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Advies op wetsvoorstel nr. 53/0831 tot regeling van de territoriale bevoegdheid bij 
geschillen met betrekking tot overeenkomsten met consumenten 

 
 

Inleidend: saisine-aanvraag en strekking van het wetsvoorstel 
 
 
Saisine: 
 
Bij brief van 31 maart 2011 vroegen de vertegenwoordigers van de productie, de 
distributie, de landbouw en de middenstand de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 
(hierna de C.O.B.) om advies over wetsvoorstel nr. 53/0831 “tot wijziging van de wet van 
6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, overeenkomstig 
artikel 77, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming” (hierna de W.M.P.C.).  
 
Bij brief van 7 april 2011 werd de Voorzitter van de Kamercommissie belast met de 
problemen inzake Handels- en Economisch Recht, in kennis gesteld van deze vraag om 
advies en werd er gevraagd rekening te houden met het advies van de C.O.B. op dit 
wetsvoorstel. 
 
Strekking van het wetsvoorstel: 
 
Territoriale bevoegdheidsregels met betrekking tot de bevoegde rechter in geschillen 
tussen ondernemingen en consumenten zijn in het algemeen niet van openbare noch van 
dwingend recht. Voor bepaalde specifieke wetgeving, bijvoorbeeld inzake 
consumentenkrediet1, verzekeringswetgeving2, wordt wel uitdrukkelijk en op dwingende 
wijze de territoriale bevoegdheid vastgelegd. 
 
Verwijzend naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie3, en naar de adviezen 
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen4, wil dit wetsvoorstel een oplossing 
aanreiken voor het feit dat een consument door middel van forumkeuzebedingen ertoe 
genoodzaakt wordt zich te begeven naar de maatschappelijke zetel van de onderneming, 
wat hem in het doen naleven van zijn rechten voor de rechter kan belemmeren, aangezien 
hij kosten moet maken die hem kunnen ontmoedigen in het uitoefenen van zijn rechten. 
 

                                                 
1 Art. 628, 8°, Ger. Wb. 
2 Art. 628, 10°, Ger. Wb. 
3 Er wordt verwezen naar een bijdrage van prof. Ch. Biquet-Mathieu,, “Les contrats du consommateur- 
Rapport de droit belge”, Association Henri Capitant, “Journées colombiennes, Bogota-Carthagène” , waar 
ze onder meer het arrest ‘Océano Grupo’ van het Europese Hof besprak: E.H.J., 27 juni 2000, C-240/98 tot 
C-244/98, Océano Grupo, Jur., I-04941. Dit arrest is weliswaar van groot belang voor wat de beoordeling 
van de bevoegdheid door de rechter, en de geldigheid van bevoegdheidsbedingen betreft, maar staat niet 
alleen en moet in samenhang met de andere, latere, rechtspraak van het Hof van Justitie worden gelezen. 
Dit komt later in dit advies aan bod.  
4 Er wordt verwezen naar het advies nr. 24 van de C.O.B. van 25 juni 2008, “Advies over de contractuele 
voorwaarden in de sector van de teledistributie”. 
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In het initiële wetsvoorstel werd daarom voorgesteld om in Hoofdstuk 3 van de wet van 6 
april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna de 
W.M.P.C.) een nieuw artikel 44/1 in te voegen, waarin bepaald zou worden dat bij een 
geschil enkel de rechter van de woonplaats van de consument bevoegd is om kennis te 
nemen van de vordering. 
 
In een eerste amendement (0831/003), naar aanleiding van een eerste bespreking, werd 
voorgesteld om in plaats van een invoeging in de W.M.P.C., een gelijkaardig artikel in te 
voegen in artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 628, 25° Ger. Wb.), omdat in 
artikel 630 van het Ger. Wb. uitdrukkelijk bepaald wordt dat iedere overeenkomst die 
hiermee in strijd is van rechtswege nietig is. 
 
In een tweede amendement (0831/004) wordt voorgesteld een uitzondering te maken 
voor KMO’s (de kleine en middelgrote ondernemingen), waarbij verwezen wordt naar de 
criteria op basis waarvan gesproken kan worden van kleine vennootschappen. De 
indieners van dit amendement lichten toe dat tijdens de bespreking naar voor kwam dat 
vooral de ervaringen met de traditionele grote nutsbedrijven aanleiding geven tot een 
wetgevende tussenkomst. De consument staat er vaak in een zwakkere positie. De situatie 
is volgens de indieners echter totaal verschillend bij KMO’s, en er moet vermeden 
worden dat deze nog meer kosten zouden moeten dragen bij het invorderen van 
achterstallige bedragen. 
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Bespreking van het wetsvoorstel 

 
 
Het wetsvoorstel gaat verder dan het verbieden van bedingen waarbij de territoriale 
bevoegdheid van de rechter contractueel zou worden geregeld en dit kennelijk in het 
nadeel zou uitvallen van één van de partijen. Het bepaalt op dwingende wijze dat in 
geschillen m.b.t. “consumentenovereenkomsten” enkel de rechter van de woonplaats van 
de consument bevoegd zou zijn5. 
 
Bij contractuele bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten 
waarbij de territoriale bevoegdheid van de rechter wordt vastgelegd, dient in de huidige 
stand van de wetgeving in eerste instantie te worden nagegaan of ze niet strijdig zijn met 
artikel 74, 23°, van de W.M.P.C. Deze bepaling uit de zwarte lijst van bedingen die “in 
elk geval onrechtmatig zijn” biedt de consument vaak geen voldoende bescherming tegen 
eigenlijke (een bepaald gerecht wordt aangewezen) noch oneigenlijke 
(uitvoeringsovereenkomsten, bedingen inzake woonstkeuze) bevoegdheidsbedingen. In 
overeenkomsten tussen titularissen van een vrij beroep en cliënten dient in dit opzicht 
gelet te worden op artikel 1.q) van de zwarte lijst in bijlage bij deze wet, die 
overgenomen werd van de indicatieve lijst in bijlage bij de richtlijn 1993/13/EEG 
oneerlijke bedingen. 
 
Gezien de beperkte draagwijdte van artikel 74, 23°, zal een toetsing aan de hand van de 
algemene norm inzake onrechtmatige bedingen, zoals die nu voorkomt onder de 
definities, in artikel 2, 28°, van de W.M.P.C., dus des te meer aan belang winnen, vooral 

                                                 
5 Er kan worden opgemerkt dat bepalingen die de territoriale bevoegdheid regelen, de organisatie van de 
Hoven en Rechtbanken betreffen, zoals bedoeld in artikel 77,9° van de Grondwet, waarvoor een bicamerale 
procedure geldt. Een regeling die een beding in contracten verbiedt (zoals bedingen die afwijken over de 
territoriale bevoegdheid heeft als materieel voorwerp het contractenrecht, en heeft zijdelings (‘incidenteel’) 
een effect op de territoriale bevoegdheid, en kan in principe op basis van artikel 78 G.W., dus via de 
gewone behandelingsprocedure.  
 
In het eerste geval (rechtstreeks regelen van de territoriale bevoegdheid) moet het voorstel of ontwerp dat 
daarop betrekking heeft bicameraal worden behandeld. Verwezen wordt naar het verslag van de 
Overlegcommissie Kamer-Senaat, naar aanleiding van een advies van de voltallige kamer van de Raad van 
State over artikel 77-78 Grondwet bij het advies over het ontwerp van faillissementswet. De 
overlegcommissie oordeelde dat kwesties van bevoegdheid bicameraal meten behandeld worden wanneer 
het gaat om structurele wijzigingen in de bevoegdheid terwijl incidentele bevoegdheidswijzigingen niet 
bicameraal moeten worden behandeld. 
Gedr. St. Kamer, 1995-1996, 329/1, p. 27-35 (en p. 14: ontwerp voorgelegd aan de RvSt): advies van de 
voltallige Raad over art. 77-78 Gw (ontwerp faillissementswet). 
Gedr. St. Kamer, 50-83/002 (2000), 14, p. 16: verslag Overlegcommissie Kamer-Senaat 
Grondwet – wetgeving staatshervorming, Brugge, Die Keure, 2006, p. 188 e.v. 
VELAERS, J., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, p. 314 
e.v. 
 



 5 

indien men rekening houdt met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, 
waarnaar de indieners van het wetsvoorstel verwezen6. 
 
Artikel 74, 23°, W.M.P.C. is naar aanleiding van de nieuwe marktpraktijken bovendien 
op één punt (zie hierna punt 1.) gewijzigd, waardoor het een nog beperktere draagwijdte 
heeft. Een beperking van de vroegere regeling kan toch bezwaarlijk de bedoeling van de 
wetgever geweest zijn. 
 
Vooraleer tot de inhoudelijke bespreking van het wetsvoorstel over te gaan, vindt de 
C.O.B. het bijgevolg aangewezen het aangepaste artikel 74, 23°, W.M.P.C. te bespreken, 
en daarna de relevante rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en de gevolgen 
hiervan voor wat de aanwijzing van de bevoegde rechter in geschillen tussen 
ondernemingen en consumenten betreft. 
 
 

1. Artikel 74, 23°, van de W.M.P.C. 
 
Artikel 74, 23°, W.M.P.C. beschouwt als onrechtmatig, de bedingen die ertoe strekken de 
onderneming toe te staan haar vordering op de consument, op grond van een contractueel 
bedongen keuze van woonplaats, voor een andere rechter in te leiden dan die welke is 
aangewezen in artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 
 
In vergelijking met de vroegere wet op de handelspraktijken, werd de term “eiser” 
vervangen door de term “onderneming”. 
 

a. Bevoegdheidsbedingen onder de oude wet handelspraktijken 
 

Onder de oude wet handelspraktijken waar dezelfde bepaling (buiten de vervanging van 
het woord “onderneming” door “eiser”) figureerde, waren bedingen bijgevolg niet in 
strijd met artikel het vroegere artikel 32.20. indien ze de eiser toestonden zijn vordering 
in te leiden: 
 1° voor de rechter van de woonplaats van (één van) de verweerder(s); 
 2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil 
 loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden 
 uitgevoerd; 
 3° (eerder uitzonderlijk) voor de rechter van de plaats waar de 
 gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch 
 de verweerder, noch in voorkomend geval één van de verweerders een woonplaats 
 heeft in België of in het buitenland. 
 

                                                 
6 Zoals hoger opgemerkt, mag dit arrest Océano Grupo niet apart worden bekeken. De rechtspraak van het 
Europese Hof ter zake is ondertussen verdiept en verfijnd, wat later in dit advies aan bod komt.   
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Zoals blijkt uit de adviezen van de C.O.B., konden bevoegdheidsbedingen enkel een 
inbreuk kunnen uitmaken op artikel 32.20. indien er geen enkele band was met de 
partijen noch met de plaats van het ontstaan of uitvoering van de verbintenis, voorwerp 
van de vordering.  
 
Dit bleek niet vaak het geval te zijn. Trad de consument immers als eiser op, dan was het 
beding dat de rechter van de woonplaats van de verkoper bevoegd verklaart, niet 
onrechtmatig. Dagvaardde de verkoper de consument, dan was het bevoegdheidsbeding 
veelal in overeenstemming met artikel 624, 2°: er was een band doordat de overeenkomst 
gesloten was bij de verkoper (en bijgevolg de verbintenis daar was ontstaan), of de betwiste 
verbintenis werd of moest worden uitgevoerd in het arrondissement van de rechter waar de 
verkoper zijn woonplaats had. Bij overeenkomsten tot verkoopbemiddeling met 
vastgoedmakelaars bijvoorbeeld, kon het kantoor van de vastgoedmakelaar beschouwd 
worden als de plaats van uitvoering van zijn dienstverstrekking7. Er was dus meestal wel een 
band met het ontstaan of de uitvoering, en door de verwijzing naar artikel 624, 2°, vielen 
niet veel bevoegdheidsbedingen door de mand.  
 
Dit was wel het geval indien er geen enkele band was met de vordering: bijvoorbeeld in 
het geval van woonplaatskeuze door de partijen op een plaats die geen verband hield met 
deze criteria, zoals in veel gevallen de maatschappelijke zetel van de ondernemingen. 
 
 

b. Vervanging “eiser” door “onderneming” in de nieuwe wet marktpraktijken 
 

 
Door de “eiser” te wijzigen in “de onderneming” in het nieuwe artikel 74, 23°, W.M.P.C., 
wordt nu enkel de situatie beoogd waarbij de onderneming een vordering tegen de 
consument voor de rechter zou brengen. Treedt de consument dus op als eiser, dan kan 
artikel 74, 23°, W.M.P.C. dus niet meer ingeroepen worden, en zal direct op de algemene 
norm een beroep moeten worden gedaan.  
 
Over deze beperking in artikel 74, 23°, van de W.M.P.C. is niets verduidelijkt, en dit kan 
niet de bewuste bedoeling van de wetgever geweest zijn. 
 
 

c. bijkomende opmerkingen m.b.t. artikel 32.20. WHPC en art. 74,23°, WMPC 
 
 

Ook over de meerwaarde van het vroegere artikel 32.20. van de wet betreffende de 
handelspraktijken kunnen vragen gesteld worden. Positief is dat hierdoor een minimale 
band (theorie van de ‘lex forum conveniens’) vereist is met betrekking tot de betrokken 
rechtsbetrekking en de aangewezen rechtbank (woonplaats verweerder, plaats van 
ontstaan of uitvoering van de verbintenis). 
 

                                                 
7 Zie C.O.B. 13,, 3 juni 2004, Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars in de 
contracten tot verkoopbemiddeling, p. 13. 



 7 

Het is bij art. 32.20. WHPC, nu artikel 74, 23°, WMPC, echter voldoende dat het beding 
aan één van de aansluitingscriteria van artikel 624 voldoet, zodat het keuzerecht van de 
eiser om de vordering te brengen voor één van de rechters die territoriaal bevoegd 
verklaard kan worden niet meer vereist is.  
 
Daarnaast verduidelijkt deze bepaling dat enkel bedingen inzake woonstkeuze zouden 
beoogd worden8, dus een type van oneigenlijke bevoegdheidsclausules, waarbij 
onrechtstreeks een bevoegde rechter wordt aangewezen, en niet rechtstreeks wordt 
bepaald welke rechter bevoegd is (de eigenlijke bevoegdheidsbedingen). De rechtsleer en 
de rechtspraak hebben deze bepaling echter niet letterlijk opgevat, gezien de reeds 
beperkte draagwijdte van dit artikel en gezien de bedoeling van de wetgever om ieder 
bevoegdheidsbeding, eigenlijk of oneigenlijk, te viseren. 
 
 
 

2. Wat zijn de gevolgen van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie 
inzake bevoegdheidsregelingen in overeenkomsten met consumenten? 

 
Zoals terecht gesteld door de indieners van het wetsvoorstel in hun toelichting, heeft het 
Europese Hof van Justitie zich actief opgesteld in het doen handhaven van de effectieve 
bescherming van de consument. 
 
Twee elementen zijn in het kader van bevoegdheidsbedingen in het bijzonder van 
belang9: (1) de ambtshalve toetsing door de rechter van de consumentenbeschermende 
bepalingen, en (2) de vraag wanneer een forumbeding als een oneerlijk beding kan 
worden aangemerkt. 
 

(1) Ambtshalve toetsing 
 
Artikel 6.1. van de Richtlijn 1993/13/EEG inzake oneerlijke bedingen10 bepaalt dat “de 
lidstaten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een 
consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet 
binden…”  
 

                                                 
8 Een beding van woonstkeuze is bijvoorbeeld: “De partijen erkennen woonplaats te kiezen in… voor de 
uitvoering van de overeenkomst.” Artikel 624, 3°, Ger. Wb. voorziet dit als een mogelijkheid van 
bevoegdheidsregeling, en hiervoor is geen enkele band met de vordering vereist (woonplaats verweerder, 
plaats van ontstaan of uitvoering van de overeenkomst.  
In een strikte lezing van artikel 32.20. en nu 74, 23°, zouden enkel bedingen worden verboden waarin via 
woonplaatskeuze een rechtbank bevoegd zou verklaard worden die geen enkele band heeft met de 
vordering door de eiser ingesteld. 
9 Voor wat bevoegdheidsbedingen betreft, zijn vooral de volgende arresten van belang: het door de 
indieners geciteerde arrest Océano Grupo, C-240/98 van 27 juni 2000; het arrest ‘Pannon’, zaak C-243/08 
van 4 juni 2009; en het arrest Pénzügyi Lízing, zaak C-137/08 van 9 november 2010. 
10 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb. L 095 van 21 april 1993, p. 29-34. 
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Hoewel het de lidstaten vrij staat de meest passende vormen en middelen te kiezen om 
het resultaat te bewerkstelligen dat oneerlijke bedingen de consument ‘niet binden’ (art. 
6.1. van de richtlijn), en  om gepaste instrumenten in het leven te roepen die een eind 
maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen (artikel 7.1. van de richtlijn), heeft de 
Europese rechter zich actief opgesteld in deze kwestie. 
 
Zoals reeds opgemerkt werd in het Advies nr. 25 van 19 november 2008 inzake de 
regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp van wet betreffende 
marktpraktijken11, moet de rechter dus ambtshalve, ook als de consument niet kan 
optreden of zijn belang niet inroept, de onrechtmatigheid van bedingen inroepen. 
 
De artikelen 6.1. en 7 zijn dwingende bepalingen12, en het komt aan de nationale rechter 
toe om desnoods positief in te grijpen en ambtshalve, buiten wat de partijen opwerpen, de 
toepassing van de oneerlijke bedingen – en dus niet enkel oneerlijke 
bevoegdheidsbedingen13, maar ieder oneerlijk beding, en ook meer in het algemeen alle 
bepalingen inzake (Europees) consumentenrecht14-  in te roepen15. Internrechtelijke 
procedurele beperkingen16 kunnen niet ingeroepen worden om de toepassing van de 
bepalingen van de richtlijn te verhinderen. 
 
De regeling van de richtlijn vereist dat de rechter de door de richtlijn geboden 
bescherming daadwerkelijk geeft. Oneerlijke bedingen binden de consument niet. “De 
rechter is gehouden ambtshalve te toetsen of een contractueel beding oneerlijk is zodra 
hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. Acht hij een 
dergelijk beding oneerlijk dan laat hij het buiten toepassing, tenzij de consument zich 

                                                 
11 Te raadplegen via http://economie.fgov.be/nl/fod/commissies/onrechtmatige_bedingen/adviezen/ 
12 Zie o.m. rechtsoverweging 36 in het arrest Mostaza Claro: HvJ, 26 oktober 2006, C-168/05, in o.m. 
Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken (Ned.), 2007, p. 56 e.v., met noot W.H. van 
BOOM; 
13 Zie het hierna geciteerde arrest Cofidis van 21 november 2002, en Mostaza Claro van 26 oktober 2006, 
waar het om een arbitragebeding ging. Ook in het Asturcom-arrest van 6 oktober 2009, zaak C-40/08, ging 
het om een in kracht van gewijsde gegaan arbitragevonnis, waar de arbiters waren gevat op basis van een 
oneerlijk arbitragebeding. 
14 Rampion-arrest van 4 oktober 2007, zaak C-429/05, waar het ambtshalve inroepen van de bepalingen van 
de Richtlijn consumentenkrediet aan de orde was. Het arrest Martín-Martín van 17 december 2009, zaak C-
227/08, ging over de ambtshalve toepassing van de colportagerichtlijn (verkoop ten huize van de 
onderneming, Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van 
de consument bij buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
15 HvJ, 27 juni 2000, Océano Grupo Editorial s.a., nr. C-240/98 tot C-244/98, Jur., 2000,  p. I-4991, 
R.E.D.C., 2000, p. 261 e.v.; HvJ, 21 november 2002, Cofidis s.a. t Jean-Louis Fredout, nr. C-473/00, Jur., 
2002,  I-10875; HvJ, 26 oktober 2006, Elisa Maria Mostaza Claro, C-168/05, in o.m. Tijdschrift voor 
consumentenrecht en handelspraktijken (Ned.), 2007, p. 56 e.v., met noot W.H. van BOOM; 
16 Dit was het geval in de zaak Cofidis (zie vorige noot) waar een vervaltermijn van twee jaar het inroepen 
van een onrechtmatig beding verhinderde. Zie ook de zaak Heininger, m.b.t. de toepassing van de richtlijn 
1985/577/EEG van 20 december 1985 betreffende overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte van 
de verkoper, waar de Duitse wetgever een verjaringstermijn van één jaar gesteld had op de verplichting om 
de consument te informeren over zijn verzakingsrecht. HvJ, 13 december 2001, Heininger, nr. C-482/99, 
Jur., I, 2001, p. 9945. In het arrest Mostaza Claro had de consument nagelaten een oneerlijk beding in te 
roepen tijdens de arbitrageprocedure, en was de vraag aan de orde of het oneerlijk beding desondanks nog 
kon worden ingeroepen voor de rechter. 
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hiertegen verzet.” (Hof van Justitie, arrest in de zaak C-243/08 van 4 juni 2009, Pannon, 
in: dictum, punt 2) 
 
Het arrest Penzügyi Lízing/Schneider van 9 november 201017 is vooral een bevestiging 
van het arrest Pannon in Grote kamer, en formuleert bijkomend een antwoord op de vraag 
hoever de onderzoeksplicht van de rechter reikt indien hij bemerkt dat een beding 
oneerlijk is, maar over niet voldoende gegevens beschikt vanuit de door de partijen 
overgemaakte stukken. Hierop antwoordt het Hof dat de nationale rechter verplicht is om 
conform het nationale recht ambtshalve maatregelen van instructie te nemen teneinde de 
(on)eerlijkheid van een beding vast te stellen18. 
 
 
 

(2) Wanneer kan een forumbeding als onrechtmatig worden beschouwd? 
 

Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie volgt niet dat elk forumbeding 
systematisch als oneerlijk moet worden beschouwd. Het Hof heeft altijd op basis van de 
algemene norm een beoordeling in concreto, rekening houdend met de omstandigheden 
van de zaak, voorgestaan.  
 
Het Hof van Justitie heeft in de aangehaalde zaken geantwoord op een prejudiciële vraag, 
en gaat niet in op de feiten en het bodemgeschil. De feiten in het arrest Océano Grupo, 
arrest dat door de indieners van het wetsvoorstel werd aangehaald, waren wel van die 
aard dat de Europese rechter in een overweging, maar niet in het beschikkend gedeelte, in 
de plaats van de nationale rechter rechtstreeks tot een inhoudelijke toetsing overging en 
het betrokken forumkeuzebeding als oneerlijk in de zin van artikel 3 van de Richtlijn 
verklaarde. 
 
De bedongen bevoegdheid van de rechter van een bepaalde plaats kan dus een oneerlijk 
beding zijn in de zin van Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten. Dat is met name het geval wanneer het voor de consument 
moeilijk is om naar de territoriaal bevoegde rechtbank te komen. 
 
Als de consument niet opdaagt, moet de rechter ambtshalve onderzoeken of dat aan die 
moeilijkheid te wijten kan zijn en moet hij zich desgevallend ambtshalve onbevoegd 
verklaren19. Omgekeerd zal de rechter zich in weerwil van een forumbeding moeten 
bevoegd verklaren als de consument op hem een beroep doet in een eis tegen de 
ondernemer en kan aantonen dat de gang naar de rechter van het forumbeding te moeilijk 
is20.  

                                                 
17 Zaak nr. C-137/08, zie website van het Europese Hof van Justitie. 
18 Punt 56 van het Arrest Penzügyí-Lízing/Schneider. 
19 Zie laatst: Hof van Justitie, arrest in de zaak C-137/08 van 9 november 2010, Pénzügyi Lízing, in dictum, 
punt 3. 
20 Het Hof van Justitie heeft in de besproken zaken geantwoord op een prejudiciële vraag. Het Hof gaat niet 
in op de feiten en het bodemgeschil. Nu de indieners van het wetsvoorstel vertrekken van het arrest Océano 
Grupo (C-240/98 van 27 juni 2000) mag wel ter informatie aangeduid worden wat de feiten in de 
bodemgeschillen waren. In Océano Grupo werd de rechtbank van Barcelona bevoegd verklaard. De 
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Het gaat dus over de vraag of het voor de consument moeilijk is om tot bij de territoriaal 
bevoegde rechter te komen. Dat is een kwestie van (ver) verwijderde plaats en daarmee 
samenhangend: vervoermogelijkheden, van tijd (vrijaf) en van inzet van het geding 
(bedrag)21.  
 
Zeker in België is er wat plaats en vervoer en tijd geen eenduidige oplossing te geven. 
Men kan bijvoorbeeld denken aan consumenten die kopen in de plaats waar zij ook 
werken terwijl zij elders, soms veraf,  wonen. Men kan ook denken aan consumenten die 
gaan “shoppen” in veraf gelegen koopcentra, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
vakantie aan de kust of in de ardennen. Of aan aannemingscontracten voor tweede 
verblijven door consumenten gesloten. Of huwelijkslijsten of geboortelijsten waaruit een 
consument zijn selectie kan maken en waar de betrokken winkel veraf kan liggen van de 
woonplaats van de consument. Dit zijn voorbeelden waar het ook voor de consument niet 
altijd gunstig is om zijn zaak behandeld te zien voor de rechtbank van zijn woon- of 
verblijfplaats. 
 
De toepassing van de regel dat de rechter ambtshalve moet nagaan of de consument die 
niet opdaagt, misschien niet kon komen omwille van het forumbeding brengt mogelijks 
hoge kosten mee voor de rechtspraak.  
 
Dat de rechter zich desgevallend onbevoegd zou verklaren, brengt evenzo hoge kosten 
mee voor de ondernemer die heeft gedagvaard op de plaats van het forumbeding, 
bijvoorbeeld extra kosten in gevolge een nutteloze verplaatsing (door de advocaat). In dat 
verband kan overigens, met de indieners van het wetsvoorstel, worden vastgesteld dat 
ondernemingen vaak de rechter van de plaats van hun statutaire zetel bevoegd maken. 
Dat is ook het geval wanneer die ondernemingen regionale vestigingen hebben of een 
groot netwerk van vestigingen. 

 
 
3. Bespreking van het wetsvoorstel 

 
3.1. Beperkt tot de ondernemingen, met uitsluiting van de vrije beroepen 

 
In het oorspronkelijke voorstel wordt de rechter van de woonplaats van de consument 
bevoegd gemaakt door middel van een toevoeging aan de bepalingen van de W.M.P.C. 
die handelen over overeenkomsten met consumenten. In de voorlopig nog geldende stand 

                                                                                                                                                 
consumenten (kopers van een encyclopedie) waren van overal in Spanje. De Spaanse hogere rechtscolleges 
hadden al herhaaldelijk forumbedingen oneerlijk genoemd, lettend op de omstandigheden. In de zaak 
Pannon ging het om een abonnement mobiele telefonie. De telefoonmaatschappij vroeg een betalingsbevel 
(summiere procedure) aan de rechter van het contract, de rechter van haar vestigingsplaats. De consument, 
die een invaliditeitsuitkering genoot, woonde op 265 km van de rechtbank. In de zaak Pénzügyi Lízing ging 
het om een betalingsbevel dat de rechter kan uitspreken zonder de gedaagde te horen. De territoriaal 
bevoegde rechter is normaal de rechter van de woonplaats van de verweerster. Die bevoegdheid was door 
het forumbeding wegbedongen. Blijkbaar was in geen van de zaken het contract gesloten in een fysieke 
inrichting van de ondernemer. 
21 Zie H.v.J., Pénzügyi Lízing, randnummer 54 
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van de wetgeving zou hier een verschil ontstaan tussen contracten die onder de W.M.P.C. 
vallen enerzijds en anderzijds de contracten met de beoefenaren van vrije beroepen die 
niet onder de W.M.P.C. vallen.  
 
Ook in het amendement dat ertoe strekt de bevoegdheid te regelen via een aanvulling van 
de exclusieve bevoegdheidsregels van artikel 628 Ger. Wb. wordt verwezen naar de 
W.M.P.C., door de bewoording “consumentenovereenkomsten die worden geregeld bij 
de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming”. Het 
begrip “consumentenovereenkomst” wordt nergens gedefinieerd in de W.M.P.C. 
Weliswaar lijkt het duidelijk dat het de bedoeling is te verwijzen naar overeenkomsten 
tussen ondernemingen (zoals gedefinieerd in de W.M.P.C.) en consumenten, zodat vrije 
beroepen buiten de regeling zouden blijven vallen. 
 
Naast de uitsluiting van beoefenaars van een vrij beroep, zijn er nog andere beperkingen 
aan het ondernemingsbegrip in de wet marktpraktijken, zoals de principiële niet-
toepassing op effecten en financiële instrumenten (behoudens indien dit bij K.B. wel van 
toepassing zou verklaard worden). 
 
Het verschil van regeling tussen vrije beroepen en andere ondernemingen moet aflopen. 
De argumenten die het Grondwettelijk Hof heeft gebruikt in zijn arrest nr. 55/2011 van 6 
april 2011 om een verschillende regeling op een ander punt discriminatoir te noemen, 
gelden ook voor de regeling van onrechtmatige bedingen. 
 

3.2. Uitzondering voor KMO’s 
 

In een tweede amendement wordt een uitzondering bepleit voor “overeenkomsten tussen 
consumenten en iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische 
activiteit uitoefent en die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar niet meer 
dan één van de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen 
overschrijdt.” 
 
Dit wordt verantwoord doordat gesteld wordt dat de “economische logica” bij kleine en 
middelgrote ondernemingen geheel anders is dan bij de grote nutsbedrijven (zogenaamde 
(semi)-openbare nutsbedrijven), waar de consument vaak in de zwakkere positie staat. Er 
wordt in dit verband op gewezen dat de diensten die deze semi-openbare nutsbedrijven 
leveren schaars zijn en de consument (en ook de KMO) in een zwakkere positie plaatsen, 
kmo’s een heel andere invorderingsproblematiek hebben dan grotere nutsbedrijven, de 
kmo’s – vergeleken met de grote nutsbedrijven, die een eigen juridische dienst hebben- 
een vaak hoge kostprijs voor invorderingen van onterecht niet-betaalde sommen moeten 
betalen, en er wordt tenslotte verwezen naar de problematiek van de wanbetalingen, die 
voor KMO’s één van de belangrijkste oorzaken van faillissement betreft. 
 
 
Beoordeling door de C.O.B.: 
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De C.O.B. is van oordeel dat het voorstel om een uitzondering te maken voor een 
bepaalde categorie van ondernemingen, namelijk de K.M.O.’s, geen aanbeveling verdient 
en zich niet inschrijft in de door de Richtlijn 1993/13/EEG nagestreefde bescherming, 
vooral niet indien met rekening houdt met de rechtspraak van het Europese Hof ter zake 
van de bescherming van de consument bij het doen handhaven van de bescherming van 
zijn wettelijke rechten22. Een dergelijke uitzondering of mogelijkheid tot afwijking komt 
niet voor in de richtlijn, en het is dan ook niet aanbevelenswaardig dit onderscheid in 
Belgisch recht in te voeren. 
 
De richtlijn oneerlijke bedingen geeft als voorbeeld van bedingen die als oneerlijk 
kunnen worden aangemerkt, deze bedingen die ertoe strekken “het indienen van een 
beroep of het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te 
belemmeren,…” (art. 1.q) van de indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen die als 
oneerlijk kunnen worden aangemerkt). 
 
Zoals aangegeven in punt 2, moet in gevolge de rechtspraak van het Europese Hof de 
nationale rechter desnoods ambtshalve een bevoegdheidsbeding onrechtmatig verklaren, 
tenzij de consument zich hiertegen zou verzetten: zie 2 (1). Of een bevoegdheidsbeding 
onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van de zaak: van (ver) verwijderde 
plaats en daarmee samenhangend: vervoermogelijkheden, van tijd (vrijaf) en van inzet 
van het geding (bedrag): zie 2 (2). 
 
Met het in het algemeen een uitzondering maken voor een bepaalde categorie van 
ondernemingen zou de KMO’s zou de wetgever het signaal geven voor die bepaalde 
categorie te willen afwijken van de door de Richtlijn nagestreefde bescherming en de 
rechtspraak van het Europese Hof. 
 
 

4. Het regelen van de bevoegdheid vs. het verbieden van onrechtmatige 
bevoegdheidsbedingen 

 
 
Het wetsvoorstel gaat veel verder dan enkel het verbieden van bedingen die onrechtmatig 
zijn, bijvoorbeeld bedingen waarbij uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke 
zetel van de onderneming bevoegd zijn, zonder dat deze verband houden met de 
bevoegde rechter krachtens de artikelen 624, 1°, 2°, en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Enkel de rechtbank van de woonplaats van de consument zou bevoegd verklaard worden 
in overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen. Zoals reeds meermaals 
aangegeven, is dit ook niet in alle gevallen in het belang van de consument, en zoals uit 
de amendementen op het wetsvoorstel blijkt, kan dit ook zeer nadelig zijn voor onder 
meer de KMO. 
 
Wil de wetgever toch op een algemene manier de bevoegde rechter vaststellen in 
overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten- waar de C.O.B. geen 
                                                 
22 Zie de bespreking in punt 2. 
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voorstander van is mede gelet op het voorstel dat voorligt- , dan verdient een aanvulling 
van de regelen inzake (exclusieve) territoriale bevoegdheid in het Gerechtelijk Wetboek 
inderdaad de voorkeur, omdat dergelijke regelen daar thuishoren, en ook omwille van de 
sanctie in artikel 630 Ger. Wb., die erin bestaat dat iedere overeenkomst die in strijd is 
met de exclusieve bevoegdheidsbepalingen van rechtswege nietig is, zoals terecht 
aangegeven in de verantwoording bij dit amendement. Zoals reeds aangegeven, is de 
C.O.B. echter geen voorstander van een exclusieve bevoegdheidsregeling, en is ze van 
mening dat in de eerste plaats de nadruk moet worden gelet op het bestrijden van 
onrechtmatige bevoegdheidsbedingen. 
 

5. Ter informatie: de territoriale bevoegdheidsregeling in enkele buurlanden 
 
Ook in onze buurlanden wordt niet enkel de rechter van de woonplaats van de consument 
bevoegd verklaard in overeenkomsten tussen ondernemingen of ‘professionnals’ 
enerzijds, en consumenten anderzijds. 
 

(1) In Frankrijk  wordt de territoriale bevoegdheid op dwingende wijze geregeld in 
de “Code de procédure civile”.  

 
Artikel 42 stelt dat de normaal bevoegde jurisdictie, behoudens anders werd bepaald, 
deze is van de verblijfplaats van de verweerder. 
 
Artikel 46 bepaalt dat de eiser mag kiezen, naast de jurisdictie van de verblijfplaats van 
de verweerder: 
- voor contractuele aangelegenheden, voor de jurisdictie van de plaats van de effectieve 
levering van de zaak, of van de plaats van uitvoering van de dienstverstrekking. 
 
Artikel 48 beschouwt als niet geschreven elk beding dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
afwijkt van de territoriale bevoegdheidsregels, tenzij zij overeengekomen werd onder 
handelaars en dit bevoegdheidsbeding zeer duidelijk medegedeeld werd ten aanzien van 
de verbintenis van de wederpartij. 
 

(2) In Duitsland wordt de bevoegdheid eveneens op dwingende wijze geregeld in de 
“Zivilprozessordnung” (in het bijzonder § 38 ZPO) 

 
In Duitsland is de basisregel – buiten de specifieke bevoegdheidsregels- dat de territoriaal 
bevoegde jurisdictie deze is waar de verweerder woont. 
 
Bevoegdheidsbedingen die hiervan afwijken zijn ‘unwirksam’ (zonder gevolg, voor niet 
geschreven te beschouwen) in contracten tussen ondernemingen en consumenten. Ze 
kunnen enkel tussen handelaars en enkel op schriftelijke en expliciete wijze 
overeengekomen worden na het ontstaan van het geschil. 
 

(3) In Nederland dient zowel naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als 
naar de zwarte lijst van ‘onredelijk bezwarende’ bedingen worden gekeken. 
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Artikel 99 stelt als basisprincipe dat tenzij de wet anders bepaalt, de rechter van de 
woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Artikel 101 bepaalt dat in overeenkomsten 
tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en natuurlijke 
personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de rechter van de 
woonplaats (of werkelijk verblijf) van de natuurlijke persoon medebevoegd is. 
 
Artikel 236 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 (de zwarte lijst) merkt als onredelijk 
bezwarend aan, een in de algemene voorwaarden voorkomend beding, “dat voorziet in de 
beslechting van een geschil door een ander dan hetzij de rechter die volgens de wet 
bevoegd zou zijn, (hetzij één of meer arbiters, tenzij het de wederpartij een termijn gunt 
van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding 
heeft beroepen, om voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde 
rechter te kiezen) 
 
Zoals uit dit beknopt overzicht blijkt, wordt in onze buurlanden niet uitsluitend de rechter 
van de woonplaats van de consument bevoegd gemaakt. Enig verder onderzoek over de 
situatie in onze buurlanden lijkt de C.O.B. nuttig te zijn in dit kader. 
 
 
 
 

Advies van de C.O.B. 
 

 
1. De C.O.B. kan zich niet vinden in het wetsvoorstel zoals dit nu voorligt.  
 
Enkel de rechter van de woonplaats bevoegd verklaren is in veel gevallen niet ideaal. 
De C.O.B. verwijst hierbij naar de aangehaalde voorbeelden, maar ook bijvoorbeeld 
naar bouwgeschillen.  
 
De C.O.B. verwijst in dit opzicht eveneens naar de bij amendement voorgestelde 
uitzondering voor K.M.O.’s, waaruit blijkt dat de parlementsleden dit evenzeer zo 
aanvoelen. Een dergelijke uitzondering voor een categorie van ondernemingen strookt 
echter niet met de richtlijn oneerlijke bedingen, zoals deze mede reeds invulling heeft 
gekregen door het Europese Hof, waarbij het trouwens vooral ging om de 
bevoegdheid van de rechter en bevoegdheidsbedingen. 
 
In het wetsvoorstel wordt enkel verwezen naar de “ondernemingen” in de zin van de 
Wet Marktpraktijken, met uitsluiting van de beoefenaars van een vrij beroep. De 
C.O.B. wijst in dit opzicht op het arrest van 6 april 2011 van het Grondwettelijk Hof. 
 
2. Het wetsvoorstel gaat veel verder dan het verbieden van bedingen waarbij 

contractueel een bepaalde rechter wordt aangewezen die het voor de consument 
moeilijk maakt zijn rechten te doen handhaven.  
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(1) De C.O.B. wijst in dit verband vooreerst op  de bestaande regeling in 
artikel 74, 23°, van de Wet Marktpraktijken. Deze bepaling uit de zwarte 
lijst heeft weliswaar een beperkte draagwijdte en stelt grosso modo dat een 
bevoegdheidsbeding onrechtmatig is wanneer er geen enkele band tussen 
de vordering in rechte en de woonplaats van de verweerder, of de plaats 
van ontstaan of uitvoering van de verbintenis, voorwerp van de vordering, 
is (theorie van de ‘forum conveniens’). 

 
De C.O.B. merkt in dit verband op dat twee beperkingen in deze bepaling 
het best zouden worden weggelaten: 

 
a) Door de wet van 6 april 2010 werd in artikel 74, 23°, de term 

“eiser” vervangen door de term “onderneming”. Enkel wanneer 
de onderneming de consument zou dagvaarden zou bijgevolg die 
minimale band vereist zijn. Dit kan bezwaarlijk de bedoeling van 
de wetgever geweest zijn. 

b) In het oude artikel 32.20. en het huidige art. 74, 23°, heeft men 
het enkel over “een contractueel bedongen keuze van 
woonplaats”, terwijl de bedoeling voorlag niet enkel dit soort 
oneigenlijke bevoegdheidsclausules, maar ieder beding waarbij 
een rechter contractueel aangewezen zonder dat er een band 
bestond met de vordering, te bestrijden. Ook deze beperking, 
waarmee tevens in de rechtspraak geen rekening wordt 
gehouden, dient te worden weggelaten. 

 
 

(2) Artikel 74, 23°, WMPC, mag dan nog een beperkte draagwijdte hebben, 
krachtens de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen (nu artikel 2, 
28°, WMPC) zal ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof de 
rechter desnoods op eigen initiatief (ambtshalve) een bevoegdheidsbeding 
onrechtmatig moeten verklaren indien dit het voor de consument moeilijk 
maakt om zijn rechten te doen handhaven. 

 
 

3. De C.O.B. wijst er tenslotte op dat, mocht de Kamer toch van oordeel zijn dat er 
een wetgevend initiatief moet uitgevaardigd worden dat op algemene wijze de 
bevoegde rechter vaststelt in overeenkomsten tussen personen die in het kader van 
een beroep of bedrijf optreden, en consumenten, ook in onze buurlanden niet 
enkel de rechtbank van de consument exclusief bevoegd wordt gemaakt. 

  
 Om deze reden is de territoriale bevoegdheidsregeling in Frankrijk, Duitsland, en 
 Nederland ter informatie beknopt beschreven in een laatste punt. 
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