen elkaar aan. Duidelijkheid wijst 
erop dat er geen dubbelzinnigheden of twijfels bestaan over de inhoud van de bedingen. 
Een contractueel beding is begrijpelijk indien de consument er de zin en betekenis van 

                                                 
8 Sommige auteurs werpen op dat de beperking tot schriftelijke bedingen al te ver gaat: de consument zou van dezelfde 
bescherming moeten kunnen genieten in het kader van mondelinge bedingen (zie ook overweging 11 Richtlijn 
Oneerlijke Bedingen). Maar die beperking tot schriftelijke bedingen in artikel 5, eerste zinsnede Richtlijn hangt samen 
met de interpretatieregel, neergelegd in artikel 5, tweede zinsnede Richtlijn. Die regel geldt immers enkel voor 
onbegrijpelijke bedingen waarbij de betekenis van iets dat noodzakelijkerwijze schriftelijk is neergelegd, wordt 
nagegaan (Zie P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 131). 
9 Artikel 5 luidt als volgt: “In het geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde 
bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. In geval van 
twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Deze 
uitleggingsregel is niet van toepassing in het kader van de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedures.” 
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begrijpt. Aangenomen wordt dat deze vereisten, naast een inhoudelijke zijde,10 ook een 
formele zijde vertonen, wat onder meer betekent dat de consument gemakkelijk een 
overzicht van de bedingen verkrijgt en dat de bedingen in een leesbaar lettertype moeten 
gedrukt zijn.  
 
3. Interpretatieregel – Aan de beschreven transparantievereiste wordt een uitlegregel 
gekoppeld: in geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de 
consument gunstigste interpretatie, behalve bij procedures, zoals bedoeld in artikel 7, lid 
2 Richtlijn.11 Deze regel is echter meer dan louter een uitlegregel: het is een echte sanctie 
ten aanzien van bedingen met een dubbelzinnige betekenis alsook ten aanzien van 
tegenstrijdige bedingen.12  
 
4. Sanctie bij gebrek aan transparantie? – Een bekend knelpunt van de geldende 
wetgeving (vnl. richtlijn 93/13 en de WHPC) is dat niet duidelijk wordt aangegeven wat 
de gevolgen zijn van een schending van de transparantievereiste. De interpretatie ten 
voordele van de consument biedt als sanctie geen soelaas wanneer een onduidelijk beding 
niet vatbaar is voor interpretatie.  
Sommige auteurs zijn van oordeel dat de lidstaten de sanctie zelf mogen bepalen. 
Anderen beschouwen de transparantievereiste als een voorwaarde voor de incorporatie 
van het beding in de overeenkomst of in het contractuele veld.13 Nog anderen gaan ervan 
uit dat onduidelijke en/of onbegrijpelijke bedingen getoetst moeten worden aan de 
algemene norm van het oneerlijk beding (art. 3 Richtlijn 93/13 en art. 31 WHPC).  

 
De wet marktpraktijken  legt ook deze link en bevat nu een effectieve sanctionering 
voor een gebrek aan transparantie. In art. 73, lid 1 WMPC wordt immers uitdrukkelijk 
bepaald: “Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt tevens rekening 
gehouden met het in artikel 40, §1, bepaalde vereiste van duidelijkheid en 
begrijpelijkheid van het beding”. De wetgever volgt hiermee wat de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen had aanbevolen in haar Advies nr. 25 (p. 5-6).  
In het arrest Commissie tegen Nederland, van 10 mei 2001, oordeelde het Hof van 
Justitie dat Nederland Richtlijn 93/13 niet juist had omgezet. Het Hof verwees o.m. naar 
de opmerkingen van advocaat-generaal Tizzano (arrest, randnummer 20). Die noemde 
o.a. de regel van de onduidelijkheid en vaagheid in verband met  de bepaling van het 
voorwerp en de prijs van de overeenkomst. Als die bepaling vaag of onduidelijk is, kan 
de consument zich (anders dan in de regel) wel op de bescherming van de Richtlijn 
beroepen en de verbindendheid van deze bepaling uitsluiten (randnummer 27 
conclusie).14 

                                                 
10 Bijv. moeten lange zinnen, onduidelijke statements en vakjargon vermeden worden.  
11 De interpretatieregel is niet van toepassing bij collectieve acties. Indien de consument het gebruik van een beding wil 
verhinderen en een stakingsvordering instelt, zou de verweerder kunnen aanvoeren dat het beding niet onrechtmatig is 
omdat het in het voordeel van de consument moet worden geïnterpreteerd. Door deze uitlegregel uit te sluiten in geval 
van vordering tot staking krijgt de consument de zekerheid dat hij een einde kan maken aan het gebruik van een 
oneerlijk beding.  
12 P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 2009, 137.  
13 Is een beding niet duidelijk en/of begrijpelijk, dan is het niet tegenstelbaar aan de consument: P. CAMBIE, 
Onrechtmatige bedingen, 2009, 128; H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS, EC Consumer Law 
Compendium, 2008, 248. 
14 H.v.J. 10 mei 2001, C-144/99 Commissie v. Nederland, Jur. 2001, I, 3541 
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2. Het richtlijnvoorstel 

 
1. De nieuwe elementen van de transparantievereiste – De transparantievereiste in het 
voorstel tot richtlijn komt in grote mate overeen met de huidige wetgeving. Naast de 
vereisten van duidelijkheid en begrijpelijkheid, voegt artikel 31, lid 1 richtlijnvoorstel toe 
dat contractuele bedingen goed leesbaar moeten zijn. Men bemerkt dat de uitdrukkelijke 
beperking van deze regel tot schriftelijke bedingen, blijkbaar is weggelaten (en zij volgt 
niet noodzakelijk uit de leesbaarheidsvereiste), ook al zullen ondernemingen om 
bewijsmoeilijkheden te vermijden vaak de bedingen opnemen in geschreven 
overeenkomsten. De interpretatieregel wordt in een afzonderlijk artikel 36 aangaande de 
interpretatie van bedingen opgenomen. 
 
Behoeft de wet marktpraktijken enige aanpassing mocht het voorstel tot richtlijn 
aangenomen worden? De voorwaarde van leesbaarheid in het richtlijnvoorstel houdt in 
dat de bedingen in zo’n lettertype en lettergrootte moeten zijn opgesteld dat de 
consument ze ook daadwerkelijk kan lezen. Dit is niet nieuw, naar de mening van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, aangezien de leesbaarheid van bedingen reeds 
gekoppeld wordt aan de formele zijde van de transparantievereiste (zie hoger, punt 1, 2)).  
Belangrijker is dat de lidstaten geen aanvullende eisen mogen opleggen omtrent de 
presentatiewijze of de formulering van de bedingen (art. 31, lid 4 RV). Handelaren 
dienen vrij te zijn om zelf het lettertype en de lettergrootte van de bedingen te bepalen.15  
Ten slotte zal de beperking tot de schriftelijke bedingen uit art. 40, lid 1 WMPC (terecht) 
moeten geschrapt worden, indien duidelijkheid wordt geboden over de bedoeling van de 
Europese wetgever over de weglating ervan. In haar Advies nr. 25 wees de COB reeds 
erop dat de beperking van de vereiste van transparantie tot schriftelijke bedingen geen nut 
heeft (p. 6).  
 
2. Toevoeging van bijzondere toepassing: verbanning van default-opties – In artikel 31, 
lid 3 RV is een bijzondere toepassing van de transparantievereiste opgenomen.16 
Overeenkomstig deze bepaling dient de handelaar uitdrukkelijk aan de consument te 
vragen of deze instemt met eventuele aanvullende betalingen, naast de overeengekomen 
betaling voor de contractuele hoofdprestatie van de handelaar. De tweede zinsnede van 
artikel 31, lid 3 RV bepaalt vervolgens: “Wanneer de handelaar niet de uitdrukkelijke 
toestemming van de consument heeft verkregen, maar ervan uitgaat dat de consument die 
heeft gegeven omdat deze geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid bepaalde 
default-opties, en daarmee de aanvullende betalingen, af te wijzen, heeft de consument 
recht op vergoedingen van deze betalingen”. 

                                                 
15 Overweging 47 richtlijnvoorstel. In dit kader moet bijvoorbeeld gewezen worden op artikel 82, §1 WMPC (oud 
artikel 39bis WHPC), waar bepaald wordt dat een beding tot verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde 
duur tussen onderneming en consument in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de 
eerste bladzijde moet worden geplaatst. Bij omzetting van (de huidige versie van) het richtlijnvoorstel zou deze 
bepaling moeten worden aangepast. 
16 Met SWENNEN moet inderdaad worden aangenomen dat die bepaling minder goed op zijn plaats staat in artikel 31 
richtlijnvoorstel. Zie H. SWENNEN, “Het voorstel van richtlijn consumentenrechten en de regeling van oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten”, in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-
consumentenacquis: nu en straks, 2009, (55) 79. 
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Hiermee wordt de praktijk verboden waarbij de instemming van de consument met 
eventuele aanvullende betalingen wordt verkregen door default-opties, zoals reeds 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop (zie: overweging 47 RV). Die nieuwe bepaling is 
van groot belang bij online-contracten en werd voor dit domein reeds verwoord in artikel 
44 WMPC.17 Naar de toekomst toe zal men deze bepaling waarschijnlijk een algemeen 
toepassingsbereik geven voor alle consumentencontracten.   
 
3. Sanctie – De COB betreurt dat het voorstel tot richtlijn niets bepaalt aangaande de 
sanctionering van een schending van de transparantievereiste. Toch knoopt het 
richtlijnvoorstel onrechtstreeks aan bij het bovenstaande arrest van 10 mei 2001 van het 
Hof van Justitie (punt 1. 4)). Artikel 32, lid 2, laatste zin RV bepaalt immers dat bij de 
beoordeling van het (on)eerlijke karakter van een beding de bevoegde nationale autoriteit 
ook rekening moet houden met de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft 
opgesteld en aan de consument heeft meegedeeld, in het licht van artikel 31. Die zinsnede 
bevestigt dat een beding als oneerlijk kan worden beschouwd wanneer het niet voldoet 
aan de transparantievereiste. Zoals gezegd, legt ook art. 73, lid 1 WMPC  deze link en en 
bevat het een effectieve sanctionering voor een gebrek aan transparantie (zie hoger punt 
1. 4)). 
  
 
B. Terbeschikkingstelling van de contractuele bedingen18 
 
1. Nieuwe verplichting – Nieuw ten aanzien van richtlijn 93/13, de WHPC en de wet 
marktpraktijken is het artikel 31, lid 2 RV. Dit artikel stelt dat “bedingen van 
overeenkomsten aan de consument ter beschikking worden gesteld 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”. 
 
 
 De consument moet dus de gelegenheid krijgen om de bedingen door te lezen voordat de 
overeenkomst gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de bedingen op verzoek overhandigd 
worden (bij overeenkomsten in verkoopruimten), of dat die op een andere wijze 
toegankelijk worden gemaakt (bijv. op de website van de handelaar bij overeenkomsten 
op afstand), of dat standaardbedingen aan het bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten).19 Overeenkomstig artikel 31, lid 4 RV 
mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aangaande de wijze van 
terbeschikkingstelling van de bedingen aan de consument. 
 

                                                 
17 “Het is een onderneming verboden bij het sluiten van een overeenkomst op het Internet gebruik te maken van de 
mogelijkheid van default-opties die de consument moet afwijzen om elke betaling voor één of meer bijkomende 
producten te vermijden”. 
18 De Commissie wijst op het onderscheid tussen de vereisten van terbeschikkingstelling (‘mise à disposition’) en van 
verstrekking (‘communication’) van algemene voorwaarden. Enkel die laatste vereiste houdt een effectieve 
overhandiging of terhandstelling in. Aan de vereiste van terbeschikkingstelling is daarentegen ook voldaan in geval van 
een publicatie van de voorwaarden op de website van de onderneming. 
19 Overweging 47 richtlijnvoorstel. 
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Deze verplichting tot terbeschikkingstelling van de contractuele bedingen is nieuw en zal, 
indien zij gehandhaafd blijft in de uiteindelijke richtlijn, in de toekomst moeten omgezet 
worden in de wet marktpraktijken. In de Richtlijn Oneerlijke Bedingen vond men slechts 
in overweging 20 een impliciete aanzet tot een dergelijke plicht (dat ‘de consument 
daadwerkelijk gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle bedingen’). 
  
2. Sanctie? – Het voorstel tot richtlijn bevat geen uitdrukkelijke sanctie bij schending van 
de verplichting tot terbeschikkingstelling van de contractuele bedingen. Gelet op het 
nauwe verband met de informatieplicht van de onderneming, kan men argumenteren dat 
de sanctionering een bevoegdheid van de lidstaten blijft, zoals dat ook het geval is voor 
de gevolgen van een schending van de informatieplichten (overeenkomstig art. 6 RV).  
Indien dit de juiste interpretatie van het richtlijnvoorstel mocht blijken te zijn, dan moet 
de wet marktpraktijken o.i. niet aangevuld worden en biedt het gemeen 
verbintenissenrecht een oplossing. Terwijl  men bij een schending van de 
informatieplichten kan terugvallen op een (nationale) sanctionering via de wilsgebreken 
en/of de leer inzake de culpa in contrahendo, zal een schending van de 
terbeschikkingstellingsvereiste veeleer met zich meebrengen dat de consument geen 
kennis heeft kunnen nemen van de bedingen en deze dus niet heeft kunnen aanvaarden. 
De bedingen maken dan ook geen deel uit van de overeenkomst. 
 
3. Taalvereisten – Het richtlijnvoorstel legt geen expliciete vereiste op aangaande de taal 
waarin de algemene voorwaarden moeten worden meegedeeld aan de consument. Artikel 
31, lid 4 RV stelt zelfs uitdrukkelijk dat de lidstaten “geen aanvullende eisen [mogen 
opleggen] met betrekking tot de wijze waarop de bedingen in overeenkomsten 
gepresenteerd, geformuleerd of ter beschikking van de consument gesteld worden”.20  
 
In de doctrine rijst de vraag of deze bepaling de lidstaten verbiedt om bijzondere 
taalvereisten op te leggen aangaande de contractuele bedingen. Overeenkomstig 
overweging 47 RV moet de consument immers de gelegenheid krijgen om de bedingen 
door te lezen alvorens de overeenkomst te sluiten. Houdt dit ook niet in dat hij in staat 
moet zijn deze te begrijpen (wat inhoudt dat hij de voorwaarden ontvangt in een taal die 
hij begrijpt, of minstens vereist dat hij uitdrukkelijk aangeeft dat hij het begrijpt)?  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is van oordeel dat de vereiste tot gebruik 
van de taal van de consument niet louter een ‘presentational requirement’ of ‘exigence 
formelle’ is, maar veeleer een concretisering van de vereiste dat contractuele bedingen 
duidelijk en begrijpelijk opgesteld en goed leesbaar moeten zijn. De 
terbeschikkingstellingsvereiste impliceert op zich reeds dat de contractuele voorwaarden 
worden meegedeeld in een taal die de consument van dit soort product begrijpt. Het 

                                                 
20 Deze bepaling kan uiteraard gerelateerd worden aan de keuze van de Commissie voor volledige harmonisatie. Bij 
nalezing van die bepaling uit het richtlijnvoorstel wordt best de Engelse (en/of Franse) versie van het voorstel ter hand 
wordt genomen. De Engelse versie spreekt over ‘… presentational requirements as to the way the contract terms are 
expressed or made available to the consumer’ en de Franse tekst over ‘… exigences formelles concernant le libellé des 
clauses contractuelles ou la façon dont ces dernières sont mises à la disposition du consommateur’ (eigen 
benadrukking). In de Nederlandse versie wordt deze zinsnede evenwel anders weergegeven als volgt: ‘ … aanvullende 
eisen met betrekking tot de wijze waarop de bedingen in overeenkomsten gepresenteerd, geformuleerd of ter 
beschikking van de consument gesteld worden’. 



 13 

voorschrift van artikel 31, lid 4 doet dan ook geen afbreuk aan algemene taalregels die 
zouden bestaan in het nationale recht, al dan niet specifiek voor consumentencontracten.  
 
 
C. Link met informatieplichten 
 
1. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft reeds in eerdere adviezen 
benadrukt dat de algemene informatieverplichting, zoals vroeger geformuleerd in art. 30 
WHPC en nu overgenomen in artikel 4 WMPC, een kernbepaling is in het 
consumentenrecht en meer algemeen in het marktrecht (zie o.a. Advies, nr. 25, p. 4). 
Daarenboven heeft die bepaling er mede toe geleid dat men in het gemeen 
verbintenissenrecht – waar het B.W. geen algemene verplichting tot informeren bevat – 
verregaande informatieplichten heeft aanvaard, in het bijzonder in relaties tussen leken en 
professionelen, gebruik makend van de algemene zorgvuldigheidsnorm of van de 
vereisten van de goede trouw bij het sluiten en uitvoeren van contracten.  
 
In haar advies nr. 25 (p. 4) had de COB de wetgever aanbevolen om het art. 30 WHPC te 
behouden in het wetsontwerp marktpraktijken. De eerste reden is dat deze regeling zelf 
niet in het Burgerlijk Wetboek maar in de WHPC is opgenomen; de tweede reden is dat 
de bepaling van art. 30 WHPC de informatieplicht preciseert en ook van toepassing 
maakt op informatie over de algemene contractvoorwaarden (zie nog verder). 
 
Deze aanbeveling geldt nog evenzeer mocht het voorstel tot richtlijn een effectieve 
richtlijn worden.  
 
2. Men is immers unaniem om te stellen dat de consument daadwerkelijk de gelegenheid 
moet krijgen om kennis te nemen van alle bedingen.21 Dit verklaart de bepalingen inzake 
duidelijkheid, begrijpelijkheid en leesbaarheid van bedingen. Dit wordt nu in het voorstel 
tot richtlijn diepgaander gerealiseerd door de plicht om contractuele voorwaarden ter 
beschikking te stellen (art. 31, lid 2 RV) en door het algemeen beginsel dat bij de 
beoordeling van het (on)eerlijk karakter van een beding rekening moet worden gehouden 
met de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument 
heeft medegedeeld (art. 32, lid 3 RV). De doctrine bevestigt dat er een nauw verband 
bestaat tussen de informatieplicht ten voordele van de consument en de transparantie- en 
terbeschikkingstellingsvereisten.22   
 
Maar de Commissie voor Onrechtmatige bedingen wil ervoor waarschuwen dat met de 
loutere terbeschikkingstelling, de informatieplicht formeel wellicht vervuld moet worden, 
maar aan de inhoudelijke informatieplicht is dan misschien niet voldaan.  
 
3. Inderdaad, art. 30 WHPC en art. 4 WMPC bevatten een algemene norm die een 
positieve of actieve verplichting oplegt om aan de consument bij de contractsluiting 
informatie te geven, naar gelang zijn behoefte, over zowel de ‘kenmerken’ van het 

                                                 
21 Zie reeds overweging 20 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
22 De terbeschikkingstelling (en ruimer: de transparantie) van bedingen wordt vaak gekoppeld aan de informatieplicht 
in hoofde van de verkoper. Zie ons Advies nr. 25, p. 4.  
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product als over de verkoopsvoorwaarden.23 Bedingen die bezwarend of verrassend 
kunnen zijn voor de consument, zoals exoneratiebedingen of van het gemeen recht 
afwijkende bedingen, kunnen door de verkoper slechts ingeroepen worden tegen de 
consument indien hij de consument hierover redelijkerwijze heeft voorgelicht.  
 
In het voorstel tot richtlijn  vindt men geen met art. 30 WHPC of art. 4 WMPC 
vergelijkbare algemene bepaling terug, maar slechts een punctuele lijst van verplicht mee 
te delen informatie. Met deze lijst bevat het richtlijnvoorstel geen algemene verplichting 
om de consument informatie te geven over het geheel van de contractvoorwaarden. Dit 
kan verklaard worden door het feit dat het voorstel tot richtlijn – met uitzondering van de 
opgelijste en verplichte informatie – niet handelt over de geldigheidsvoorwaarden van 
totstandkoming van de overeenkomst.  
Artikel 5 RV legt enkel een informatieverplichting op omtrent de kenmerken van de 
(verkoops- of diensten-)overeenkomsten tussen de professioneel en de consument, en 
omtrent welbepaalde, als essentieel bevonden contractuele voorwaarden (o.m. aangaande 
betaling, levering, beleid bij klacht, dienst na verkoop, duurtijd van het contract, 
minimumduur van gebondendheid door de consument, financiële waarborgen, enz.). 
Daarenboven dient informatie die reeds blijkt uit de “context” (bijvoorbeeld de reclame) 
niet opnieuw medegedeeld worden (wat een vaag begrip is en wat het gevaar inhoudt dat 
een onderneming deze uitzondering aangrijpt om zijn informatieplicht te beperken).  
 
4. Men kan denken dat dit gecompenseerd wordt door de verplichte 
terbeschikkingstelling van de contractvoorwaarden, maar de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen sluit niet uit dat dit in de praktijk beperkt zal blijven tot een 
loutere terbeschikkingstelling zonder verdere voorlichting van de consument die vragen 
heeft over zijn rechtspositie.  
 
In tegenstelling tot de Belgische wetgeving, omvat het richtlijnvoorstel geen inhoudelijke 
informatieplicht aangaande de globaliteit van de contractuele bedingen. De omzetting van 
het voorstel zou op dat punt, volgens de COB, gepaard moeten gaan met het behoud van 
artikel 4 WMPC (oud artikel 30 WHPC). 
 
Deze inhoudelijke informatieverplichting omtrent de contractsvoorwaarden speelt in het 
Belgisch recht een aanvullende en residuele rol, bijvoorbeeld voor specifieke clausules, 
gelet op de aard van het product of de dienst, die een bijzondere impact op de 
contractuele relatie kunnen hebben. 
Dit mag echter geenszins gezien worden als een verplichting om voorafgaand aan de 
contractsluiting systematisch alle contractsvoorwaarden te bespreken. 
 

                                                 
23 De aanbeveling van de COB (Advies nr. 25, p. 5) om de informatieverplichting omtrent de contractuele bedingen op 
te nemen is dus gevolgd, terwijl de aanbeveling om uitdrukkelijk te bepalen dat de rechtmatigheidstoets rekening houdt 
met de wijze waarop de contractvoorwaarden werden medegedeeld, niet werd gevolgd 
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III. De uitsluiting van controle op ‘voorwerp en prijs’ 
 
A. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen en de omzetting in het Belgische recht 
 
1. Uitsluiting uit de controle – De ontoetsbaarheid van voorwerp en prijs is neergelegd in 
artikel 4, lid 2 Richtlijn Oneerlijke Bedingen, waarin enerzijds ‘de bepaling van het 
eigenlijke voorwerp van de overeenkomst’ en anderzijds ‘de gelijkwaardigheid van de 
prijs of vergoeding en de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten’ 
van de inhoudstoets worden uitgesloten. De eerste zinsnede verwijst naar de 
ontoetsbaarheid van de contractuele hoofdprestatie, terwijl de tweede zinsnede doelt op 
prijsbedingen. Het betreft in ieder geval de essentiële contractuele elementen, met name 
die bestanddelen die zorgen voor de bepaalbaarheid van de overeenkomst zonder 
dewelke deze objectief niet kan tot stand komen. Wij noemen dit verkort de 
‘ontoetsbaarheid van voorwerp en prijs’. 
 
Met de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen werd het verbod op de toetsing 
van voorwerp en prijs expliciet opgenomen in het Belgische recht, met name in artikel 
31, §3, lid 2 WHPC en artikel 8, lid 2 WOBVB. Thans staat die bepaling ook in artikel 
73, lid 3 WMPC, in dezelfde bewoordingen als richtlijn 93/13. 

 
2. Ratio legis en draagwijdte – Met deze uitsluiting heeft de wetgever willen vermijden 
dat de iustum pretium-leer in de onrechtmatige bedingenleer zou worden geïntroduceerd. 
De rechter mag bij de toetsing van een beding onder de onrechtmatige bedingenleer geen 
gevolgen verbinden aan een eventuele ongelijkwaardigheid van de contractuele 
hoofdprestaties.24 Conform de beginselen van contractvrijheid en vrije mededinging komt 
het aan de contractspartijen zelf toe om de contractuele hoofdprestaties vast te leggen.  

 
3. Transparantievoorbehoud – Bedingen inzake voorwerp en prijs zullen slechts uit het 
toetsingsbereik van de onrechtmatige bedingenleer worden gesloten voor zover ze 
duidelijk en begrijpelijk geformuleerd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het beding 
toch onderworpen aan de toetsing op basis van artikel 31 WHPC. In concreto wordt dan 
enkel nagegaan of het onduidelijke en/of onbegrijpelijke karakter van het beding leidt tot 
een aanzienlijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen; het betekent 
niet dat de gelijkwaardigheid van de contractuele hoofdprestaties wordt getoetst. In deze 
zin maakt de transparantievereiste gewoon deel uit van de algemene toetsingsnorm.  
 
B. Het richtlijnvoorstel 
 
1. Status-quo – Ook in artikel 32, lid 3 RV worden bedingen aangaande voorwerp en 
prijs van inhoudelijke toetsing uitgesloten. Het gaat om een herneming van de Richtlijn 

                                                 
24 Wel wordt op basis van overweging 19 Richtlijn Oneerlijke Bedingen aangenomen dat die bepaling strikt moet 
worden geïnterpreteerd. Zo is de uitsluiting uit de inhoudstoets van de gelijkwaardigheid tussen de contractuele 
hoofdprestaties beperkt tot de verhouding tussen prijs en de contractuele tegenprestatie, zodat andere contractuele 
bedingen omtrent de prijs – zoals prijsberekenings- of prijswijzigingsclausules – wel zijn onderworpen aan de 
inhoudstoets.  
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93/13, maar de uitsluiting wordt wel anders verwoord.25 Zo wordt niet meer gesproken 
over ‘het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst’ of over ‘de gelijkwaardigheid van de 
prijs of vergoeding en de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten’. 
Deze zinsneden worden vervangen door ‘het eigenlijke onderwerp van de overeenkomst’ 
en ‘de aangegeven betaling voor de vervulling van de centrale verplichting van de 
handelaar’ (d.i. de kwaliteit-prijsverhouding).26  
 
2. Aanpassing? – Een toekomstige aanpassing van art. 73, lid 3 WMPC lijkt niet 
noodzakelijk op terminologisch vlak, maar de voorwaarde voor de ontoetsbaarheid 
volgens welke moet voldaan zijn aan alle voorschriften van art. 31 RV, impliceert dat 
men toevoegt dat de onderneming moet voldaan hebben aan de voorschriften betreffende 
de transparantie en terbeschikkingstelling van bedingen. 
 
 

                                                 
25 De uitsluiting van de toetsing van voorwerp en prijs wordt geduid in overweging 49 RV: “Voor de doeleinden van 
deze richtlijn dient de eerlijkheid van de bedingen die het centrale onderwerp van de overeenkomst beschrijven niet 
beoordeeld te worden, noch de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde goederen of diensten, tenzij deze bedingen 
niet aan de voorschriften inzake transparantie voldoen. Het centrale onderwerp van de overeenkomst en de prijs-
kwaliteitverhouding spelen echter wel een rol bij de beoordeling van de eerlijkheid van andere bedingen. Bij 
verzekeringsovereenkomsten bijvoorbeeld dienen de bedingen die het verzekerde risico en de verbintenis van de 
verzekeraar duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing te zijn, aangezien deze 
beperkingen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de door de consument betaalde premie.” Dat stemt 
in grote mate overeen met overweging 19 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
26 In de Engelse en de Franse versie hanteert men echter deels dezelfde bewoording als de huidige richtlijn, met name 
‘main subject matter’ en ‘l’objet principal’ . In de Nederlandstalige versie werd ‘de bepaling van het eigenlijke 
voorwerp van de overeenkomst’ vervangen door ‘bedingen die het centrale onderwerp van de overeenkomst 
beschrijven’.  
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IV. De algemene toetsingsnorm 
 
A. Het richtlijnvoorstel 
 
1. Dezelfde open norm – De open norm voor het oneerlijk beding in het richtlijnvoorstel 
wijkt niet wezenlijk af van die uit richtlijn 13/93 (er zijn kleine terminologische 
verschillen).  Artikel 32, lid 1 RV  bepaalt immers: “Wanneer een beding in een 
overeenkomst niet in bijlage II of III is opgenomen, zorgen de lidstaten ervoor dat het als 
oneerlijk wordt beschouwd, indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen 
de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen 
aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument”.  
 
Voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding in een overeenkomst 
worden in art. 32, lid 2 RV dezelfde beoordelingscriteria als in de Richtlijn Oneerlijke 
Bedingen aangereikt: “alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, 
alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst 
waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten 
(worden) in aanmerking genomen, rekening houdende met de aard van de producten 
waarop de overeenkomst betrekking heeft.”  
Nieuw is hierbij dat uitdrukkelijk wordt vereist dat bij de beoordeling van het (on)-
eerlijke karakter van een voorwaarde (lees: beding) in een overeenkomst rekening wordt 
gehouden met de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de 
consument heeft meegedeeld in het licht van artikel 31 (zie ook hoger, randnrs. II.A.2., 
nr. 327, en II.C., nr. 2.28 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zou haar commentaar hiertoe kunnen 
beperken, maar omdat de omzetting van Richtlijn 93/13 in de Belgische rechtsorde niet 
volledig gelijkloopt met de tekst van die richtlijn en om reden dat enkele discussies 
bestaan in verband met de open norm, geeft de COB hierna nadere toelichting bij die 
open norm (punt B.). In een laatste punt (C.) vat de COB samen aan welke punten de 
Minister aandacht moet besteden.  
 
B. Toelichting bij de open norm vanuit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen en de 
omzetting in het Belgische recht 
 
2. Belangrijke bescherming voor consument – Men is het eens om te stellen dat de 
algemene toetsingsnorm een open norm is op basis waarvan de rechter mag toetsen of er 
een kennelijk of aanzienlijk onevenwicht is tussen de rechten en verplichtingen van 
partijen. De rechter heeft dus een ruime appreciatiebevoegdheid om clausules uit 
consumentenovereenkomsten te toetsen op hun rechtmatigheid, ook al zijn die bedingen 
niet verboden op basis van één van de bedingen uit de “lijst” . Die open norm biedt dus 
een belangrijke, subsidiaire bescherming aan de consument.  

                                                 
27 Supra, p. 9: m.b.t. de  sancties op het gebrek aan transparantie in het Voorstel voor Richtlijn. 
28 Supra, p. 11: m.b.t. tot de link tussen de informatieverplichtingen en de toetsing van het (on)eerlijk karakter van een 
beding. 
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen betreurt dan ook sterk dat zij in de wet 
marktpraktijken  bij de definities is ondergebracht (art. 2, 28° WMPC), terwijl zij een 
prominente plaats krijgt zowel in Richtlijn 93/13 als in de WHPC (art. 31).  
 
3. Twee basiscriteria in de Richtlijn; één in het Belgische recht – In Richtlijn 93/13 wordt 
een (niet afzonderlijk onderhandeld) beding als oneerlijk beschouwd ‘indien het, in strijd 
met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten 
en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort’.29 
Dezelfde toetsingsnorm is opgenomen in artikel 7, §2 WOBVB, evenwel met weglating 
van het goede trouw-criterium. Overeenkomstig artikel 31, §1 WHPC is een 
onrechtmatig beding, elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een 
of meer andere bedingen of voorwaarden, ‘een kennelijk onevenwicht schept tussen de 
rechten en verplichtingen van partijen’. Ook hier liet men het goede trouw-criterium 
weg. In art. 2, 28° WMPC vindt men een haast identieke definitie met de (overbodige) 
toevoeging op het einde: “ten nadele van de consument”.  
 
Men ziet dat de algemene toetsingsnorm van Richtlijn 93/13 steunt op twee basiscriteria 
((i) een aanzienlijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen, d.i. het 
onevenwichtscriterium en (ii)  de goede trouw-vereiste), terwijl bij de omzettingen in de 
Belgische wetgeving de goede trouw-vereiste niet wordt geëxpliciteerd. Hierna blijkt dat 
dit geen omzettingsprobleem vormt omdat de goede trouw-vereiste in de Belgische 
onrechtmatige bedingenleer slechts een aanvullende rol speelt.30  
 
4. Goede trouw-vereiste – Het is nog steeds onduidelijk hoe de goede trouw-vereiste uit 
artikel 3, lid 1 Richtlijn 93/13 zich verhoudt ten aanzien van het onevenwichtscriterium.31 
Ook over de invulling zelf van de goede trouw-vereiste bestaat onduidelijkheid.  
In het Belgische recht is de goede trouw niet als tweede basiscriterium in de open norm 
opgenomen.32 Dat is niet problematisch. Wanneer een beding het evenwicht tussen de 
rechten en plichten van partijen aanzienlijk verstoort, dan heeft de begunstigde partij bij 
de opname van het beding in de overeenkomst wellicht gehandeld in strijd met de goede 
trouw. Welnu, een met de goede trouw onverenigbare precontractuele gedraging van een 
contractspartij vormt een omstandigheid rond de contractsluiting, waarmee de rechter 
rekening zal moeten houden bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter (bij 
toepassing van art. 31, § 3 WHPC of art. 73, lid 1 WMPC).  Op die wijze speelt de goede 
trouw wel een rol, zij het aanvullend, in het Belgische recht, als onderdeel van een 
globale beoordeling door de rechter. Men kan dus vaststellen dat de bewijslast wordt 
omgekeerd in aanwezigheid van een aanzienlijke verstoring van het evenwicht en dat het 

                                                 
29 Artikel 3, lid 1 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
30 Zie ook P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 2009, 150-154. 
31 Uit de bewoordingen van de Richtlijn zou men kunnen afleiden dat een beding slechts oneerlijk is, indien het zowel 
een aanzienlijk onevenwicht veroorzaakt als strijdig is met het goede trouw-beginsel. Sommigen menen echter dat een 
beding dat een aanzienlijk onevenwicht creëert, steeds strijdig zal zijn met de goede trouw. Andere auteurs stellen zich 
de vraag of beide criteria niet als alternatieve vereisten moeten worden beschouwd. 
32 De Belgische rechtsleer valt deze keuze bij. Zo wordt opgemerkt dat de goede trouw-vereiste vervat ligt in artikel 31, 
§ 3 WHPC. Ook wordt aangehaald dat de bewijslast van de consument aanzienlijk zou verzwaren, indien de consument 
– naast een kennelijk onevenwicht tussen de contractuele rechten en plichten – ook zou moeten bewijzen dat het beding 
strijdig is met de goede trouw. Tot slot zou ook de rechtszekerheid worden aangetast door een verwijzing naar de goede 
trouw-vereiste. 
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de handelaar toekomt om te bewijzen dat hij wel eerlijk en billijk heeft gehandeld bij de 
contractsluiting.33  
 
De COB is van mening dat in de toekomst de goede trouw-vereiste dient opgenomen te 
worden ten einde de Belgische algemene norm richtlijnconform te maken. Maar dit hoeft 
niet tot gevolg te hebben dat de rechtspraak voortaan die vereiste van objectieve goede 
trouw (m.n. het vereiste van handelen in redelijkheid en in billijkheid) als een 
bijkomende voorwaarde zou gaan beschouwen. Het gaat inderdaad niet om een 
bijkomende vereiste voor de geldigheid van het beding; de goede trouw-vereiste wijst 
eerder op de globale beoordeling die door de rechter zal worden uitgevoerd. In die zin zal 
de expliciete vermelding van deze vereiste in de algemene norm in beginsel ook geen 
zwaardere bewijslast met zich meebrengen voor de consument.  
 
5. Beoordelingscriteria – De bijkomende beoordelingscriteria uit Richtlijn 93/13 vormen 
een onontbeerlijk richtsnoer voor de rechter. Hierdoor wordt ook gezorgd voor een 
gelijkaardige aanpak van de oneerlijkheidsbeoordeling doorheen de verschillende 
lidstaten. Drie beoordelingscriteria worden in artikel 4, lid 1 Richtlijn  vooropgesteld, 
met name (i) de aard van de goederen of diensten, (ii)  de omstandigheden rond de 
contractsluiting, (iii)  de andere contractuele bedingen en de bedingen van een andere 
overeenkomst waarvan deze afhankelijk is.34  Ook deze beoordelingscriteria werden 
letterlijk overgenomen in art. 31, § 3, lid 1 WHPC (en art. 8, lid 1 WOBVB). Zij staan 
nu in artikel 74, lid 1 WMPC.  
 

Wij wezen er reeds op dat artikel 32, lid 2 RV dezelfde beoordelingscriteria hanteert, 
maar een belangrijke toevoeging bevat: bij de beoordeling van het (on)-eerlijke karakter 
van een voorwaarde (lees: beding) in een overeenkomst rekening wordt gehouden met de 
wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft 
meegedeeld in het licht van artikel 31 (zie hoger, randnrs. II.A.2., nr. 3, II.C., nr. 2, en 
IV.A, nr. 135). 
 
Deze beoordelingscriteria zijn niet exhaustief. Ook andere beoordelingscriteria en -
methoden kunnen in aanmerking worden genomen.36 Terecht wijst men er ook op dat 
bepaalde criteria en methoden bij voorkeur gebruikt zullen worden in bepaalde lidstaten, 

                                                 
33 H. SWENNEN, “Het voorstel van richtlijn consumentenrechten en de regeling van oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten”, in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu 
en straks, 2009, (55) 84.  
34 Daarnaast verwijst overweging 16 Richtlijn nog naar een aantal elementen die in rekening moeten worden gebracht 
bij de rechterlijke toetsing: (i) de min of meer sterke onderhandelingsposities van de partijen, (ii)  het feit of de 
consument op enigerlei wijze ertoe is aangezet zijn instemming te betuigen met het beding en (iii)  het al dan niet 
specifieke karakter van de bestelling van de goederen of diensten door de consument. Overweging 48 RV geeft aan dat 
bij de beoordeling van de goede trouw in het bijzonder dient te worden gelet op de min of meer sterke respectieve 
onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of de consument er op enigerlei wijze toe is aangezet het beding 
te accepteren, en of de goederen of diensten op speciale bestelling van de consument zijn verkocht of geleverd. 
Aangenomen wordt dat de handelaar voldoet aan de vereiste van goede trouw indien hij eerlijk en rechtvaardig 
omgaat met de andere partij en rekening houdt met de legitieme belangen van die andere partij. 
35 p. 9, p. 11, en p. 14. 
36 Zoals bijvoorbeeld de wederzijds kenbare belangen, de legitieme verwachtingen, de zwarte en grijze lijsten als 
voorbeeld, het suppletieve recht, …  
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afhankelijk van de principes op basis waarvan in een bepaalde lidstaat het 
verbintenissenrecht vorm heeft gekregen en wordt toegepast (zie ook verder, punt C.). 
 
De rechter moet het oneerlijk karakter van een beding beoordelen op het tijdstip van 
contractsluiting. Men kan de rechter echter niet verplichten om abstractie te maken van 
de wijze waarop de overeenkomst werd uitgevoerd.  
 
C. Aanbevelingen en bedenkingen van de COB 
 
1. Toevoeging van een beoordelingscriterium – Indien het voorstel van richtlijn tot een 
ongewijzigde richtlijn zou leiden, zal men terecht een beoordelingscriterium moeten 
toevoegen in art. 73 WMPC om het verband te leggen met de verplichtingen uit hoofde 
van de transparantie- en terbeschikkingsstellingsvereisten. Het nieuwe criterium luidt (zie 
art. 32, lid 2 RV): bij de beoordeling van het (on)-eerlijke karakter van een beding in een 
overeenkomst wordt rekening gehouden met de wijze waarop de handelaar de 
overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft meegedeeld in het licht van 
artikel 40 wet marktpraktijken. 
 
2. Zekerheid hebben dat gebrek aan goede trouw niet afzonderlijk moet bewezen worden 
– In het richtlijnvoorstel hanteert men weerom het criterium van goede trouw dat in de 
Belgische wetgeving is weggelaten, maar bij de beoordeling van het onrechtmatig 
karakter van een beding wel een aanvullende rol speelt in het kader van de globale 
beoordeling van het eerlijke karakter van een beding. De COB wijst erop dat ‘volledige’ 
harmonisatie betekent dat dit criterium voortaan in de algemene norm moet worden 
opgenomen.   
 
3. De plaats van de algemene norm – Vanuit legistiek oogpunt moet opgemerkt worden 
dat de algemene toetsingsnorm niet thuis hoort in een lijst van definities. Er moet ook op 
gewezen worden dat de voorstelling van de algemene norm als een definitie een verkeerd 
signaal geeft over de rol van de rechter in de toepassing van de regeling van oneerlijke 
bedingen. Ter gelegenheid van de mogelijke toekomstige omzetting van de nieuwe 
richtlijn voor consumentenrechten, is het aan te bevelen om de algemene toetsingsnorm – 
die nu in de wet marktpraktijken  bij de definities is ondergebracht (art. 2, 28° WMPC) 
– terug haar plaats te geven als een volwaardige norm (en niet louter een definitie) door 
haar in Afdeling 6 te plaatsen als eerste lid van art. 73 WMPC.  
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V. De twee nieuwe lijsten met onrechtmatige bedingen 
 
Zwarte en grijze lijst- Het voorstel van richtlijn bevat een “zwarte” lijst en een “grijze” 
lijst van onrechtmatige bedingen. In de zwarte lijst worden de bedingen opgesomd die 
onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Een zwarte lijst beoogt om 
iedere beoordelingsruimte in hoofde van de rechter uit te sluiten, alsook iedere poging 
vanwege de handelaar om aan te tonen dat het beding niet onrechtmatig is in de gegeven 
omstandigheden. Daarentegen bevat de grijze lijst bedingen die verondersteld worden 
oneerlijk te zijn. De handelaar kan het tegendeel bewijzen door aan te tonen dat het 
beding niet onrechtmatig is in de gegeven omstandigheden, wat op een 
beoordelingsmarge in hoofde van de rechter wijst. 
 
A. De Richtlijn 93/13 en haar omzetting in Belgisch recht: herinnering eigenheden 
 
1. Een exemplatieve en indicatieve lijst in de Richtlijn 1993/13-  Richtlijn 1993/13 bevat 
in zijn bijlage “een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen die onrechtmatig 
kunnen verklaard worden” (art. 3.3. richtlijn)37.  
 
* ze is niet exhaustief wat erop neerkomt dat de lidstaten ze kunnen aanvullen; 
* ze is enkel “indicatief” in de zin dat de bedingen niet a priori in alle gevallen verboden 
zijn. De rechter beschikt over een beoordelingsmarge en kan tot het besluit van 
onrechtmatigheid komen door het eventueel kennelijk onevenwicht in het licht van de 
omstandigheden te beoordelen.38  
 
2. Een exhaustieve en verbindende lijst in Belgisch recht- De Belgische wetgever heeft 
ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een hoger beschermingsniveau 
voor de consument te waarborgen, door middel van strengere nationale bepalingen dan 
wat in de richtlijn vervat is.39 Artikel 32 W.H.P.C. (en art. 7, § 4 en de bijlage bij de 
WOBVB40) bevat een lijst met onrechtmatige bedingen die exhaustief en verbindend is. 
Deze lijst kan als “zwart” worden aangemerkt, wat ook het geval is voor de lijst van 
artikel 74 van de WMPC: 
 
* doordat de lijst exhaustief is, kan enkel de Belgische wetgever ze aanvullen, wat 
herhaaldelijk gebeurd is; 

                                                 
37 De 17 in de bijlage bij Richtlijn 93/13 opgenomen bedingen hebben betrekking op de totstandkoming van de 
overeenkomst en de toestemming van de consument en de verkoper, de wijziging van de prijs en het voorwerp van de 
overeenkomst, de overeenstemming van het product of de dienst en de garantie, de verweermiddelen van de consument 
en zijn mogelijkheden tot beroep (exceptie van niet-nakoming, ontbindingsrecht, enz.), op de uitsluiting of beperking 
van aansprakelijkheid van de verkoper, op de forfaitaire raming van schade bij niet wanprestatie (schadebedingen), op 
het einde van het contract (en de gestorte voorschotten), de contractduur, verlenging, contractsoverdracht, op het 
bewijs, het beroep op de rechter, de bevoegdheid van de rechtbanken. 
38 Dit kan afgeleid worden uit de combinatie van de volgende arresten: H.v.J., arrest Commissie/Zweden, 7 mei 2002, 
C-478/99, Jur., 2002, I-4147; H.v.J., arrest Océano Grupo, 27 juni 2000, C-240/98 tot C-244/98, 
www.curia.europa.eu, JCP, alg. uitg., 11 april 2001, II, 10513, p. 768, noot M. CARBALO FIDALGO en G. 
PAISANT. 
39 Wat toegelaten is. Zie de overwegingen nr. 12 en 17 en art. 8 richtlijn. Niet minder dan 11 lidstaten zouden geopteerd 
hebben voor een zwarte lijst. 
40 B.S., 20 november 2002. 
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* doordat de lijst verbindend is, beschikt de rechter niet over een ruime 
beoordelingsmarge: eens het beding wordt gekwalificeerd als één van de bedingen van de 
zwarte lijst, wordt ze verboden en dient de rechter het te vernietigen.41 De rechter kan dus 
in geen geval oordelen of het beding een kennelijk onevenwicht creëert. De verkoper kan 
niet pogen aan te tonen dat het gewraakte beding in de concrete omstandigheden geen 
kennelijk onevenwicht met zich meebrengt. 
 
De rechtsleer heeft niettemin verduidelijkt dat de zwarte lijst soms een “grijze tint” had 
naargelang de formulering van het als onrechtmatig aangemerkte soort beding , aangezien 
de wetgever vaak een ruime of vage (zelfs onduidelijke) terminologie gebruikt en gebruik 
maakt van open normen. Het gebruik van termen als “onredelijk”, “redelijk”, “kennelijk” 
of “ongepast” laat uiteraard een belangrijke beoordelingsmarge aan de grondrechter. 
 
3. De lijst werd uitgebreid- Oorspronkelijk bevatte de zwarte lijst van art. 32 WHPC 
één en twintig a priori aangemerkte onrechtmatige bedingen. De lijst was geïnspireerd op 
de lijst van de Richtlijn 93/13, maar de verboden bedingen werden concreter 
geformuleerd teneinde herkenbaar te zijn voor de practicus. 
Sindsdien heeft de lijst aanvullingen gekend. Een aanzienlijk aantal bedingen (7 in totaal) 
werd ingevoegd door de wet van 7 december 1998, teneinde de Belgische wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de vereisten van de Richtlijn 93/13.42 43 De wet van 3 
december 2006 (B.S., 20 december 2006) heeft nog de punten 29 en 30 toegevoegd. Het 
gaat in dit geval niet om een omzetting van de richtlijn.44 45 
 
Artikel 74 WMPC herneemt grotendeels de lijst van de WHPC maar heeft bepaalde niet 
zo duidelijke bedingen herwerkt en andere onrechtmatige bedingen toegevoegd (wat 
resulteert in een lijst van 33 onrechtmatige bedingen). 
 
4. Concretisering van bepaalde bedingen- De vergelijking tussen de lijst van de Richtlijn 
93/13 en de zwarte lijsten van de WHPC en de wet betreffende marktpraktijken, laat 
blijken dat de eerder abstracte bedingen van de richtlijn werden geconcretiseerd: de 
Belgische wetgever heeft preciezer onrechtmatige bedingen geformuleerd teneinde dit 

                                                 
41 In voorkomend geval zelfs ambtshalve: Cf. infra, punt VI. 
42 Zo kwamen bijvoorbeeld niet voor in de initiële lijst van artikel 32: het beding dat ertoe strekt de wettelijke 
aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden van lichamelijk letsel van de consument 
ten gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper (punt 22bis WHPC); het beding dat op onweerlegbare wijze de 
instemming van de consument vaststelt met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen 
vóór de contractsluiting (punt 23 WHPC); het beding dat ertoe strekt op ongepaste wijze 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 één van dienst contractuele verplichtingen uit te sluiten of te beperken 
(punt 27 WHPC). 
43 Ander voorbeeld: de wet van 30 oktober 1998 (wet betreffende de euro, B.S., 10 november 1998, art. 58) voegt als 
onrechtmatig beding toe, het beding dat niet het voorwerp uitmaakte van afzonderlijke onderhandeling dat de verkoper 
toelaat de overeenkomst te beëindigen of te wijzigen omwille van de invoering van de euro. 
44 Artikel 32.29. WHPC verbiedt bedingen die ertoe strekken de voor een product of een dienst aangekondigde prijs te 
verhogen omwille van de weigering van de consument om via bankdomiciliëring te betalen; artikel 32.30 WHPC 
verbiedt bedingen die ertoe strekken de voor een product of een dienst aangekondigde prijs te verhogen omwille van de 
weigering van de consument om zijn facturen via elektronische post te ontvangen. 
45 De wet van 15 april 2007 voegt geen nieuwe verboden bedingen buiten de zwarte lijst toe maar legt het gebruik van 
bepaalde bedingen op wanneer een dienstenovereenkomst voor een bepaalde termijn gesloten wordt en zij de 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging bevat. Zie artikel 39bis WHPC. 
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herkenbaar te maken voor de practicus. Bovendien heeft de wetgever terecht ervoor 
gekozen bij de omzetting verschillende onrechtmatige bedingen ter omzetting van één 
algemener bepaling te gebruiken, teneinde het verbod beoogd door de lijst in bijlage bij 
de richtlijn beter af te bakenen.46 
 
B. Het voorstel van richtlijn: twee lijsten en ‘volledige’ harmonisatie 
 
1. Twee lijsten: een zwarte en een grijze lijst- In het RV wordt voor een radicale 
verandering geopteerd: de unieke lijst van 1993 wordt verlaten en twee afzonderlijke 
lijsten worden ingevoerd: een “zwarte” en een “grijze” lijst. Sommige landen, zoals 
Frankrijk, Duitsland, en Nederland, hadden reeds gekozen voor een dubbele lijst. Dit 
systeem werd bovendien sterk gesteund in het Groenboek (behalve door de 
ondernemingen). Daarentegen verschilt de inhoud van de twee lijsten niet fundamenteel 
van de indicatieve lijst bij de Richtlijn 1993/13. Men heeft de oude lijst genomen en een 
ze onderverdeeld in twee nieuwe lijsten. 
 
1° De eerste lijst, opgenomen in bijlage II van het RV, betreft een “zwarte” lijst, die 
bedingen opsomt die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd.47 Deze 
lijst wil  elke beoordelingsbevoegdheid uitsluiten in hoofde van de rechter en elke poging 
vanwege de handelaar om aan te tonen dat het beding niet oneerlijk is in de concrete 
omstandigheden. Bijlage II bevat slechts vijf contractuele bedingen die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Zij hebben tot doel of tot gevolg: 
 

o -  de aansprakelijkheid van de handelaar uit te sluiten of te beperken in geval van 
overlijden of lichamelijke schade van de consument; 
o – het laten afhangen van de verplichting van de handelaar van een bijzondere 
potestatieve voorwaarde, of van de bevestiging van de verbintenissen die door zijn 
gevolmachtigden zijn aangegaan; 
o – het uitsluiten of beperken van het recht van de consument om in rechte op te treden 
of van enig ander rechtsmiddel gebruik te maken; 
o – het beperken van de bewijsmiddelen van de consument, of het opleggen van een 
bewijslast die zou volgens het geldende recht op de handelaar zou moeten rusten; 
o – tenslotte, het toekennen aan de handelaar van het recht te bepalen of de goederen of 
diensten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, of hem het exclusieve recht toe te 
kennen om de contractsbedingen te interpreteren. 

 
2° De tweede lijst bevindt zich in bijlage III:  hierin worden twaalf bedingen opgesomd 
(grotendeels reeds opgesomd in richtlijn 93/13) die “verondersteld worden oneerlijk te 
zijn”, wat erop duidt dat het om een indicatieve of een “grijze” lijst gaat. De handelaar 
mag het tegenbewijs voeren en aantonen dat het bedingen in de concrete omstandigheden 

                                                 
46 Dit is bijvoorbeeld het geval voor exorbitante schadebedingen (art. 32.15. en 21 WHPC en art. 74, 17° en 24° 
WMPC, voor exoneratiebedingen (art. 32.11., 12., en 28 WHPC en art. 74, 13°, 14°, en 30 WMPC, alsook voor de 
bedingen die het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst bij wanprestatie verbieden of uitsluiten 
(art. 32.6. en 7. WHPC en art. 74, 7° en 8° Wet Marktpraktijken). 
47 Artikel 34 van het voorstel van richtlijn bepaalt: “De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in bijlage II opgenomen 
bedingen in overeenkomsten onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd worden. Deze lijst van bedingen in 
overeenkomsten is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 
2, en artikel 40.” 
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niet onrechtmatig is.48 De rechter zal dus beschikken over een beoordelingsmarge. De 
verwijzing naar artikel 32 in de tekst van artikel 35, betekent dat de rechter rekening zal 
houden met de omvang van het veroorzaakte onevenwicht, met de goede trouw van de 
handelaar, met de aard van het product, met alle omstandigheden rond de sluiting van de 
overeenkomst, alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere 
overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, de wijze van redactie en van mededeling van 
de overeenkomst door de handelaar. 
 
2. De impact van de volledige harmonisatie op de twee lijsten- De keuze voor een 
systeem met twee afzonderlijke lijsten dient gecombineerd te worden met de doelstelling 
van volledige harmonisatie, omschreven in artikel 4 van het RV.49 In overweging nr. 50 
wordt benadrukt dat “deze lijsten in alle lidstaten van toepassing dienen te zijn”.50 Dit 
heeft voor gevolg dat de inhoud van de twee lijsten niet meer zal kunnen worden 
gewijzigd naar aanleiding van de omzetting.51 Daarenboven zijn de twee lijsten 
exhaustief. De lidstaten dienen ze om te zetten in hun nationaal recht zonder het aantal 
bedingen te verminderen noch te vermeerderen. Een quasi letterlijke omzetting lijkt zich 
dus op te dringen. 
 
Iedere wijziging van de lijsten dient zoals opgelegd door het voorstel van richtlijn immers 
te gebeuren via een specifieke “comitologie”-procedure: de procedure voor herziening 
van bedingen voorkomend in de bijlagen II en III dient te worden nageleefd voor elke 
wijziging aan de lijsten (art. 34 en 35). Deze procedure wordt beschreven in de artikelen 
39 en 40 van het voorstel van richtlijn en lijkt heel traag en weinig soepel te zijn.52 Deze 
procedure beoogt zeker de situatie waarin men een beding wil toevoegen aan één van de 
lijsten (overweging 53), maar ze zou eveneens moeten toelaten om een beding van de 
grijze lijst naar de zwarte lijst te laten overbrengen (impliciet in overweging 52). 
 
3. De inhoud van de twee lijsten: weinig nieuwigheden, wel vergetelheden – Vergelijkt 
men de inhoud van de twee lijsten, dan merkt men van in het begin op dat de Europese 
wetgever eenvoudigweg de lijst van de richtlijn 1993/13 hernomen heeft en de bedingen 
onderverdeeld heeft tussen twee nieuwe lijsten, de zwarte en de grijze lijst.53 Er werden 

                                                 
48 Artikel 35 van het voorstel van richtlijn bepaalt: “De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in punt 1 van bijlage III 
opgenomen bedingen in overeenkomsten als oneerlijk beschouwd worden tenzij de handelaar aantoont dat dergelijke 
bedingen eerlijk zijn in de zin van artikel 32. Deze lijst van bedingen in overeenkomsten is van toepassing in alle 
lidstaten en mag alleen worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 2, en artikel 40.” 
49 Dit artikel bepaalt: “Lidstaten mogen in hun nationale wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die 
afwijken van de bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau 
van consumentenbescherming moeten waarborgen”. 
50 In dezelfde zin: Memorie van Toelichting, Voorstel van richtlijn van 8 oktober 2008, p. 11. 
51 “Deze lijsten zijn van toepassing in alle lidstaten en kunnen alleen gewijzigd worden via de in de richtlijn bepaalde 
comitologieprocedure.” 
52 De lidstaten dienen de Commissie op de hoogte te stellen van de bedingen die als oneerlijk zijn beoordeeld door de 
bevoegde nationale instanties en die zij relevant achten met het oog op de aanpassing van de richtlijn. In het licht van 
de ontvangen kennisgevingen zal de Commissie besluiten tot aanpassing van de bijlagen II en III. Hiertoe zal de 
Commissie zich laten bijstaan door een comité van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Wie zal er 
zetelen in dit comité?).  
53 Zie voor een concordantietabel waarin de oude lijst en de twee nieuwe lijsten worden vergeleken, H. SWENNEN, 
“Het voorstel van richtlijn consumentenrechten en de regling van oneerlijke bedingen in overeenkomsten”, in J. 
MEEUSEN, G. STRAETMANS, en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, 
2009, (55), 91, en Bijlage A, p. 97. 
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enkele wijzigingen in de terminologie ingebracht maar deze zijn niet altijd gelukkig en 
brengen niet de verhoopte verduidelijkingen.54 Men heeft de indruk dat de “open 
normen” waarbij aan de rechter een appreciatiemarge werd gelaten, weggelaten zijn, zelfs 
in de grijze lijst. 
 
De nieuwe grijze lijst werd maar door twee nieuwe bedingen aangevuld (bijlage III, 
punten j) en l)) 55, terwijl andere bedingen onrechtmatig geacht werden in de 
verschillende lidstaten. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat twee bedingen niet hernomen 
zijn in één van de twee lijsten: 
- het beding inzake de keuze van (territoriaal bevoegde) rechter56,  
- het beding dat tot doel of tot gevolg heeft op onweerlegbare wijze de instemming van de 
consument vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft 
kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst (punt i) van de bijlage bij de 
richtlijn van 1993).57 
 
4. De inhoud van de twee lijsten: de onderverdeling is niet transparant – De wijze van 
onderverdeling van de oneerlijke bedingen en de beslissing welk beding deel dient uit te 
maken van de zwarte lijst, is niet duidelijk. Men weet niets over de criteria op basis 
waarvan deze verdeling gemaakt werd. De Europese wetgever zou dit punt moeten 
verduidelijken. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg aan dat aan de Europese 
Commissie zou worden gevraagd om te verduidelijken op basis van welke criteria de 
verdeling tussen deze twee lijsten gebeurd is. Het is belangrijk om te kunnen begrijpen 
waarom bepaalde bedingen niet konden worden opgenomen in de zwarte lijst van bijlage 
II, terwijl men zou kunnen veronderstellen dat ze oneerlijk zijn in alle omstandigheden. 
 

                                                 
54 Bijvoorbeeld, voor het oneerlijke schadebeding (bijlage III, punt c)): men heeft het woord onevenredig groot” 
55 Wordt verondersteld oneerlijk te zijn, de bedingen die tot doel of tot gevolg hebben: j) beperking van het recht van de 
consument om de goederen door te verkopen, door de overdraagbaarheid van door de handelaar verstrekte 
handelsgaranties te beperken (…); l) de mogelijkheid van eenzijdige wijziging van de bedingen van de overeenkomst 
die op een duurzame drager aan de consument zijn medegedeeld, door middel van online-bedingen waarmee de 
consument niet heeft ingestemd.  
56 Deze weglating is gerelateerd aan het EEX-Verdrag, huidige EEX-Verordening. In dit verband moet ook gewezen 
worden op de rechtspraak van het Hof van Justitie, waaruit duidelijk blijkt dat het Hof (exclusieve) 
forumkeuzebedingen onder de algemene toetsingsnorm brengt. 
57 Heeft men het voldoende geacht om in artikel 31, tweede lid, een verplichting tot terbeschikkingstelling van de 
contractsvoorwaarden op te leggen aan de consument? Maar de verplichting tot terbeschikkingstelling ten laste van de 
handelaar mag niet worden verward met de aanvaarding van deze bedingen door de consument. Er kan gevreesd 
worden dat het gebruik van bedingen die op onweerlegbare wijze de toestemming van de consument vaststellen zal 
blijven bestaan. De verplichting tot terbeschikkingstelling ten laste van de handelaar garandeert wel ten minste de 
mogelijkheid om kennis te nemen van die bedingen en zich ertegen te verzetten. Die bescherming zou dus kunnen 
volstaan, op voorwaarde evenwel dat de schending ervan gesanctioneerd zou worden. Welnu, het voorstel van richtlijn 
voorziet geen sanctie. We zijn van mening (zoals hoger medegedeeld, II.B, n° 1-2, p. 9-10) dat het nationaal recht 
daarop van toepassing dient te zijn. Dit zou er, naar Belgisch recht, op neerkomen dat vastgesteld wordt dat de 
consument niet effectief kon kennisnemen van de contractsvoorwaarden en hij ze dus niet heeft kunnen aanvaarden. Ze 
maken bijgevolg geen deel uit van de overeenkomst tussen de partijen doordat ze niet in het contractveld zijn 
ingetreden. 
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Bovendien bestaat er een risico van superpositie in die zin dat een gegeven beding 
terzelfdertijd zou kunnen vallen onder bijlage II en bijlage III (bijvoorbeeld een beding 
waarbij de aansprakelijkheid beperkt wordt of een beding waarbij het recht op ontbinding 
van de overeenkomst beperkt zou worden). 
 
Samenvattend, de keuze voor opname in de ene of andere lijst is niet transparant. 
Nochtans meent de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat enkel een duidelijk 
zicht op de criteria hiertoe de Lidstaten zal helpen om op hun beurt de onderverdeling te 
doen van deze bedingen in hun bestaande lijsten.  
 
C. De negatieve consequenties hiervan voor het Belgische recht 
 
§ 1. Algemeen 
 
1. Een risico van afname van bescherming van de consument – De Europese wetgever 
ging uit van een indicatieve en niet-exhaustieve lijst in het kader van een minimale 
harmonisatie- wat aan de lidstaten ruimte bood om een hoger beschermingsniveau te 
vestigen- om in het voorstel uit te monden tot een quasi-identieke listing en deze op te 
leggen door maximale harmonisatie. Bijgevolg is het onvermijdelijk om uit te komen op 
een afname van bescherming van de consument in de landen die geopteerd hadden voor 
een hoger beschermingsniveau (zoals het onze). 
 
In een dergelijk strikt kader zou de enige mogelijkheid om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te waarborgen (buiten de herziening van de 
lijsten door de comitologieprocedure) bestaan in de strenge toepassing van de algemene 
norm door onze jurisdicties. 
 
§ 2. Specifieke problemen 
 
1. Uitgangspunt: quasi-letterlijke omzetting-  De volledige harmonisatie wil de 
fragmentatie van de gemeenschapswetgeving tegengaan. Alle lidstaten zullen dus de twee 
lijsten moeten hernemen in hun wetgeving. Wij hebben hoger reeds overweging (50) 
geciteerd die het idee bekrachtigt dat dezelfde lijsten moeten toegepast worden in alle 
lidstaten. Het Belgische recht zal dus niet verder kunnen gaan dan het krachtens de lijsten 
ingestelde beschermingsniveau en mag ook niet minder ver reiken. De Belgische 
wetgever zal geen toevoegingen mogen doen aan deze twee lijsten, noch de 
onderverdeling tussen deze twee lijsten kunnen veranderen. De Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen is bijgevolg van mening dat het voorstel van richtlijn een zeer 
getrouwe, quasi letterlijke omzetting impliceert. 
  
De problemen die dit met zich mee zal brengen zijn talrijk. De Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen zal hierna de verschillende specifieke problemen opgeworpen 
door het RV in de vorm van vragen beschrijven. 
 
2. Hoe de twee lijsten omzetten? – Concreet zullen de huidige bepalingen van artikel 74 
WMPC  (oud art. 32 WHPC) vervangen dienen te worden door de bepalingen van de 
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twee bijlagen.  Deze bepaling zal in twee moeten worden gesplitst teneinde het in 
volledige overeenstemming te brengen met de twee lijsten van het RV. Het zou bijgevolg 
nuttig zijn om een concordantietabel op te maken tussen onze onrechtmatige bedingen 
van artikel 74 WMPC en de bedingen vervat in de twee nieuwe lijsten. 
 
Het lijkt verleidelijk om de huidige terminologie te behouden, maar wij vrezen dat dit 
niet altijd in de lijn ligt van de communautaire terminologie. Dit zal uiteraard 
rechtsonzekerheid met zich meebrengen aangezien de handelaars en consument opnieuw 
zullen moeten begrijpen welk beding werd beoogd door een vaak onduidelijke en 
onzekere formulering. Om deze reden zou een concordantietabel een onmisbaar 
instrument zijn. De moeilijkheid voor de rechter zal immers liggen in de kwalificatie van 
een concreet beding teneinde het te catalogeren onder de ene of andere lijst. 
 
3. Wat te doen met de ‘overige’ bedingen? – Men weet dat artikel 74 WMPC (zoals het 
oude artikel 32 WHPC veel meer bedingen (33) bevat dan de twee voorgestelde lijsten 
(de zwarte lijst bevat er 5 en de grijze lijst somt er 12 op). Wat komt er van deze 
bedingen? Het gaat bijvoorbeeld om de bedingen verboden krachtens de punten 5, 10, 11, 
15, 17, 23, 26, 32 en 33 van artikel 74 WMPC. Een oplossing dringt zich 
noodzakelijkerwijze op, als men de consumentenbescherming in het Belgische recht niet 
aanzienlijk wil doen teruglopen. 
 
Verschillende pistes kunnen worden gevolgd: 
 
a) Men kan opwerpen dat de formulering van oneerlijke of verondersteld oneerlijke 
bedingen in de bijlagen II en III van het RV vaak heel ruim is en dat zij zal toelaten onze 
“vergeten” bedingen te omvatten.58 Opnieuw zou een concordantietabel van grote waarde 
zijn. 
 
b) In de gevallen waar een dergelijke oplossing niet mogelijk is, kan de rechter altijd een 
beroep doen op de algemene norm (art. 2, 28° WMPC) teneinde ze te verbieden. De oude 
zwarte lijst zou als basis kunnen dienen voor de toepassing van de algemene norm. Het is 
dus belangrijk om de huidige lijst van artikel 74 WMPC te behouden (bijvoorbeeld in de 
Memorie van Toelichting bij de toekomstige omzetting): ze bevat een inspiratiebron voor 
de rechter die in de toekomst de algemene norm zal toepassen. 
Zo bijvoorbeeld voor wat de wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsverplichting van 
schadebedingen betreft, zoals die volgt uit artikel 32.15. van de WHPC, nu artikel 74, 
17°, van de WMPC. Deze verplichting komt niet voor in de indicatieve lijst in bijlage bij 
richtlijn 93/13, en komt evenmin voor in de lijst in bijlage bij het Voorstel van 
Richtlijn59. 

                                                 
58 Zo vallen de punten 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 en 16 van artikel 74 WMPC (oude punten 6, Y, 8, 10, 11, 12, 13 en 14 van 
artikel 32 WHPC) onder het verondersteld oneerlijk beding van bijlage III, punt a). 
59 De Commissie verwijst in dit verband eveneens naar haar opmerkingen inzake de wederkerigheidsverplichting naar 
aanleiding van het advies op het voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken: COB 25, 19 november 2008, 
Advies inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken, p. 17-
18, II.5), te raadplegen via de volgende link: http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB25_tcm325-74403.pdf.  
De Commissie sprak zich hierbij uit over een voorstel tot wijziging van de wederkerigheidsverplichting, dat 
er – rekening houdend met de opmerkingen van de Commissie- niet gekomen is.  
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De vertegenwoordigers van de consumenten betreuren dat de wederkerigheidsvereiste 
van schadebedingen wegvalt wat volgens hen onder meer kan betekenen dat de handelaar 
opnieuw, met uitsluiting van de consument, beroep zou kunnen doen op een forfaitaire 
schadevergoeding terwijl de consument zijn werkelijke schade zou dienen te bewijzen. 
 
4. Arbitragebedingen niet expliciet in de Belgische zwarte lijst- onduidelijkheid plaats en 
formulering in RV 
 
Wat de overeenstemming van de lijsten in bijlage van het RV en de WMPC betreft, merkt 
de COB op dat bedingen « die de consument verplichten om eventuele geschillen 
uitsluitend voor te leggen aan een niet onder een wettelijke regeling vallend 
scheidsgerecht », nog altijd niet expliciet in de zwarte lijst van artikel 32 WHPC, nu 
artikel 76 van de WMPC, zijn opgenomen. 
 
Dit beding figureert reeds in de indicatieve lijst in bijlage van de richtlijn 93/13, onder 
punt 1.q). Het wordt aangehaald als voorbeeld van bedingen die « het indienen van een 
beroep of het instellen van een rechtsvordering door de consument (kunnen) beletten of 
belemmeren ». 
Het wordt in het RV opgenomen als punt c) van bijlage II (de zwarte lijst). Verder valt op 
dat punt 1.q) van de bijlage bij richtlijn 1993/13 in twee wordt opgesplitst : de bedingen 
die ertoe strekken de bewijsmiddelen waarover de consument kan beschikken te 
beperken, of die aan de consument een bewijslast opleggen die volgens het geldende 
recht op de handelaar zou moeten rusten, worden in punt d) van bijlage II bij het RV 
opgenomen. 
 
Het is de Commissie vooreerst onduidelijk waarom artikel 1.q) van de bijlage bij richlijn 
1993/13 wordt opgesplitst, aangezien het gaat om voorbeelden van bedingen die het 
indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering belemmeren. 
 
Vervolgens wijst de Commissie op de onduidelijkheid die de bewoording « niet onder 
een wettelijke regeling vallend scheidsgerecht » schept : gaat het hier om minimale 
wettelijke waarborgen waarin de scheidsgerechten dienen te voldoen, of bedoelt men 
hiermee enkel de bij wetgeving in het leven geroepen arbitrale geschillenregelingen?  
 
5. Wat met de bij toepassing van artikel 76 WMPC onrechtmatig bevonden bedingen? – 
Onze wetgeving ter bescherming van de consument kent andere onrechtmatige bedingen 
dan deze opgesomd in artikel 74 WMPC. Men vindt ze in het bijzonder terug in de 
koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de WHPC (art. 34), nu van de WMPC 
(art. 76). Dit is onder meer het geval voor het koninklijk besluit van 12 januari 2007 
betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in bemiddelingsovereenkomsten van 

                                                                                                                                                 
De Commissie erkende hierbij dat “het wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel niet altijd op een 
nuttige wijze toe te passen is 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.” 
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vastgoedmakelaars: deze bevat een lijst van verboden bedingen die, in de contracten 
geregeld door dit K.B., bovenop de lijst van artikel 74 WMPC komen. Wat wordt hun lot 
in de toekomst? 
 
In een eerste fase dient nagegaan te worden of het koninklijk besluit een aangelegenheid 
behandelt die binnen het toepassingsgebied van het (voorstel van) richtlijn valt (zie de 
artikelen 1-3). Indien niet, dan heeft de nieuwe richtlijn geen impact. Indien men onder 
het toepassingsgebied valt en de onrechtmatige bedingen opgenomen zijn in een 
koninklijk besluit in uitvoering van de WHPC (art. 34) of de WMPC (art. 76), dan 
zeullen deze noodzakelijkerwijze in lijn moeten liggen met de twee lijsten van het 
(voorstel van) richtlijn. Men kan dus twijfelen over het nut van een dergelijke context. In 
elk geval, de bevoegdheid die het artikel 76 WMPC (oud art. 34 WHPC) delegeert aan de 
koning om sectoriële maatregelen te nemen dreigt verloren te gaan indien het RV zonder 
wijziging wordt aangenomen. Zowel de methode van volledige harmonistatie als de 
‘comitologie’-procedure voor wat de wijziging van de twee uitputtende lijsten betreft, 
zullen een dergelijke delegatie aan de uitvoerende overheid in de weg staan. 
 
6. Het einde van de collectieve consumentenovereenkomsten? – Het lijkt waarschijnlijk 
dat de volledige harmonisatie eveneens de doodsteek betekent voor de collectieve 
consumentenovereenkomsten die betrekking kunnen hebben op de algemene 
contractuele voorwaarden die aan de consumenten worden voorgesteld, in de zin van de 
artikelen 104-109 WMPC. 
 
Dit verhindert geen toepassing van gunstiger contractsvoorwaarden voor de consumenten 
op basis van de contractsvrijheid. Overweging (56) van het RV noemt de 
contractsvrijheid van partijen als middel om de bescherming van consumenten te 
verhogen (de richtlijn “verhindert handelaren geenszins om consumenten contractuele 
regelingen aan te bieden die verder gaan dan de door deze richtlijn geboden 
bescherming”). 
 
7. Het verbod om, zelfs per sector, contractsvoorwaarden of hun inhoud te regelen in 
consumentenovereenkomsten? – Rekening houdend met het principe van volledige 
harmonisatie is het duidelijk dat de lidstaten, onder de benaming ‘oneerlijke bedingen’, 
geen bedingen niet meer zullen kunnen verbieden of reglementeren die niet in de lijsten 
van de toekomstige richtlijn zullen voorkomen. 
De vraag stelt zich evenwel of, zonder de omweg van de kwalificatie als oneerlijk beding, 
de lidstaten nog bedingen in consumentenovereenkomsten zullen kunnen verbieden of 
reglementeren, zelfs per sector. 
 
Wat de verhouding tot communautaire wetgeving betreffende financiële diensten betreft, 
bepaalt het RV het volgende : 
 
Overweging 11 bij het RV bepaalt:  De bestaande communautaire wetgeving betreffende 
financiële diensten omvat talrijke regels inzake consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in op overeenkomsten met betrekking tot financiële 
diensten voor zover dat noodzakelijk is om de lacunes in de regelgeving op te vullen. 
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Art. 3.2. van het RV bepaalt: Deze richtlijn is alleen van toepassing op financiële 
diensten voor wat betreft bepaalde buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke bedingen in overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, en algemene bepalingen zoals bedoeld in de 
artikelen 40 tot en met 46, gelezen in samenhang met artikel 4 betreffende volledige 
harmonisatie. 
 
 

Voorbeelden inzake consumentenkrediet  

- artikelen 27bis en 28 van de wet van 12 juni 1991, die de verwijlsinteresten en 
schadebedingen in geval van wanprestatie van de consument beperkt; 

- artikel 29 van dezelfde wet van 12 juni 1991, dat slechts bepaalde soorten 
uitdrukkelijke ontbindende bedingen of bedingen die voorzien in het verval van 
termijnbepaling toelaat ; 

- artikel 30, eerste lid, van dezelfde wet van 12 juni 1991, dat bedingen van 
eenzijdige wijziging van contractsvoorwaarden verbiedt. 

 
De nieuwe Richtlijn Consumentenkrediet, die eveneens gesteund is op het principe van 
de volledige harmonisatie, bevat geen regelen aangaande uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen of maximale schadebedingen, zodat de Belgische wetgever deze regelen kon, 
en intussen ook heeft, behouden. 
 
Het principe van volledige harmonisatie waarop het voorstel van Richtlijn steunt lijkt 
echter tot gevolg te hebben dat ook deze regelen inzake onrechtmatige bedingen dienen te 
verdwijnen uit de Belgische Wet Consumentenkrediet. Uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen kunnen dan enkel getoetst worden aan de algemene toetsingsnorm. Wat 
schadevergoedingen betreft, kan Bijlage III, 1, c) in aanmerking worden genomen. 

 

Voorbeeld inzake hypothecair krediet 

- artikel 9 van de wet van 4 augustus 1992, dat strikt de varibiliteit van de 
interestvoeten regelt ; 

- artikel 12 van dezelfde wet, dat de wederbeleggingsvergoeding regelt. 

 

De vraag stelt zich eveneens in welke mate de lidstaten nog dwingende bepalingen zullen 
kunnen aannemen om de consument bepaalde rechten toe te kennen: een bepaling die een 
dwingend recht toekent aan een consument brengt immers met zichzelf het verbod van 
elk tegenstrijdig beding met zich mee. 

Voorbeeld: 

- Artikel 22, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet 
bepaalt: “De reconstitutie mag niet slaan op een bedrag dat groter is dan het kapitaal of, 
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na een gedeeltelijke terugbetaling, het nog terug te betalen kapitaal”. Door haar 
dwingende karakter, verbiedt deze bepaling ieder hiermee tegenstrijdig beding, hetzij het 
beding dat de consument zou verplichten om het aangehechte contract (inzake 
verzekeringen of sparen) te laten behouden voor een bedrag hoger dan het nog terug te 
betalen kapitaal. 
 
Kortom, zal het principe van volledige harmonisatie nog aan de lidstaten toelaten om 
dwingend de inhoud van bepaalde consumentenovereenkomsten te regelen? De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt voor om de aandacht van de Minister te 
vestigen op dit belangrijke punt. 
 
8. Verhindert het gemene verbintenissenrecht geen volledige harmonisatie? 
Tenslotte stelt zich de vraag van de impact van het RV en zijn harmoniseringsmethode op 
het verbintenissenrecht in het algemeen. Het wordt unaniem aangenomen dat bepaalde 
bedingen verboden zijn krachtens het gemene recht (en dus zelfs buiten het 
consumentenrecht) omdat ze strijdig zijn met een regel van openbare orde of van 
dwingend recht. Zo is het verboden om zich in een overeenkomst te exonereren voor zijn 
eigen bedrog; zou men hieruit moeten afleiden dat ze slechts verondersteld wordt 
oneerlijk te zijn doordat dit beding zich niet in de zwarte lijst bevindt? 
 
De rechtsleer benadrukt dat de lidstaten in hun gemeen verbintenissenrecht over eigen 
zwarte lijsten beschikken en dat de methode van volledige harmonisatie haar doel niet zal 
bereiken in het verbintenissenrecht. Ze kan niet radicaal de toepassing van specifieke 
(dwingende en zelfs suppletieve) regels van gemeen verbintenissenrecht uitsluiten in de 
verschillende lidstaten. Het voorstel van richtlijn houdt geen rekening met de inbreng, in 
alle overeenkomsten (de consumentenovereenkomsten inbegrepen), van regels van 
verbintenissenrecht. 
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VI. De individuele sanctie op oneerlijke bedingen 
 
Hierna wordt kort de individuele sanctie op onrechtmatige bedingen behandeld (in België 
bestaat deze uit de relatieve nietigheid van bedingen). De “collectieve” sanctie, die in 
België geconcretiseerd wordt via de vordering tot staking, wordt opzij gelaten. 
 
1. Een onrechtmatig beding bindt de consument niet – Artikel 6 van de richtlijn 93/13 
bepaalt dat “oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een 
consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet 
binden, en dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft indien de overeenkomst 
zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.” 
 
Het RV herneemt bijna textueel de sanctie beschreven in artikel 6, § 1, van de richtlijn 
van 1993. Artikel 37 van het voorstel bepaalt immers, onder de titel “Effecten van 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten”: “Oneerlijke bedingen in overeenkomsten zijn 
niet bindend voor de consument. Een overeenkomst blijft echter bindend voor de partij 
wanneer die van kracht kan blijven zonder de oneerlijke bedingen”. 
 
2. De relatieve nietigheid is inadequaat. – De Belgische wetgever heeft deze sanctie 
omgezet door systematisch te opteren voor de relatieve nietigheid van de gewraakte 
clausule (art. 33, § 1, WHPC, artikel 7, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 en art. 75 
WMPC ). 
 
Toch is het duidelijk dat deze sanctie volgens de Commissie niet adequaat, het Hof van 
Justitie (arresten Océano (2000), Cofidis (2002 en Pannon (2009)) en de Belgische 
rechtsleer. Een relatieve nietigheid kan in principe niet ambtshalve door de rechter 
worpen opgeworpen en dient altijd uitgesproken te worden door de rechter. Zelfs als een 
evolutie in ons gerechtelijk recht de rechter nu toelaat om ambtshalve de relatieve 
nietiçgheid op te werpen, toch stelt het gerechtelijk karakter van de sanctie nog altijd 
problemen.60 Het Europese begrip beoogt immers dat de consument niet gebonden wordt 
door een onrechtmatig beding: de consument moet kunnen weigeren om rekening te 
houden met het litigieuze beding, zonder dat daar een voorafgaande vaststelling van zijn 
onrechtmatige aard door de rechter aan vooraf dient te gaan. 
 
3. Een nieuwe sanctie dringt zich op - Wij zullen in het consumentenrecht moeten 
evolueren naar een buitengerechtelijke sanctie. In dit debat wordt hier niet verder op 
ingegaan.61 
 

                                                 
60 S. STIJNS, “La dissolution du contrat pa run acte unilatéral en cas de faute dans l’exéccution ou de vice de 
formation”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, (325), nrs. 64-65. 
61 Voor interessante elementen in deze discussie, zie: S. STIJNS, “La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas 
de faute dans l’exécution ou de vice de formation”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Editions du Jeune Barreau 
de Bruxelles, 2008, (325), nrs. 73-77 en de verwijzingen; W. VAN GERVEN, “onverbindendheid: blokkendoos of 
grabbelton”, in Liber amicuorum Jacques herbots, Deurne, Kluwer, 2002, (483), 193-496; P. WÉRY, “Nullité, 
inexistence et réputé non écrit”, in P. WÉRY (ed.), la nullité des contrats, Commission Université-Palais (CUP), 2006, 
7-32. 
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Maar het is nuttig de verwijzen naar het advies nr. 25 van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen (inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het 
voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken). De Commissie beveelt 
hierin aan dat de wetgever verklaart dat onrechtmatige bedingen geen gevolg hebben.62 
Deze niet-werkbaarheid van onrechtmatige bedingen zal, indien de overeenkomst blijft 
bestaan, aanleiding geven tot de toepassing van het gemeen recht op de overeenkomst, 
teneinde de rechten en plichten van de consument vast te stellen (die op onrechtmatige 
wijze werden geregeld). De C.O.B. wou op die wijze een sanctie naar voor schuiven die 
conform is aan het Europese consumentenrecht en die onafhankelijk is van de nationale 
opvatting over nietigheid. 
  
 

                                                 
62 De COB beveelt in haar Advies nr. 25 aan om artikel 77, § 1, van het voorontwerp 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 
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.” 
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VII.  Algemene conclusies 
 
 
Wat de regeling van ‘oneerlijke’ bedingen in het Voorstel van Richtlijn van de Europese 
Commissie van 8 oktober 2008 betreffende consumentenrechten betreft, formuleert de 
COB in essentie de volgende besluiten en aanbevelingen aan de Minister : 
 
I. Met betrekking tot het toepassingsgebied 
 
De COB stelt vast dat er geen duidelijkheid heerst over de vraag of een nationale regeling 
waarbij de bescherming tegen onrechtmatige bedingen uitgebreid wordt tot 
onderhandelde bedingen al dan niet verzoenbaar is met het Voorstel van Richtlijn. Ook 
op dit vlak, net zoals dit ook bij andere punten naar voor komt, dient het geharmoniseerde 
gebied gepreciseerd te worden. 
 
De COB beveelt aan om hierover meer duidelijkheid te vragen bij de Europese 
Commissie. 
 
II.  De transparantie- en terbeschikkingstellingsvereisten en de link met de 

informatieverplichting(en) 
 
1. Geen algemene informatieverplichting omtrent de contractsvoorwaarden- gevaar van 
formele terbeschikkingstelling van contractsvoorwaarden (art. 31.2. RV) 
 
a. De COB benadrukte reeds in vorige adviezen dat de informatieverplichting  nauw 
samenhangt met de regeling inzake onrechtmatige bedingen. Dit komt ook naar voor in 
het Voorstel van Richtlijn, dat voorziet dat bij de beoordeling van het oneerlijke karakter 
van een beding mede rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop de 
handelaar de overeenkomst heeft meegedeeld aan de consument.  
 
De COB betreurt evenwel dat er geen aan artikel 30 van de WHPC of artikel 4 WMPC 
gelijkaardige algemene informatieverplichting omtrent de contractsvoorwaarden in het 
Voorstel van Richtlijn figureert. Naast de informatieverstrekking omtrent de prijs en de 
kenmerken, worden enkel bepaalde contractsvoorwaarden limitatief opgesomd in artikel 
5 van het Voorstel van Richtlijn.  
 
Een dergelijke algemene inhoudelijke informatieverplichting speelt hierbij een 
aanvullende en residuaire rol.  
 
 
b. Men kan denken dat dit gecompenseerd wordt door de verplichte 
terbeschikkingstelling van de contractvoorwaarden zoals voorzien in artikel 31.2. van het 
Voorstel van Richtlijn. De draagwijdte van deze bepaling is echter niet duidelijk, en de 
COB  sluit niet uit dat dit in de praktijk beperkt zal blijven tot een loutere 
terbeschikkingstelling zonder verdere voorlichting van de consument die vragen heeft 
over zijn rechtspositie.  
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De wijze waarop de handelaar de contractsvoorwaarden heeft meegedeeld, speelt een rol 
bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen. De COB vraagt zich af of de 
sanctionering van deze verplichting tot terbeschikkingstelling een bevoegdheid van de 
lidstaten blijft, zoals dit ook het geval is voor de gevolgen van een schending van de 
informatieplichten (art. 6 RV). 
 
2. Transparantievereiste 
 
a. De COB verwelkomt het weglaten van de beperking tot schriftelijke bedingen bij de 
vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid. In artikel 31.1. wordt tevens toegevoegd 
dat bedingen in overeenkomsten goed leesbaar dienen te zijn. Hoewel dit strikt gezien 
niet nodig is en reeds uit de transparantievereiste volgt, kan ook dit een nuttige 
verduidelijking zijn. 
 
b. Het Voorstel van Richtlijn bepaalt dat de wijze waarop de handelaar de overeenkomst 
heeft opgesteld en de contractsvoorwaarden aan de consument heeft medegedeeld, 
medebepalend zijn voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van 
contractvoorwaarden. 
 
Er is dus voor gekozen om als sanctie op niet op een adequate wijze meegedeelde 
contractvoorwaarden, of onduidelijke of onbegrijpelijke bedingen, te stellen dat dit 
bezwarende elementen zijn bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van de 
betrokken bedingen. Daarnaast blijft de sanctie gelden van de voor de consument 
gunstigste interpretatie bij dubbelzinnig geformuleerde bedingen. 
 
De sanctie die erin bestaat niet duidelijk meegedeelde of intransparante bedingen 
uitdrukkelijk in aanmerking te nemen bij de toetsing van het oneerlijk karakter, zou 
volgens de COB duidelijker naar voor moeten komen in het Voorstel van Richtlijn. 
 
c. Een bijzondere toepassing van het transparantievereiste waarin in het Voorstel van 
Richtlijn voorzien wordt, betreft de ‘default options’: systemen waarbij wordt vermoed 
dat de consument akkoord gaat met bijkomende betalingen voor (al dan niet 
voorzienbare) bijkomende prestaties, en de consument dergelijke bijkomende betalingen 
uitdrukkelijk moet afwijzen, worden expliciet verboden. 
Deze hypothese, die in de nieuwe wet betreffende marktpraktijken reeds is ingevoegd 
voor online-verkopen, zou in de toekomst bijgevolg een algemene regeling krijgen, wat 
nuttig kan zijn volgens de COB. 
 
III.  De uitsluiting van controle op ‘voorwerp en prijs’ 
 
Buiten de omstandigheid dat de Nederlandse bewoordingen verschillend zijn, terwijl de 
Franse en Engelse versie gelijklopend zijn, verandert er niets ten opzichte van richtlijn 
1993/13. 
 
IV.  De algemene toetsingsnorm 
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Net zoals in de huidige richtlijn 93/13, wordt in het RV bepaald dat een beding als 
oneerlijk wordt beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen 
de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen 
aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument. 
 
Aangezien in de Belgische wetgeving enkel de vereiste van een “kennelijk onevenwicht” 
tussen de rechten en de plichten van de contractspartijen geldt, zal omwille van de 
volledige harmonisatie de goede trouwvereiste moeten worden bijgevoegd.  
De COB merkt niettemin op dat de goede trouw- vereiste, naast de aanzienlijke 
verstoring van het evenwicht, niet als een bijkomende vereiste dient gezien te worden, 
maar dat ze duidt op de globale beoordeling die door de rechter zal worden uitgevoerd 
(m.n. de objectieve goede trouw, de vereiste van handelen in redelijkheid en billijkheid). 
De toevoeging van de goede trouw zal in beginsel dan ook geen zwaardere bewijslast met 
zich meebrengen voor de consument. 
 
Verder betreurt de COB – wat de Belgische wetgeving betreft- dat de algemene 
toetsingsnorm in de nieuwe wet marktpraktijken onder de definities is thuisgebracht, 
waar een toetsingsnorm niet thuishoort. 
 
V. De zwarte en grijze lijst van oneerlijke bedingen 
 

1. Nieuwe zwarte en grijze lijst en onderverdeling 
 

In tegenstelling tot de richtlijn 93/13, wordt in het RV nu een exhaustieve en normatieve 
zwarte en grijze lijst ingevoerd. Deze dubbele lijst herneemt in grote lijnen de indicatieve 
lijst in bijlage van de richtlijn oneerlijke bedingen. Hierbij ontstaat de indruk dat de 
bewoordingen die de rechter een zekere beoordelingsruimte laten (bijvoorbeeld ‘op 
ongepaste wijze’), zoveel als mogelijk werden weggelaten. 
 
Het is de COB vooreerst niet duidelijk op basis van welke criteria een onderscheid 
gemaakt wordt tussen bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden 
beschouwd (de zwarte lijst, bijlage II), en bedingen die verondersteld worden oneerlijk te 
zijn. De COB beveelt dus aan om het criterium van onderscheid tussen het onderbrengen 
onder de zwarte, respectievelijk de grijze, lijst te verduidelijken. 
 

2. Gevolgen van de exhaustieve en normatieve lijsten op de nationale wetgeving 
 

a. Niet in de lijsten van het RV opgenomen oneerlijke bedingen 
 
In gevolge de volledige harmonisatie zullen de lijsten van het RV getrouw moeten 
worden overgenomen in de nationale wetgeving. 
 
De COB merkt op dat, wat de Belgische wetgeving betreft, het merendeel van de lijst met 
onrechtmatige bedingen ondergebracht kan worden in de lijsten van het RV. Een 
concordantietabel kan hierbij nuttig blijken. 
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Voor bedingen die niet onder de zwarte of grijze lijst van het RV kunnen worden 
ondergebracht, kan de rechter desgevallend een beroep doen op de algemene norm. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan de wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsverplichting 
zoals die volgt uit artikel 32.15 WHPC, nu artikel 74, 17° WMPC. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten betreuren in dit opzicht dat deze 
wederkerigheidsvereiste voor schadebedingen, in gevolge het RV uit de verboden lijsten 
zou worden gelicht. 
 
Omgekeerd worden arbitragebedingen niet expliciet geregeld in de Belgische zwarte lijst, 
waar deze wel voorkomen in de zwarte lijst van het RV.  
 
De COB stelt zich in dit opzicht vragen bij de splitsing van het artikel 1.q) van de bijlage 
bij de richtlijn 1993/13, waarbij een opsomming werd gegeven van onrechtmatig 
(geachte) bedingen die het indienen van een beroep of het instellen van een 
rechtsvordering belemmeren. Vervolgens wijst zij op de onduidelijkheid van de 
bewoording “niet onder een wettelijke regeling vallend scheidsgerecht”. 
 
De COB wijst er vervolgens op dat wetgevende sectoriële regelingen van 
contractsvoorwaarden (artikel 34 WHPC en art. 76 WMPC) in gevolge het principe van 
volledige harmonisatie en het exhaustieve karakter van de lijsten, niet meer zouden 
mogelijk zijn. 
Regelingen van contractsvoorwaarden in “collectieve consumentenakkoorden”, zoals nu 
voorzien in de artikelen 104 e.v. WMPC) worden evenmin mogelijk in de toekomst. 
 
 

b. Wat met regelingen inzake contractsvoorwaarden in andere dwingende (zelfs 
sectoriële) wetgeving en in het gemeen (nationaal) verbintenissenrecht? 

 
Vervolgens rijst de vraag welke impact het RV heeft op de regelen van specifieke 
wetgeving, die rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag hebben op 
contractsvoorwaarden in die specifieke consumentenovereenkomsten. 
 
Te denken valt bijvoorbeeld aan regelgeving inzake schadebedingen, uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen in de wet op het consumentenkrediet, regelen inzake de 
wederbeleggingsvergoeding in de wet op het hypothecair krediet. 
 
Het RV lijkt tot gevolg te hebben dat dergelijke regelen geen ingang meer zouden kunnen 
vinden. 
 
Tenslotte rijst de vraag welke de impact is van het RV op het nationale gemene 
verbintenissenrecht. Wat als een normale contractuele regeling geldt, vindt voor een 
groot deel invulling via het nationale contractenrecht. Het voorstel van Richtlijn lijkt 
hiermee geen rekening te houden – tenzij voor de invulling van enkele begrippen in 
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bedingen uit de zwarte lijst. De verhouding tussen het nationale verbintenissenrecht en 
het RV dient bijgevolg eveneens te worden gepreciseerd. 
 
VI.  De individuele sanctie op oneerlijke bedingen 
 
Wat de sancties op onrechtmatige bedingen betreft, verandert er niets in het RV. 
Onrechtmatige bedingen mogen de consument “niet binden”, en de klassieke 
nietigheidssanctie in het Belgische recht – waar een dergelijke nietigheid door de rechter 
moet vastgesteld worden- volstaat hiertoe niet. 
 
De COB verwijst in dit opzicht nogmaals naar haar voorstel, geuit in haar advies nr. 25 
van 19 november 2008 inzake het voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken (p. 
20 van het advies). 
 
 

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


