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Advies over het nut van een uniforme regeling van bedingen inzake betalingstermijnen, 
invorderingskosten en schadebedingen wegens niet-tijdige betaling 

 
 
 
Bij brief van 18 november 2010 heeft de Minister van Klimaat & Energie, belast met 
Consumentenzaken, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om advies gevraagd 
inzake betalingstermijnen voor facturen, herinneringskosten, en vergoedingen voor niet-
tijdige betaling. Dit advies diende ten laatste vóór 25 februari 2011 verstrekt te worden. 
 
De Minister vertrekt vanuit de vaststelling dat de problematiek van niet-tijdige betaling 
het voorwerp vormt van vele klachten bij de administratieve organen belast met 
geschillenbeslechting. Ter illustratie wordt in de brief het Jaarverslag 2009 van de 
Ombudsdienst voor Telecommunicatie aangehaald, waar in Hoofdstuk 7, getiteld 
“Operatoren die misbruik maken van hun sterke positie ten opzichte van de 
eindgebruiker”1 onder meer wordt verwezen naar het aanrekenen van allerlei kosten zoals 
rappelkosten2. 
 
Er wordt vervolgens ook verwezen naar het advies nr. 19 van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen van 29 maart 2006 “over de algemene voorwaarden van de 
exploitanten van vaste telefoniediensten”, waar in het advies (p. 24) weerom gewezen 
werd op een geval van ongeoorloofde cumulatie van schadebedingen: de onderneming 
bedong enerzijds administratieve kosten per aanmaning, naast het recht dat zij zich 
voorbehield om een forfaitair schadevergoedingsbedrag te eisen bij niet-tijdige betaling. 
Aangezien het forfaitaire bedrag reeds strekt tot vergoeding van alle kosten van 
buitengerechtelijke schuldinvordering, was het nog eens apart aanrekenen van de kosten 
van de aanmaning een ongeoorloofde cumul volgens de C.O.B.  
 
De C.O.B. heeft dergelijke ongeoorloofde cumulatie van schadebedingen reeds 
herhaaldelijk aan de kaak gesteld3, en stelt inderdaad vast dat het meer en meer voorkomt 
dat contractvoorwaarden bij niet-tijdige betaling of bij een andere wanprestatie, naast een 
forfaitair bedrag, specifieke kostenposten op de tegenpartij verhalen die reeds vallen 
onder de forfaitaire som die de onderneming eist bij (foutieve) niet-nakoming van de 
betalingstermijn. 
 

                                                 
1 Te raadplegen via de website van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie: 
http://www.ombudsmantelecom.be/nl/jaarverslagen.html?IDC=44, 
Jaarverslag 2009, Hoofdstuk 7, p. 55 e.v. 
2 De twee grootste misbruiken die de Ombudsdienst in haar verslag aankaart betreffen de afsluiting van 
diensten wegens niet-betaling van facturen, en het doorsturen van dossiers naar incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders die extra kosten aanrekenen. Een derde punt dat in dit hoofdstuk verder uitgewerkt 
wordt betreft de extra kost die aangerekend wordt aan de consument die zijn domiciliëring opschort naar 
aanleiding van een betwisting. 
3 Zie nog recenter COB 23, 19 december 2007, Advies inzake de contractuele voorwaarden in de 
overeenkomsten tussen videotheken en consumenten, p. 14, en zie meer uitgebreid COB 24, 25 juni 2008, 
Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector van de teledistributie, p. 48-49. 
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Na deze feitelijke vaststellingen, wordt door de heer Minister het wettelijk kader inzake 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties aangehaald als eventuele 
inspiratiebron voor een wettelijke regeling die voor doel zou hebben meer uniformiteit na 
te streven voor betaaltermijnen en voor schadebedingen die van toepassing zijn in geval 
niet tijdig werd betaald .  
 
Hierna wordt, in het kader van de vraagstelling, kort ingegaan op de doelstelling van 
Richtlijn 2000/35 EG en van de wet die de bepalingen van deze richtlijn omzet in het 
Belgische recht. Er wordt ook in het bijzonder gelet op de bepalingen van de richtlijn die 
door de Minister worden geciteerd. Vervolgens formuleert de C.O.B. enkele algemene 
opmerkingen. Tenslotte wordt geantwoord op de door de heer Minister gestelde vragen. 
 
 
I. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties 
 
 
1. Oogmerk van de wet en de richtlijn betalingsachterstand handelstransacties 

 
Bij  wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties4 is  Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties5 in 
het Belgische recht omgezet. De richtlijn heeft voor doel de betalingsachterstand bij 
handelstransacties in te dijken.  
 
De richtlijn kwam er omdat werd vastgesteld dat ondernemingen, in het bijzonder 
KMO’s, in financiële moeilijkheden raakten  omdat zijzelf weliswaar hun leveranciers 
stipt moeten betalen, en met hoge kosten in geval van niet tijdige betaling, terwijl hun 
afnemers  onredelijk lange betalingstermijnen eisen en de schadevergoeding beperken in 
geval zij niet tijdig betalen.   
 
De richtlijn werd onlangs aangepast, en deze herschikte richtlijn werd op 23 februari 
2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie6. In het initiële voorstel 
van de Commissie bestond de hoofdbekommernis van die aanpassing erin een meer 
uitgewerkte regeling voor transacties met overheidsinstanties vast te leggen. De 
uiteindelijk aangenomen richtlijn betreft een meer globale verduidelijking en – op 
bepaalde punten - een actualisering7, met een uitgewerkte regeling voor 

                                                 
4 B.S., 7 augustus 2002.  
5 PBEG, L 200, p. 35 e.v. 
6 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding 
van betalingsachterstand bij handelstransacties, PBEU, nr. L 48/1 e.v. van 23 februari 2011. Hierna 
weergegeven als nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
7 In het kader van de Small Business Act (mededeling van de Europese Commissie van 25 juni 2008), werd 
het initiatief genomen om de richtlijn betalingsachterstand handelstransacties aan te passen. In het initiële 
voorstel van de Europese Commissie werd vooral de uitbreiding van deze richtlijn tot de transacties met 
overheidsinstanties beoogd (voorstel van de Eur. Comm. van 8 april 2009, COM (2009) 126, 
2009/0054/COD). Op 30 september 2010 werd over dit voorstel tussen de Raad, de Commissie, en de 
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betalingsachterstand veroorzaakt door overheidsinstanties. Er is ook een minimum vast 
bedrag gesteld dat strekt tot vergoeding van de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten8.  
 
 
2. Middelen ter bestrijding van niet tijdige betaling en van onbillijke voorwaarden 
 
De richtlijn – en dus ook de wet- grijpen in ten einde te verhelpen aan twee knelpunten in 
de verhouding met de afnemers : de “onbestrafte” contractuele wanprestatie van niet 
tijdige betaling en het “misbruik” van het bedingen van onbillijke betalingsvoorwaarden 
door de afnemers. 
 
In de richtlijn vindt men de volgende remedies9: 
 
(1) een maximale betalingstermijn (zonder aanmaning)10: die termijn mag in de regel11 
niet méér dan 30 kalenderdagen bedragen12 13; 
 
(2) afschaffing van het vereiste van voorafgaande ingebrekestelling: interesten die van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling beginnen te lopen vanaf de vervaldatum14 15; 
 
(3) wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand, namelijk de interestvoet die door de 
Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basisherfinancieringstransacties, te 
verhogen met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt 16 17, en in de 

                                                                                                                                                 
Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europese Parlement een akkoord bereikt, 
dat voorgelegd werd aan de algemene vergadering van het Europese Parlement. Op 20 oktober 2010 keurde 
het Europese Parlement dit voorstel in eerste lezing goed mits wijzigingen, die op dezelfde datum werden 
aanvaard door de Europese Commissie. Op 24 januari 2011werd dit gewijzigd voorstel goedgekeurd door 
de Raad in eerste lezing. 
8 Art. 6.1. nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
9 In de hierna volgende voetnoten wordt telkens verwezen, in een eerste voetnoot naar de desbetreffende 
bepaling in de oude en de nieuwe richtlijn, en in een volgende voetnoot naar de desbetreffende bepaling in 
de Belgische wet betalingsachterstand handelstransacties. 
10 Zie punt (2). 
11 Tenzij in het contract uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en mits een en ander objectief 
gerechtvaardigd is in het licht van de bijzondere aard of kenmerken van het contract- en in ieder geval niet 
meer dan 60 kalenderdagen, zie artikel 3.1.b) Richtlijn 2000/35 (30 dagen) en artikel 3.2. Richtlijn 2000/35 
(maximum 60 dagen voor bepaalde te definiëren categorieën overeenkomsten mits strengere drempels). Zie 
artikel 3.3.b), 3.4., 3.5., en 4.3. tot 4.6. nieuwe richtlijn ov. 23 en artikel 3 en 4 (voor transacties met 
overheidsinstanties). 
12 Er is ook nog een reglementering voor de hypothese dat voorzien zou zijn in een procedure voor 
aanvaarding of verificatie van de conformiteit, waar ook een maximum van 30 kalenderdagen geldt, 
behoudens uitdrukkelijke andere regeling en behoudens kennelijke onbillijkheid, zie 3.1.b.iv) huidige 
richtlijn en 3.4. toekomstige richtlijn. 
13 Artikel 4 Wet betalingsachterstand handelstransacties. 
14 Art. 3.1.b), aanhef, Richtlijn 2000/35, en artikel 3.1. (interesten) en 6.2. (invorderingskost) nieuwe 
Richtlijn. 
15 Art. 5 Wet betalingsachterstand handelstransacties. 
16 Deze rentevoet wordt ieder half jaar herzien, en bedraagt momenteel 1% (interestvoet voor 
basisherfinancieringstransacties) + 7 procentpunten, dus 8%. Art.  3.1.d) Richtlijn 2000/35 en artikel 2, lid 
7, punt b). 
17 Art. 5 Wet betalingsachterstand handelstransacties. 
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nieuwe richtlijn vermeerderd met ten minste acht procentpunten18  De regeling van deze 
interestvoet is suppletief: toepassing ervan indien niets anders werd bedongen; 
 
(4) deze wettelijke interestvoet (suppletieve regeling) geldt onverminderd het recht van 
de schuldeiser om een vergoeding te krijgen voor zijn invorderingskosten19 20.  Deze 
invorderingskosten worden meestal vastgesteld in een forfaitaire schadevergoeding21. In 
de nieuwe richtlijn wordt bovendien bepaald dat de schuldeiser naast dit vaste bedrag 
aanspraak kan maken, lastens de debiteur, op een redelijke schadeloosstelling voor alle 
invorderingkosten welke dat vaste bedrag te boven gaan. 
 
(5)  een eigendomsvoorbehoud tot aan de volledige betaling van de prijs22; 
 
(6) procedures, waaronder spoedprocedures,  voor onbetwiste schulden, zodat de 
schuldeiser binnen een periode van 90 kalenderdagen na de instelling van de eis bij de 
rechter, een uitvoerbare titel kan krijgen indien de schuld niet wordt betwist23 
 
 
3. Aard van de  huidige regeling 
 
Belangrijk is dat deze regeling geen afbreuk doet aan de contractvrijheid: de partijen 
blijven vrij om autonoom een betalingstermijn en een schadevergoeding wegens niet-
tijdige betaling overeen te komen.  
 
 
Deze regeling geldt derhalve enkel: 
 

(a)  indien partijen niet anders zijn overeengekomen; 
(b) Indien partijen een regeling overeenkwamen maar deze regeling onbillijk is t.o.v. 
de schuldeiser. De schuldeiser kan dan aan de rechter vragen de wettelijke 

                                                 
18 Zie de definitie van “wettelijke interest voor betalingsachterstand” in artikel 2, 6) van de nieuwe richtlijn. 
19 Art. 3.1.e), Richtlijn 2000/35 en artikel 6 nieuwe Richtlijn. 
20 Artikel 6 wet betalingsachterstand handelstransacties. Dit artikel werd krachtens artikel 4 van de wet van 
21 april 2010 opgeheven, met ingang op een onbepaalde datum, door de Koning nader te bepalen. Dit is 
nog niet gebeurd. De wetgever opteerde ervoor om artikel 6 op te heffen teneinde de ongelijkheid weg te 
werken, die ontstaan was doordat ondernemingen op basis van de wet betalingsachterstand 
handelstransacties een hogere vergoeding voor gerechtelijke invorderingskosten kon verkrijgen dan de in 
de wet van 21 april 2007 vastgelegde forfaitaire rechtsplegingsvergoeding. De wetgever verloor evenwel 
uit het oog dat artikel 6 niet alleen betrekking heeft op gerechtelijke, maar ook op buitengerechtelijke 
invorderingskosten. Zo zou de onderneming geen recht meer zou hebben op de vergoeding van de 
buitengerechtelijke invorderingskosten, wat duidelijk in strijd is met de richtlijn betalingsachterstand 
handelstransacties,  
21 In de nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties wordt bovendien een forfaitair minimum 
van 40 euro voor invorderingskosten vooropgesteld. Zie artikel 6.1. van de nieuwe richtlijn. 
22 Artikel 4 Richtlijn 2000/35 en artikel 9 nieuwe richtlijn; niet omgezet in Belgisch recht, Zie hierover V. 
SAGAERT en I. SAMOY, “De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties. Een verwittigd wanbetaler is er twee waard…”, in R.W., 2002-
03, nr. 9, (321), 322 (onderaan nr. 3 )en 328 (onderaan nr. 10).  
23 Art. 5 Richtlijn 2000/35 en art. 10 nieuwe Richtlijn.. 



 6 

suppletieve regeling toe te passen (en geen andere matiging). In dat laatste geval is er 
een misbruik vanwege de debiteur die de regeling heeft bedongen24. 

 
In dat laatste geval, namelijk misbruik van contractvrijheid, kunnen bedingen worden 
herzien door de rechter, op verzoek van de schuldeiser, indien ze kennelijk onbillijk zijn 
jegens de schuldeiser, rekening houdend met alle omstandigheden, met inbegrip van: 
a) elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken, die in strijd is met de goede 
trouw en eerlijke behandeling; 
b) de aard van het product of de dienst25; 
[c) de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de wettelijke 
interestvoet voor betalingsachterstand, of van de forfaitaire schadevergoeding]26. 
 
In de nieuwe regeling van de richtlijn wordt daarenboven bepaald dat contractuele 
bedingen of praktijken die de betaling van interest voor betalingsachterstand uitsluiten, 
op zich als kennelijk onbillijk worden beschouwd27. Evenzo worden contractuele 
bedingen of praktijken die een vergoeding van invorderingskosten (de forfaitaire 
schadevergoeding voor de invordering) uitsluiten, geacht kennelijk onbillijk te zijn. 
 
Tot besluit: 
 
1. De wetgeving inzake betalingsachterstand handelstransacties biedt bescherming aan de 
schuldeiser van een niet-betaalde som. Kennelijk lage verwijlinteresten kunnen worden 
aangepast en aan de schuldeiser wordt uitdrukkelijk het recht toegekend op een redelijke 
schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de 
betalingsachterstand.  
 
Het gaat dus niet om een regeling die rechtstreeks als inspiratie zou kunnen dienen voor 
de bescherming van consumenten die debiteur zijn. 
 
2. Het gaat om een suppletieve regeling.  
 
Zij is van toepassing als partijen niets anders hebben bedongen en voorts wanneer er wel 
is bedongen maar de bedongen regeling blijk geeft van onredelijk en onbillijk optreden 
van wie bedongen heeft. In dat laatste geval is de wettelijke regeling een 
minimumbescherming die de rechter moet geven aan de schuldeiser. Maar het is wel 
                                                 
24 “Misbruik” wordt op autonome wijze in overweging 19 van Richtlijn 2000/35 en overweging 28 van de 
nieuwe richtlijn omschreven. Men mag het niet verwarren met een nationaalrechtelijke invulling van dit 
begrip, bijvoorbeeld in het mededingingsrecht het ‘misbruik van machtspositie’. 
De nieuwe richtlijn verduidelijkt dat “wanneer een beding (betalingsdatum-, -termijn, vergoeding) niet te 
billijken is, of wanneer deze voornamelijk ten doel heeft de schuldenaar ten koste van de schuldeiser extra 
liquiditeit te verschaffen, zij als een misbruik in die zin kan worden aangemerkt.  
In de nieuwe richtlijn vervolgt de wetgever dat “daarom, conform het theoretisch ontwerp-Common Frame 
of Reference”, ieder contractueel beding of iedere praktijk die apert afwijkt van de gangbare 
handelspraktijken en indruist tegen de beginselen van goede trouw of eerlijke behandeling, als onbillijk 
voor de schuldeiser worden aangemerkt”.  
25 Artikel 3.3. Richtlijn 2000/35, en artikel 7.1. nieuwe richtlijn. 
26 Nieuw criterium ingevoegd in de nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
27 Artikel 7.2. nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
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nodig dat de schuldeiser, in geval van misbruik, zelf een beroep doet op zijn bescherming 
en de rechter vraagt deze toe te passen.  
 
In wettelijke regelingen van consumentencontracten vindt men ter bescherming van de 
consument ook regelingen die de rechter toelaten om in te grijpen in geval van 
“misbruik”. De algemene norm inzake onrechtmatige bedingen, van de artikelen 75 en 
artikel 2, 28°, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming28 is een dergelijke regel. Die norm komt van de Richtlijn 
oneerlijke bedingen. Het criterium dat daarin wordt gehanteerd, is dat de onderneming 
het beding maakte in strijd met de goede trouw en dat dit beding tot een betekenisvol 
onevenwicht leidt ten nadele van de consument. Hetzelfde criterium van handelen in 
strijd met de goede trouw wordt in de nieuwe richtlijn betalingsachterstand gebruikt als 
het erom gaat dat de rechter “misbruik” zou willen vaststellen in hoofde van de debiteur. 
Maar in de regeling van consumentencontracten vindt men toch hoofdzakelijk dwingende 
voorschriften die betrekking hebben op bepaalde situaties. De lijst van de bedingen die 
per se onrechtmatig zijn en dus zijn verboden, zoals geregeld in artikel 74 WMPC is 
daarvan een voorbeeld. 
 
Ten overvloede mag eraan worden herinnerd dat in de nieuwe richtlijn 
betalingsachterstand handelstransacties is bepaald  dat zij niet mag strekken tot regulering 
van transacties met consumenten29. 
 
 

II.  Algemene opmerkingen van de C.O.B. met betrekking tot de vraagstelling 
 
Vooraleer te antwoorden op de gestelde vragen, wenst de C.O.B. vier opmerkingen te 
formuleren. 
 
Uit de besprekingen die de C.O.B. heeft gehouden over deze vraagstelling, kwam 
duidelijk naar voor dat zij ervan overtuigd is dat een dergelijke horizontale regeling niet 
bijdraagt tot een oplossing (1), en bepleit zij een aanpak op maat (concrete misbruiken, 
indien nodig een sectoriële aanpak). Vervolgens wenst  de C.O.B. nog te wijzen op de 
verschillende situatie inzake vergoeding van invorderingskosten wanneer men 
ondernemingen in het kader van vaste handelsrelaties vergelijkt met schuldeisers in 
consumentencontracten (2).  
 
Een belangrijk aandachtspunt dat naar aanleiding van de vraagstelling naar voor komt 
betreft de noodzaak om in elk geval rekening te houden met een effectieve mogelijkheid 
tot gegronde betwisting, zonder daarbij te veel ruimte te laten voor misbruik (3). 
Tenslotte wenst de C.O.B. ook te wijzen op de economische weerslag waartoe een 
dergelijke wettelijke regelgeving zou kunnen leiden (4). 
 
 

1. Een horizontale benadering is niet aangewezen 

                                                 
28 Hierna de WMPC of wet markpraktijken. 
29 Overweging nr. 8 van de nieuwe Richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
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De C.O.B. is van  oordeel dat er geen aanleiding toe bestaat om op een horizontale 
manier, d.w.z. voor alle sectoren en voor alle soorten overeenkomsten (die niet door een 
bijzondere wet worden geregeld) uniforme regels op te leggen voor betaaltermijnen, of 
om schadebedingen wegens niet-tijdige betaling uniform te maken.  
 
Net zoals trouwens bij de wet betalingsachterstand handelstransacties het geval is, dienen 
weliswaar misbruiken te worden aangepakt. Het instrument voor  het aanpakken van een 
kennelijk onevenwicht in de contractvoorwaarden met consumenten is precies de 
wetgeving inzake onrechtmatige bedingen, waar in het bijzonder kan gewezen worden op 
de artikelen 74, 17° W.M.P.C. (wederkerigheid en gelijkwaardigheid van 
schadebedingen), en 74, 24°, W.M.P.C. (duidelijk niet-evenredige schadebedingen). 
 
Ook op andere concrete misbruiken dient gelet te worden, zoals bijvoorbeeld de praktijk 
van de ‘antidatering’, die erin bestaat brieven van een andere datum te voorzien dan van 
deze van verzending, een al te strikt debiteurenbeheer30.  
 
In het bijzonder dient er scherp te worden gelet op bedingen die zouden neerkomen op 
verplichte betalingen en verplichte rente en kosten, ook als de consument de prestaties 
van de onderneming zou betwisten31. De regeling van “eerst betalen, en dan reclameren”, 
die tot gevolg heeft dat de consument een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling 
wordt opgelegd, zelfs in geval van gegronde betwisting, is al meerdere keren door de 
C.O.B. aangeklaagd32 en bedingen die dit opleggen zijn in onrechtmatig bij toepassing 
van art. 74, 9° WMPC.  
 
Er kan voorts een aanpak nodig zijn voor bepaalde sectoren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
reeds bij consumentenkrediet: de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet regelt 
de schadebedingen wegens niet-tijdige betaling op gedetailleerde wijze. Er kan 
bijvoorbeeld eveneens gewezen worden op de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (de “Wet 
Breyne”) en de eventuele noodzaak tot uitbreiding van bijvoorbeeld het principe van de 
geëchelonneerde betaling naargelang van de voortgang van de werken33. 
 
 

2. Vergoeding voor invorderingskosten voor de schuldeiser bij handelstransacties 
vergeleken met de schuldeiser bij consumentenovereenkomsten: niet 
vergelijkbaar 

 

                                                 
30 Zie o.m. C.O.B. 19 van 29 maart 2006 betreffende de algemene voorwaarden van de exploitanten van 
vaste telefoniediensten, p. 26. 
31 Bedingen die ertoe strekken de consument ertoe te verplichten zijn verbintenissen na te komen, terwijl de 
onderneming de hare niet is nagekomen, of in gebreke zou zijn deze na te komen, zijn trouwens per 
definitie onrechtmatig. Zie artikel 74, 9°, W.M.P.C. Zie hierover punt 3 van de algemene opmerkingen. 
32 Zie o.m. C.O.B. 9, 11 juni 2002, Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor 
mobiele telefonie, p. 20, C.O.B. 19, 29 maart 2006, (vaste telefonie), p. 20-21. 
33 Artikel 10 van de wet Breyne. 
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Wat de invorderingskosten betreft, bevinden schuldeisers in het kader van 
handelstransacties zich doorgaans in een andere situatie dan deze van schuldeisers bij 
consumentencontracten. 
 
De onderneming die, weliswaar in het kader van vaste handelsrelaties, geld moet krijgen 
van een schuldenaar waarvan zij min of meer afhankelijk is voor haar goede klandizie, 
staat voor kosten die hoog kunnen oplopen. De wetgeving betalingsachterstand 
handelstransacties is vooral bedoeld voor K.M.O.’s ter bescherming tegen hun 
leveranciers.  
 
De situatie van de schuldeiser in consumentencontracten kan geheel verschillend zijn. 
Zeker in abonnementen en langer lopende contracten van nutsbedrijven heeft de 
onderneming te maken met een zeer groot aantal debiteuren (soms honderdduizenden) 
die wat de juridische positie betreft, allen in dezelfde situatie staan (homogeniteit). 
 
De onderneming moet dus wel haar debiteurenbeheer organiseren en zij kan dit door het 
grote aantal debiteuren en de homogeniteit van hun situatie doen met een aanzienlijk 
schaaleffect. Zij kan dit “in huis” doen en zij kan ook beslissen om, vanaf een bepaald 
stadium in de opvolging van de debiteur, de zaak uit handen te geven en de inning op te 
dragen aan een incassobureau of de vorderingen aan een incassobureau te verkopen mits 
een discount voor niet-inbare vorderingen. 
 
Ondernemingen kunnen dus aan debiteurenbeheer doen, door de homogene situatie 
waarin de klanten zich bevinden. Langs de andere kant is de situatie van de 
ondernemingen die met consumenten handelen verre van dezelfde. Kleine leveranciers, 
kleine of grote aannemers, ook winkelketens zijn niet onderling vergelijkbaar en niet 
vergelijkbaar met de grote nutsbedrijven die zopas als voorbeeld zijn genoemd. Het valt 
moeilijk in te zien hoe de overheid in deze heterogene situatie een uniforme regeling kan 
maken. 
 
 

3. Enkel de consument ter goeder trouw beschermen en effectieve mogelijkheid tot 
gemotiveerde betwisting van de prestatie onderneming 

 
In de wetgeving betalingachterstand handelstransacties geniet de schuldeiser uiteraard 
maar bescherming indien hem zelf niets te verwijten valt, namelijk op voorwaarde dat: 

i) hij zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld, 
ii)  hij het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen, tenzij de 

schuldenaar niet voor de vertraging verantwoordelijk is34. 
 
Zou de Minister een regeling van betalingsachterstand overwegen tot bescherming van de 
consument dan moet er omgekeerd ook op worden gelet dat de consument te goeder 
trouw is en geen misbruik pleegt35. Maar tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat 

                                                 
34 Zie o.m. art. 3.1.c) Richtlijn 2000/35 
35 Zie hierover punt 4. Het gevolg mag namelijk niet zijn dat de stipte betaler moet opdraaien voor de 
(opzettelijk) nalatige betaler. 
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de consument door middel van het inhouden van betaling op kan komen tegenover een 
onderneming die haar verbintenissen niet heeft nageleefd36. 
 
In consumentencontracten moet immers ter bescherming van de consument scherp 
worden gelet op bedingen die zouden neerkomen op verplichte betalingen en verplichte 
rente en kosten, ook als de consument de prestaties van de onderneming zou betwisten. 
 
“Payez d’abord, reclamez ensuite” is een uitdrukking die klassiek wordt gebruikt als het 
gaat om waardepapieren met “abstracte” verbintenissen. Dat was inderdaad het 
verregaande effect van wisselbrieven, ook al is dit inmiddels door de rechtspraak 
getemperd. In elk geval zijn wisselbrieven in consumentencontracten verboden: artikel 42 
WMPC verbiedt het dat de consument een wisselbrief ter ondertekening wordt 
voorgelegd37 . 
 
Ongetwijfeld is het nuttig dat de wet belet dat consumenten in het zicht van scherpe 
betalingsregelingen ertoe zouden worden gebracht “dan maar liever” te betalen, eerder 
dan de onjuiste prestatie van de onderneming aan te klagen en de betalingsverplichting te 
betwisten. Maar omgekeerd moet worden voorkomen dat ondernemingen de dupe 
worden van consumenten die voor zichzelf krediet afdwingen door facturen op niet 
ernstige wijze te betwisten.  
 
Iedere wettelijke regeling over betalingstermijnen voor de consument moet dus ook een 
regeling bevatten m.b.t. betwiste bedragen. 
 
 

4. De economische weerslag van een wettelijke regeling 
 
 
Een vaste wettelijke regeling, zelfs suppletief, van betalingstermijnen en van beperking 
van kosten in geval van laattijdige betaling, vereist dat men het oog houdt op haar effect 
t.a.v. de voorwaarden die de ondernemingen zullen opstellen in het licht van die regeling. 
De wettelijke regeling kan ondernemingen niet verplichten krediet te geven.  
 
Het effect daarvan kan zijn dat forfaitaire vooruitbetalingen zullen worden geëist in 
overeenkomsten die worden geviseerd of dat de kosten die de wet niet laat recupereren in 
geval van achterstand, worden verdisconteerd in de prijs. 
 
Als vooruitbetalingen worden geëist, of contante betaling, komt dat erop neer dat de 
consument elders, en uiteraard bij een financier, een lening moet aangaan om de betaling 
te doen. Consumentenkrediet is globaal gezien duurder dan het krediet dat bestaat in een 
betalingsfaciliteit die door een leverancier wordt gegeven. Soms is het betalingskrediet 
van de leverancier duurder. Dat is het geval wanneer de leverancier krediet geeft in de 
vorm van een betalingsfaciliteit omdat de klant geen krediet meer krijgt bij de bank. 

                                                 
36 Dit kwam reeds kort aan bod bij de algemene opmerking van de C.O.B. onder punt 1. 
37 De Franse tekst van artikel 42 WMPC heeft het in tegenstelling tot de Nederlandse versie  die reeds het 
‘ter ondertekening voorleggen’ verbiedt, over het ‘doen ondertekenen’ (“faire signer”). 
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Waar consumentenkrediet duurder is dan de betalingsfaciliteit, is dat een minpunt. 
Omgekeerd lost het consumentenkrediet natuurlijk vele vraagstukken op: de consument 
betaalt de leverancier contant, heeft een consumentenkrediet en voor achterstallen wat dat 
krediet betreft, is er een wettelijke bescherming. 
  
Als de Minister zou overwegen om een betaaltermijn voor consumentencontracten in te 
voeren, betekent dit dat die betaaltermijn een krediet is voor de koper. In de regel zal het 
niet gaan om een consumentenkrediet in de betekenis van de Wet consumentenkrediet. 
Maar het gaat om krediet. Op georganiseerde wijze, door de wet zelf, zou dan krediet 
worden georganiseerd dat bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van personen 
niet in het zicht komt. Er mag worden herinnerd aan het beleid inzake overmatige 
schuldenlast de kredietgevers dwingt om na te gaan hoeveel krediet personen reeds 
hebben opgenomen. In de “positieve risicocentrale” worden echter belangrijke 
“kredieten” niet opgenomen. Het gaat om “krediet” dat de debiteuren zichzelf 
verschaffen door systematisch laattijdig betalingen te doen voor belangrijke uitgaven van 
het huishouden, met name energie, water, telecommunicatie, enz. Professionele 
kredietgevers vragen al langer dat deze betalingsachterstanden ook zouden worden 
geregistreerd. 
 
Een regeling van betaalfaciliteiten voor alle consumentencontracten zou ook in dit licht 
moeten worden bekeken. 
 
Een uniforme dwingende regeling van betaaltermijnen en beperking van recupereerbare 
kosten heeft een belangrijk effect t.a.v. slordige betalers, die het niet nauw nemen met 
een behoorlijke planning van het gezinsbudget, ook al zouden zij – wanneer ze op 
verantwoordelijke wijze “consumeren” – wel hun schulden kunnen betalen. Harde 
“sancties” in geval van laattijdige betaling moeten toelaten dat deze consumenten wel 
goederen en diensten verwerven maar dat zij wat betaling betreft, worden 
“gedisciplineerd”.  
 
Het zou niet te verantwoorden zijn dit effect door een uniforme regeling ongedaan te 
maken en de kosten van het niet disciplineren af te wentelen op alle consumenten ten 
gevolge van een prijsverhoging die op haar beurt het gevolg is van het verdisconteren, 
door de onderneming, van de niet recupereerbare kosten bij laattijdig betalen. 
 
Een wettelijke regeling die voor gevolg zou hebben deze slordige consumenten dan maar 
uit te sluiten van het verwerven zelf van de goederen of diensten, moet ook eerst goed 
worden bekeken. Dat zou het geval zijn als geen krediet meer wordt gegeven door de 
leverancier. Zoals reeds aangestipt, gaat het vaak om consumenten die niet als alternatief 
hebben een beroep te doen op consumentenkrediet om de contante betaling te doen. 
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III.  Antwoord op de Minister gestelde vragen  
 
 
1. en 2. Vraag van juridische haalbaarheid om een uniforme betalingstermijn 

in te stellen, op basis van hetzelfde model als bij de reglementering 
betalingsachterstand handelstransacties 

 
 
Er kan vooreerst in herinnering worden gebracht dat een betaalschuld onmiddellijk 
opeisbaar is. 
 
In de vraag van de Minister is niet nader aangeduid op welke overeenkomsten de regeling 
betrekking zou hebben. Wel kan men eruit kan men afleiden dat de vraag alle 
overeenkomsten met een uitgestelde betaling betreft, en in het bijzonder overeenkomsten 
waarbij op periodieke basis betaald zou worden, en abonnementen.  
 
In antwoord op de eerste twee vragen meent de C.O.B. (a) dat de regeling inzake 
betalingsachterstand handelstransacties niet als referentie kan (noch mag) worden 
gebruikt bij consumentenovereenkomsten38 en (b) dat ook  verduidelijkt moet worden 
welke overeenkomsten hieronder zouden kunnen vallen  
 

(a) De wet betalingsachterstand handelstransacties kan geen referentie zijn. 
 

Handelstransacties tussen ondernemingen vinden doorgaans plaats in het kader van vaste 
handelsrelaties zodat de standaard betalingstermijn van 30 dagen geen referentie kan zijn 
voor wat gebruikelijk is in consumptieovereenkomsten.  
 
In de  nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties wordt trouwens 
uitdrukkelijk gesteld dat de regeling inzake betalingsachterstand handelstransacties 
beperkt moet blijven tot betalingen tot vergoedingen van handelstransacties, en niet mag 
strekken tot regulering van transacties met consumenten39. 
 
Voor de bepaling van de leveringstermijn wordt trouwens ook voor handelstransacties 
uitdrukkelijk bevestigd dat hierbij rekening dient te worden gehouden met de 
omstandigheden, met inbegrip van goede handelspraktijken, de aard van het goed of de 
dienst40. 
 
Het gaat daar niet om een uniforme regeling. Het gaat om een  suppletieve regeling die 
toepassing vindt wanneer partijen niets anders zijn overeengekomen en voorts, wanneer 
hetgeen door partijen is overeengekomen, opzij wordt gezet omdat het werd bedongen in 
strijd met de goede trouw (redelijkheid en billijkheid). 

                                                 
38 Dit punt is grotendeels een herneming van de hoger verrichte bespreking van de wet en de richtlijn 
betalingsachterstand handelstransacties (I), en de algemene opmerkingen nr. 1, 2, en 4 van de C.O.B. (II).  
39 Overweging nr. 8 van de nieuwe Richtlijn betalingsachterstand handelstransacties .. 
40 Artikel 7 van de nieuwe Richtlijn betalingsachterstand handelstransacties; cf. supra, I.3.Aard van de 
huidige regeling. 
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 (b) de betrokken overeenkomsten 
 
De vraag van de Minister betreft ogenschijnlijk overeenkomsten tussen ondernemingen 
en consumenten waarin de consument niet contant betaalt bij de levering van goederen of 
diensten. Het gaat dus hoofdzakelijk om overeenkomsten van aanneming van werk en om 
overeenkomsten die doorlopende (of herhaalde) leveringen betreffen. In de meeste andere 
overeenkomsten wordt door de leverancier geen krediet gegeven.  
 
Overigens wordt ook in vele gevallen van aanneming van werk betaald bij levering of op 
voorhand. Als voorbeeld van betaling bij levering kan gedacht worden aan het onderhoud 
en de herstelling van auto’s, waar het retentierecht over de waardevolle zaak een dreiging 
is als niet wordt betaald. Als voorbeeld van betaling op voorhand kan gerefereerd worden 
naar retouches van kleding. Bij doorlopende levering kan ook een waarborg op voorhand 
geëist zijn of vooruitbetalingen volgens geschatte leveringen. 
 
Wat het soort van verrichtingen betreft, verwijst de Minister naar de richtlijn en de wet 
betalingsachterstand bij handelstransacties. Hoewel financiële diensten niet uitdrukkelijk 
zijn uitgesloten, komt het voor dat aard en strekking van de betrokken regeling niet de 
bescherming van de professionele kredietgever viseert. Het lijkt ook logisch dat 
financiële diensten niet het voorwerp van de regeling moeten uitmaken die betrekking 
heeft op contracten met consumenten. Daar is ook een goede reden voor: niet contant 
kunnen betalen, ook niet als men even krediet heeft gekregen van de leverancier, lost men 
op door bij de financiële instelling krediet op te nemen om de betaling te doen die men 
moest doen. De Wet consumentenkrediet regelt vervolgens de afbetaling van die lening 
en bevat regelingen i.v.m. de achterstand bij afbetalingen. 
 
Tenslotte mag er ook van uitgegaan worden dat huurovereenkomsten niet worden 
geviseerd. 
 
Op het eerste gezicht lijkt een algemene wettelijke regeling een grote stap in het 
onbekende als het om betalingachterstand gaat in alle soorten overeenkomsten van 
aanneming van werk. Het valt daarom niet aan te bevelen voor al deze overeenkomsten 
een regeling te maken. Op zijn minst valt het niet aan te bevelen daarvoor een dwingende 
regeling te maken. 
 
De voorgestelde regeling zou dus hooguit  betrekking kunnen hebben op overeenkomsten 
van doorlopende of herhaalde levering van goederen of diensten (met uitzondering van 
financiële diensten). 
 
3. Voorstel om de eerste ingebrekestelling gratis te maken 
 
De eerste aanmaning tot betaling gratis te maken lijkt de C.O.B. geen goed voorstel. Dit 
zou enkel de kostprijs van goederen en diensten omhoogdrijven, doordat op die manier 
het risico van consumenten ter kwade trouw op alle consumenten wordt afgewenteld. 
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Wat het reglementeren van verdere aanmaningen betreft, lijkt dit de C.O.B. evenmin 
wenselijk dit op een horizontale manier te regelen. Aanmaningen vormen een deel van de 
kosten die een onderneming moet maken teneinde niet-betaalde sommen te kunnen 
recupereren.  
 
Het vast bepalen van forfaits voor ingebrekestellingen zou de transparantie van 
schadebedingen niet bevorderen. Het is immers aan de onderneming om, bij twijfel, aan 
te tonen dat een schadebeding redelijkerwijze overeenstemt met de mogelijk te lijden 
schade.  
 
Een vast aanmaningstarief dat in een wet wordt bepaald, zou tot het volgende kunnen 
leiden. Ondernemingen mogen dat tarief aanrekenen. Als zij voldoende efficiënt zijn 
georganiseerd, kan de werkelijke kost onder het wettelijk tarief liggen zodat de 
onderneming systematisch winst zou kunnen maken op aanmaningen. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Langs de andere kant lopen ondernemingen die niet goed zijn 
georganiseerd, het risico dat het wettelijke aanmaningstarief lager is dan de kosten die zij 
moeten maken. In de mate van het mogelijke zouden deze dan proberen de niet te 
recupereren kosten van aanmaning vooraf te halen via een prijsverhoging. Kunnen zij dat 
niet dan zouden zij, als ze niet tot een efficiëntere organisatie kunnen komen, verlies 
lijden bij het recupereren van achterstallige betalingen. Ook dat is niet wenselijk. 
 
Wat de ingebrekestelling betreft, merkt de C.O.B. trouwens op dat het begrip 
“ingebrekestelling” sinds recente rechtspraak van het Hof van Cassatie niet meer formeel 
wordt ingevuld. Artikel 1139 van het B.W. stelt dat de schuldenaar wordt in gebreke 
gesteld, hetzij door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte, hetzij 
door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de schuldenaar zal in gebreke zijn 
zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd.  
In de recente rechtspraak, zoals bedoeld, worden een aangetekende brief, een gewone 
brief en zelfs, onder omstandigheden, een mondelinge aanmaning vanwege de 
schuldeiser,  aanvaard41. 
 
Eerder dan het reguleren van herinneringskosten, pleit de C.O.B. voor het tegengaan van 
concrete misbruiken. Net zoals de Ombudsdienst voor Telecommunicatie in het door de 
Minister aangehaalde Jaarverslag 2009 aanbeveelt om “oog te hebben voor de individuele 
betwistingen van hun abonnees en voor bijzondere situaties zoals betalingsmoeilijkheden 
en niet al te snel te concluderen dat klanten van kwade wil zijn”42, beveelt de C.O.B. aan 
dat de Minister ondernemingen uitnodigt om: 
 
1) flexibiliteit in hun debiteurensysteem in te bouwen43; 
2) in geval van gemotiveerde betwisting, de schuldvordering voor het betwiste gedeelte 
op te schorten, en dit ook duidelijk te bepalen in de algemene voorwaarden44 
 

                                                 
41 Cass., 20 november 2008, C.06.0293.F. 
42 p. 55 van het Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, B.3.. 
43 Idem, C.O.B. 19, p. 26. 
44 Zie o.m. C.O.B. 19, p. 20-21 (VII. Facturatie en betalingsvoorwaarden). 
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4. Alleen verwijlinteresten  
 
De Minister vraagt vervolgens of het juridisch overwogen kan worden om, net zoals bij 
de reglementering betalingsachterstand handelstransacties tussen ondernemingen, een 
systeem in te voeren waarbij verwijlinteresten waarvan de interestvoet wettelijk of 
reglementair zou vastgesteld worden, zouden beginnen lopen vanaf de uiterste 
betalingsdatum, zonder enige andere forfaitaire vergoeding. In het verlengde daarvan 
vraagt de Minister zich af of het overwogen kan worden forfaitaire vergoedingen te 
verbieden. 
 
4.1. Het mag worden herhaald: de wettelijke regeling betalingsachterstand 
handelstransacties bevat een regeling ten gunste van de schuldeiser. Ze bevat een 
suppletieve regeling. Deze regeling doet geen afbreuk aan de contractvrijheid van de 
ondernemingen om over schadebedingen regelingen te maken. De schuldeiser raamt dan 
op voorhand zijn potentiële schade. De wettelijke regeling is enkel van toepassing 
wanneer de contractpartij die debiteur zal worden, op onbillijke wijze een beperking van 
het schadebeding heeft “afgedwongen” (onderhandeld). 
 
De oude45 en de nieuwe richtlijn leggen vervolgens uitdrukkelijk op dat de schuldeiser 
naast de verwijlsinterest recht heeft op een redelijke schadeloosstelling van de relevante 
invorderingskosten. In artikel 6 van de nieuwe richtlijn wordt de lidstaten opgelegd dat de 
schuldeiser bovendien recht krijgt op een vast bedrag van minimum 40 euro tot 
vergoeding van invorderingskosten– zonder dat hiertoe enig bewijs vereist is-46, naast de 
redelijke schadeloosstelling van de overige invorderingskosten47.  
 
De veronderstelling die men terugvindt in de brief van de Minister, te weten dat enkel 
verwijlinteresten mogen worden opgelegd bij handelstransacties, stemt dus niet overeen 
met de wetgeving betalingsachterstand handelstransacties48. 
 
4.2. Schadebedingen betreffen een voorafgaande raming van de potentiële schade die uit 
de niet-uitvoering van de overeenkomst zou kunnen voortvloeien. Ze bevrijden de 
benadeelde partij, normaal gezien, van het leveren van bewijs van de omvang van de 
werkelijk geleden schade en van het causaal verband van de geleden schade met de 
contractuele wanprestatie. 
 

                                                 
45 Artikel 3.1.e) Richtlijn 2000/35/EG. 
46 Artikel 6.1. nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties. 
47 Namelijk alle door diens betalingsachterstand ontstane invorderingskosten welke dat vaste bedrag te 
boven gaan. Daartoe kunnen onder meer de kosten worden gerekend die worden gemaakt voor het 
inschakelen van een advocaat of incassobureau. Zie artikel 6.3. nieuwe richtlijn betalingsachterstand 
handelstransacties. 
48 Hoger werd reeds gewezen op de vergissing die de wetgever begaat door artikel 6 van de wet 
betalingsachterstand handelstransacties in principe (op een bij K.B. nader vast te stellen datum) op te 
heffen, zonder daarbij oog te hebben voor de buitengerechtelijke invorderingskosten. Zie hoger, voetnoot 
23. 
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In de mate dat schadebedingen een redelijke schadeloosstelling vormen die mede de door 
de schuldeiser gemaakte kosten vergoedt, vergemakkelijken zij het handelsverkeer. 
 
a. Geoorloofdheid van een forfaitair schadebeding wegens niet-tijdige betaling 
 
Wat de geoorloofdheid van een forfaitair schadebeding betreft, verwijst de C.O.B. naar 
haar advies nr. 10 over het wetsvoorstel nr. 51/0122 tot wijziging van het burgerlijk 
wetboek wat de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft (21 
oktober 2003). In dit wetsvoorstel werd ook onder meer bepaald dat dergelijke forfaitaire 
schadebedingen verboden zijn: 
 
De opmerkingen van de C.O.B. op dit voorstel worden hierna weergegeven: 
 
“De Commissie wenst er de nadruk op te leggen dat het principe van conventionele 
verhoging, doorgaans samen met de verwijlsintresten toegepast, op dit ogenblik 
aanvaard wordt en zijn verantwoording vindt in de noodzaak om de schuldeiser te 
vergoeden voor de kosten die hij waarschijnlijk zal moeten maken teneinde zijn 
schuldvordering minnelijk of buitengerechtelijk te innen (met uitzondering van de 
gerechtelijke invordering van zijn schuldvordering, waarvoor verwezen wordt naar 
artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ongetwijfeld opnieuw in overweging kan 
worden genomen). 
 
Een forfaitair schadebeding heeft tot doel om op basis van een globale raming een 
redelijke benadering van de kosten voor buitengerechtelijke schuldinvordering te maken, 
en om de moeilijkheden die een verkoper kan ondervinden om op een precieze wijze een 
individuele schadeberekening te maken te vermijden. 
 
De auteurs van het wetsvoorstel nr. 1452 zijn van mening dat een strafbeding dat de 
schadevergoeding vaststelt die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering 
van de overeenkomst (artikel 1226 B.W., zoals gewijzigd door de wet van 23 november 
1998), bezwaarlijk in een percentage van het verschuldigde bedrag kan worden 
uitgedrukt, en stellen voor ieder dusdanig forfaitair schadeverhogingsbeding, uitgedrukt 
in de vorm van een percentage, als onrechtmatig te beschouwen. 
 
De Commissie is van mening dat een dergelijk algemeen verbod tot het vaststellen van 
een overeengekomen schadevergoeding in de vorm van een percentage van het 
verschuldigde bedrag onredelijk is omdat deze handelswijze niet in alle gevallen 
onrechtmatigheid met zich meebrengt. 
 
De Commissie verwijst tenslotte naar haar aanbeveling nr. 5, zoals gemotiveerd in punt 7 
van de Gronden, waar aanbevolen wordt dat strafbedingen die een forfaitaire 
schadevergoeding bepalen bij laattijdige nakoming van de contractuele verplichtingen 
slechts zouden mogen worden toegepast indien de schuldenaar voorafgaand en 
uitdrukkelijk wordt gewezen op het bestaan ervan.” 
 
b. ongeoorloofde cumulatie van schadebedingen 
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De Commissie wijst verder op recente adviezen waarin zij bij herhaling  opmerkingen 
heeft gemaakt over niet- geoorloofde cumulatie van schadebedingen49. Vanuit een 
beoordeling van alle contractuele schadebedingen in hun globaliteit dient nagegaan te 
worden of deze schadebedingen wel op onderscheiden soorten van schade betrekking 
hebben.  
 
Deze schadebedingen moeten vooreerst duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld (artikel 40, § 
1, WMPC), en in één rubriek worden ondergebracht wanneer zij betrekking hebben op de 
schade uit eenzelfde wanprestatie.  
 
Het is bovendien aan de onderneming om in geval van gegronde twijfel aan te tonen dat de 
verschillende, cumulatief toegepaste schadeposten, betrekking hebben op onderscheiden 
vormen van schade en hun gezamenlijke toepassing niet tot een onredelijk hoge vergoeding 
leidt. 
 
Bestaat het schadebeding uit een moratoire interest plus een forfait (bv. een percentage van 
de verschuldigde som), met eventueel een minimum(bedrag) van het forfait, dan dient de 
onderneming ook – in voorkomend geval – te kunnen aantonen dat dit forfaitair bedrag met 
het bedongen minimum redelijkerwijze overeenstemt met de potentiële schade zoals 
voorzienbaar op het ogenblik dat het beding werd opgesteld.50 
 
Zo lijkt daarnaast de gezamenlijke toepassing van een forfaitair bedrag tot minnelijke 
invordering, en specifieke kostenposten die de buitengerechtelijke invordering tot voorwerp 
hebben, tot een kennelijke onevenredigheid te kunnen leiden51. 
 
Besluit: 
 
Het kan juridisch niet overwogen worden om enkel een verwijlinterest, die zou worden 
gereglementeerd, op te leggen, en iedere andere vorm van schadeloosstelling – in het 
bijzonder de forfaitaire schadevergoeding voor invorderingskosten bij niet-tijdige 
betaling- te verbieden. Wel dient de cumul van schadebedingen die betrekking hebben op 
eenzelfde vorm van schade te worden aangepakt. 
 
 
5. Vraag naar wenselijkheid van reglementering voor bepaalde sectoren  
 
Zoals reeds herhaaldelijk besproken, kan het suppletieve regime van de richtlijn 
betalingsachterstand handelstransacties niet getransponeerd worden naar 
consumentenovereenkomsten. De Europese wetgever heeft uitdrukkelijk aangegeven dat 
dit niet het oogmerk is van de regeling van de richtlijn en dat het niet de bedoeling is de 

                                                 
49 De hierna volgende opmerkingen zijn overgenomen uit twee recente adviezen van de C.O.B., ,namelijk 
advies nr. 23 van 19 december 2007 inzake de contractuele voorwaarden in de overeenkomsten tussen 
videotheken en consumenten, en advies nr. 24 van 25 juni 2008 inzake de contractuele voorwaarden in de 
sector van de teledistributie. 
50 Overgenomen uit COB 24, p. 48. 
51 Zie COB 23, p. 13. 
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regeling van de richtlijn ook op consumentencontracten van toepassing te maken. Ook de 
C.O.B. acht dit niet wenselijk. 
 
Indien er in bepaalde sectoren duidelijke misbruiken zouden zijn - en met name: 
veralgemeende misbruiken - dan lijkt het wenselijk een regeling in die sectoren te 
overwegen.  
 
Wat nutsvoorzieningen betreft, kan dat gebeuren in het kader van  de sociale  
dienstverplichtingen die daar al gelden . 
 
En verder kan worden gewezen op de bevoegdheid die aan de Koning is gegeven door 
artikel 76 WMPC. Om het evenwicht van de rechten en de plichten tussen partijen te 
verzekeren kan de Koning het gebruik van bepaalde bedingen voorschrijven (of 
verbieden); hij kan ook het gebruik van typecontracten opleggen voor sectoren van 
activiteit of voor categorieën van producten.  
 
Wat deze bevoegdheid betreft, moeten drie opmerkingen worden gemaakt. Op de eerste 
plaats moet zij omzichtig worden gehanteerd omdat zij de Koning de bevoegdheid geeft 
afbreuk te doen aan de contractvrijheid. Op de tweede plaats zou deze bevoegdheid 
kunnen wegvallen in geval van volledige Europese  harmonisatie van het hoofdstuk over 
onrechtmatige bedingen. Op de derde plaats laat artikel 74 de Koning toe bepaalde 
bedingen voor te schrijven of te verbieden en gaat het dus om contractuele regelingen die 
rechten of verplichtingen scheppen. Men mag ervan uitgaan dat artikel 74 geen grondslag 
kan zijn om maximumbedragen of maximumpercentages vast te stellen bij koninklijk 
besluit. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft recent contracten onderzocht in 
bepaalde – “gevoelige” - sectoren. Terugkijkend naar die onderzoeken, meent de 
Commissie dat er geen nood is aan een wetgevende tussenkomst m.b.t. betalingsregelen, 
noch algemeen, noch voor de onderzochte sectoren.  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is in haar adviezen ingegaan op vragen 
m.b.t. betalingsregelingen en achterstallige betalingen. 
 
Zij heeft de volgende bedingen onrechtmatig genoemd: 

(1) een onvoorwaardelijke betaalverbintenis, ook in geval van (gegronde) betwisting; 
(2) bedingen die leiden tot cumulatie van forfaitaire vergoedingen voor dezelfde 

schade; 
(3) bedingen die in strijd kunnen zijn met de artikelen 1022-1023 Gerechtelijk 

Wetboek 
(4)  praktijken, gecombineerd met contractuele bedingen, die op verrassend strikte 

wijze de uiterste betaaldatum nemen om met aanmaningen te beginnen en kosten 
aan te rekenen.  

 
De Commissie meent dat de wettelijke regeling van het schadebeding van het BW 
(artikelen 1153 en 1231 B.W.), de regeling van het uitstel van betaling dat aan de rechter 
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kan worden gevraagd (art. 1244, lid 2 B.W.) en de regeling van de onrechtmatige 
bedingen, zoals deze in de adviezen van de Commissie is verduidelijkt, ruim de 
mogelijkheid bieden om in sectoren waar veralgemeend misbruik in verband met 
regelingen van betalingsachterstand zou bestaan, de sector uit te nodigen orde op zaken te 
stellen. 
 
De Commissie herinnert eraan dat de naleving van de regelen van de onrechtmatige 
bedingen mede kan worden gehandhaafd d.m.v. de bevoegdheden die de aangewezen 
ambtenaren F.O.D. Economie hebben in het kader van de WMPC. 
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Algemeen besluit: 
 
De  C.O.B. is van oordeel dat  een algemene regeling van betaaltermijnen of van het 
vaststellen  van een verwijlinterest voor schadebedingen wegens niet-tijdige betaling, in 
contracten tussen ondernemingen en consumenten niet valt aan te bevelen. 
 
De Commissie wijst op de bestaande algemene wetgeving (Burgerlijk Wetboek) inzake 
betaalfaciliteiten en schadebedingen. Zij wijst ook op de regeling van onrechtmatige 
bedingen van de WMPC en op de bedingen die volgens herhaalde  adviezen van de 
Commissie onrechtmatig zijn. 
 
Zij meent dat de Minister, mede op grond van de bevoegdheden van de FOD Economie 
inzake de handhaving van de WMPC, daarmee reeds instrumenten heeft om op te treden 
in geval van vastgestelde veralgemeende misbruiken. Zij meent ook dat de algemene 
regelen van verbintenissenrecht en van onrechtmatige bedingen een voldoende houvast 
bieden voor consumenten die, in afzonderlijke gevallen, menen gedupeerd te worden.  
 
De Commissie wijst erop dat in geval van veralgemeend misbruik in bepaalde sectoren 
kan worden opgetreden op grond van sectorale wetgeving en op grond van de 
bevoegdheid die de Koning is toegekend door artikel 76 WMPC. 
 
De Commissie meent dat het invoeren van een algemene regeling van 
betalingsfaciliteiten moet worden bekeken in de economische context daarvan. Met name 
moet worden gelet op de verwachte gedragsveranderingen van ondernemingen. En verder 
moet worden gelet op de regelingen van de informatie over kredietschulden van 
particulieren. 
 
In ieder geval wijst de Commissie erop dat  de wetgeving inzake betalingsachterstand 
handelstransacties geen inspiratie kan zijn voor een regeling die op 
consumentencontracten van toepassing zou zijn. De wet betalingsachterstand 
handelstransacties is een suppletieve regeling die van toepassing is wanneer partijen niets 
anders zijn overeengekomen of wanneer hetgeen partijen zijn overeengekomen onbillijk 
en onredelijk is ten aanzien van de schuldeiser. Deze wetgeving bevestigt bovendien dat 
de schuldeiser, naast een verwijlinterest wegens het niet tijdig ter beschikking hebben van 
de verschuldigde som, een recht heeft op een redelijke schadeloosstelling voor de 
invorderingskosten. Voor consumentencontracten kan wat dat betreft geen uniforme 
regeling worden gemaakt. Daarvoor is het debiteurenbeheer van ondernemingen te 
verschillend. 
 
 
 
 


