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Advies over de integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven 

 

Inleiding: vraag om advies en situering 

Bij brief van 25 maart 2014 heeft de heer Minister van Economie de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen om advies gevraagd met betrekking tot de geplande integratie van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen (hierna C.O.B. of Commissie) als “bijzondere raadgevende commissie” in 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Minister vraagt de Commissie om hem een advies te 
verlenen over deze ‘integratie’ binnen een termijn van twee maanden. 

Deze vraag komt er naar aanleiding van de introductie van boek XIII in het Wetboek van Economisch 
Recht, genaamd “Overleg”, bij wet van 15 december 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 9 januari 2014), in werking getreden op 30 april 20141. Artikel XIII.17 van dit boek voorziet dat 
“de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de raadgevende organen bevoegd 
voor economische aangelegenheden kan integreren binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, 
onder de vorm van een bijzondere raadgevende commissie, na advies van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven en van de betrokken raadgevende Commissie”.  

Boek XIII bepaalt niet om welke ‘raadgevende organen bevoegd voor economische aangelegenheden’ 
het gaat. In de Memorie van Toelichting wordt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onder 
meer als een van de mogelijke adviescommissies vermeld die geïntegreerd zouden kunnen worden, 
naast onder meer de Raad voor het Verbruik (in de schoot waarvan de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen is opgericht), de Commissie voor Verzekeringen, en de Commissie voor de Regulering van 
de Prijzen. 

Onderhavig document bevat de visie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen over de 
eventuele integratie.  

Het besluit met de essentiële aandachtspunten wordt hierna opgenomen. De Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen is tot dit besluit gekomen, na een analyse van de wettelijke regeling omtrent 
haar werking, en anderzijds een onderzoek van het oogmerk dat bij de invoering van boek XIII werd 
nagestreefd (Hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt het standpunt van de Commissie met betrekking tot 
de integratie, en de motivering van deze essentiële aandachtspunten nader toegelicht. 

 

 

  

                                                             
1 Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van 
het Wetboek van economisch recht, B.S. 29 april 2014. 
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Besluit en Voorstellen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

 

Mits rekening gehouden wordt met de in Hoofdstuk 2 nader besproken essentiële aandachtspunten 
van de COB, kan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen akkoord gaan met een opname in de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  

Indien er beslist wordt tot integratie/opname van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen binnen 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, is de Commissie van oordeel dat dit enkel om 
administratieve redenen kan gebeuren, met behoud van de specifieke kenmerken die volgen uit de 
wettelijke regelen inzake oprichting, samenstelling en werking van de Commissie. 

Bij het uitwerken van deze integratie moeten deze in Hoofdstuk 2 opgesomde specifieke kenmerken 
en essentiële aandachtspunten in elk geval gewaarborgd worden. De belangrijkste ervan worden 
hierna opgesomd. 

 1. Behoud van haar eigenheid en autonomie bij de opname binnen de Centrale Raad als “(juridisch)-
technische commissie” 

Gelet op de specifieke kenmerken van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (niet aan een 
bepaalde bedrijfstak gebonden, juridisch-technische commissie, haar specifieke samenstelling, 
specificiteit van de adviezen), lijkt het de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aangewezen dat 
deze eigenheid  gerespecteerd wordt bij de opname binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Deze eigenheid blijkt ook uit de wettelijke bepalingen inzake inrichting, opdracht, initiatiefrecht voor 
adviezen, en de samenstelling (art. VI.86 en 87 WER).  

2.  Behoud van rechtstreekse saisine en van individuele adviezen 

De saisinemogelijkheid van de Commissie is anders en ruimer dan bij de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven. Het is noodzakelijk om de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen rechtstreeks te 
kunnen vatten bij de saisine door de in de Commissie vertegenwoordigde organisaties, de bevoegde 
Minister, of bij de ambtshalve beslissing door de COB tot adviesverstrekking.. 

Ook de adviezen uitgaande van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen moeten in principe 
individuele en autonome adviezen zijn, tenzij in de gevallen bedoeld in artikel XIII.20, § 2, WER 
(meerdere bijzondere raadgevende commissie zijn belast met een vraag over eenzelfde onderwerp).  

In die gevallen is het inderdaad wenselijk en nuttig dat er coördinatie gebeurt door de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven. Maar dit zal in de praktijk een uitzonderlijke situatie zijn in het geval van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.Ook bij de opname in een globaal advies echter moet het 
door de COB verstrekte advies volledig weergegeven worden. 

3. Behoud van haar samenstelling 

De wettelijke bepalingen inzake de samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 
zijn essentieel voor een goede werking van deze Commissie: Voorzitter en Ondervoorzitter zijn 
magistraten, en naast de paritaire vertegenwoordiging van de belangengroepen in het economisch 
verkeer moeten permanente deskundigen de kwaliteit van de verstrekte adviezen waarborgen. 

4. Behoud van een eigen secretaris 
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Uit de analyse van wetboek XIII lijkt de mogelijkheid om een apart secretariaat te houden voorhanden 
te zijn. Voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is het onontbeerlijk om voor het 
inhoudelijke werk een beroep te kunnen (blijven) doen op een gespecialiseerde secretaris, beslagen in 
de materie. 

 

Besluit: 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen pleit dus voor het behoud van haar eigenheid 
(samenstelling, secretariaat en adviesaanvragen) en autonomie (specifieke adviezen die niet worden 
opgenomen in een globaal advies) bij de opname als een “juridisch-technische commissie” die 
budgettair en administratief onder de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zou vallen, waar ze 
voorheen in dit opzicht ressorteerde onder de Raad voor het Verbruik. 

Het is noodzakelijk betrokken te worden bij het eventueel te nemen bij in Ministerraad overlegd 
Koninklijk Besluit houdende de integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en  pleit ervoor voor het K.B. van 26 november 1993 houdende 
oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (B.S., 8 januari 1994, gewijzigd bij K.B. 
van 12 mei 2009, B.S. 9 juni 2009), en het Huishoudelijk Reglement van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen in de aangegeven zin mutatis mutandis aan te passen. 
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Hoofdstuk 1. Algemeen: de wettelijke opdracht van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen, en het oogmerk van het invoeren van boek XIII, Overleg van het Wetboek 

van economisch recht 

 

A. Voorstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen2 

(a) Wettelijke basis 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een adviesorgaan dat bij wet is opgericht. De 
bevoegdheid van de Commissie is vastgesteld krachtens de artikelen 77 en 78 van de wet van 6 april 
2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna de WMPC of de Wet 
Marktpraktijken), en voor wat de vrije beroepen betreft, vastgesteld is in artikel 10 van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de 
op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (B.S. 20 november 2002), Hierbij dient 
evenwel verwezen te worden naar  de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de uitsluiting van 
de vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de Wet Marktpraktijken (zie het arrest nr. 99/2013 
van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, waarbij de artikelen 2, 2°, en 3, § 2, van de WMPC 
werden vernietigd).  

De wettelijke bepalingen houdende de oprichting en de bevoegdheid van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen worden, in gevolge de invoering van het Wetboek van Economisch Recht, 
voortaan opgenomen in boek VI, artikelen VI.86 en VI.87 van het Wetboek van Economisch Recht3, 
en in het aparte boek XIV, artikelen XIV.53 en 54 van het Wetboek van Economisch Recht voor wat 
marktpraktijken en consumentenbescherming betreft met betrekking tot de beoefenaars van een vrij 
beroep. 

(b) opdracht 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een adviesorgaan dat als taak heeft het geven van 
adviezen en aanbevelingen omtrent bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen 
verkopers en consumenten. Zij ziet erop toe of er geen onrechtmatige bedingen, dit zijn bedingen die 
kennelijk het evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen lijken te verstoren, 
voorkomen. Zij kan eveneens een begrijpelijke redactie van de contractvoorwaarden, alsook de 
invoeging van vermeldingen of bedingen die haar noodzakelijk lijken om tot een begrijpelijke redactie 
te komen, aanbevelen. Zij kan tenslotte ook voorstellen tot wetswijzigingen doen in het raam van haar 
bevoegdheden. 

(c) samenstelling 

Ze wordt voorgezeten door een magistraat (de Voorzitter en Ondervoorzitter), is samengesteld uit de 
traditionele belangengroepen in het economische verkeer, zijnde enerzijds de 
consumentenorganisaties, en anderzijds de vertegenwoordigers van de productie, distributie, 

                                                             
2 Voor een uitgebreider bespreking van de werking van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, zie B. 
PONET m.m.v. P. CAMBIE, “Een eerste kennismaking met de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, in B. 
PONET (ed.), Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: voorstelling, werkzaamheden en wetgeving, Brussel, 
Larcier, 2010, p. 19-29. 
3 Het Koninklijk Besluit van 4 april 2014 dat de datum van inwerkingtreding van enkele boeken van het 
Wetboek van Economisch Recht vaststelt, zou boek VI in werking laten treden op 31 mei 2014. 
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landbouw, middenstand en de vrije beroepen. Tenslotte, maar niet in het minst, maken vier 
deskundigen (doorgaans professoren gespecialiseerd in het handels- en verbintenissenrecht) deel uit 
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en is hun inbreng bij het beoordelen van 
contractvoorwaarden onontbeerlijk. 

(d) Wie kan de Commissie vatten? 

Op de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep gedaan worden door de minister, de 
consumentenorganisaties, of door de betrokken (inter)professionele groeperingen. Zij kan ook van 
ambtswege optreden. Gaat het om bedingen in overeenkomsten gesloten tussen een consument en de 
titularis van een vrij beroep, dan kunnen ook de minister van Justitie, de in het betrokken domein 
representatieve consumenten- of cliëntenorganisaties hetzij de betrokken (inter)professionele 
groeperingen, alsook de beroepsregulerende overheden de Commissie vatten.  

(d) overzicht van de reeds verstrekte adviezen 

Wat de wijze van uitoefenen van haar opdracht betreft, kan besloten worden dat de  Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen in de regel een juridisch-technische analyse van bedingen verricht heeft 
waarvoor zij om advies wordt gevraagd, en haar uiteindelijke adviezen worden meestal unaniem 
goedgekeurd. De meeste adviezen betreffen een algemeen onderzoek van contractvoorwaarden die 
gangbaar zijn in een bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld de meubelsector, de verhuissector, vaste en 
mobiele telecommunicatie, teledistributiecontracten, contracten van verkoopbemiddeling van 
vastgoedmakelaars. Eén enkele keer werd een horizontaal onderzoek gevoerd met betrekking tot 
strafbedingen, wat uitmondde in een aantal aanbevelingen inzake strafbedingen. 

Soms lag ook een precieze vraagstelling aan de basis van een meer summier advies, zoals 
bijvoorbeeld de vraag of clausules die iedere aansprakelijkheid van de NMBS uitsluiten bij vertraging 
of gemiste aansluiting niet onrechtmatig zijn (C.O.B. 7 van 6 juni 2000). 
Daarnaast zijn er ook de adviezen van de C.O.B. op ontwerpen van wetgeving, die al dan niet effectief 
resulteerden in wetgeving. Er kan bijvoorbeeld gewezen worden op het advies op het uiteindelijk 
aangenomen koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in 
de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (C.O.B. 21 van 22 november 2006, zie ook 
de aanbevelingen van de Commissie waarop dit K.B. gebaseerd is, C.O.B. 13 van 3 juni 2004). 

Ten slotte heeft de Commissie reeds tweemaal advies verleend op grond van de wet van 2 augustus 
2002 (Wet “vrije beroepen”). Zo werd advies verleend omtrent een modelovereenkomst 
dienstverlening advocaat ( advies nr. 20 van 5 mei 2006). Verder werd op 16 december 2009 een 
advies uitgebracht over de contractbepalingen in overeenkomsten gesloten tussen een architect en een 
cliënt. 

 

B. Oogmerk van de invoering van boek XIII. Overleg: groeperen en stroomlijnen van adviesorganen 
inzake beleidskwesties 

De bedoeling van het invoeren van Boek XIII bestaat erin de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als 
een soort gemeenschappelijke koepel in te voeren waaronder alle economische adviesorganen worden 
geplaatst.  
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Als argument voor het centraliseren van alle economische adviesorganen worden verschillende 
elementen opgegeven: doorzichtigheid van het institutionele landschap, zichtbaarheid van het 
algemene adviesorgaan, uniformiteit in de procedures, efficiënte inzet van de middelen, het tegengaan 
van het nemen van tegenstrijdige beslissingen door verschillende adviesorganen. Dit zou kunnen 
samengevat worden in 'rationalisatie, door centralisatie' van de verschillende, verspreide, 
adviesorganen (zie Parl. St., Kamer, Doc 53, 3002-001, p. 8-9). 

Ook wordt gewezen op de noodzakelijke coördinatie van aan verschillende adviesorganen 
voorgelegde adviezen met betrekking tot een welbepaald onderwerp. Aanvragen over economische 
beleidskwesties, onder meer ontwerpen van reglementaire besluiten die in een bepaalde sector zowel 
betrekking zouden hebben op een milieuaspect (‘groene claims’), een veiligheidsaspect, en 
consumentenbescherming in het algemeen zouden behelzen, dienen op die manier niet meer via 
afzonderlijke aanvragen aan de betrokken specifieke adviesorganen worden gericht en zouden kunnen 
worden gecoördineerd via één globaal advies uitgaande van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
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Hoofdstuk 2. Standpunt van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen met 
betrekking tot de opname in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen staat positief tegenover het idee op zich van het 
stroomlijnen van de diverse adviesorganen in het algemeen. Een dergelijke centralisatie zou evenzeer 
het objectief karakter van de adviesorganen kunnen versterken. 

De implementering van deze 'gemeenschappelijke koepel' waaronder alle adviesorganen zouden 
worden ondergebracht, moet echter efficiënt zijn, en in het belang van alle betrokken partijen. De 
COB is bijgevolg van oordeel dat een dergelijke opname de specificiteit van elk van de betrokken 
adviesorganen moet in acht nemen. Ook in boek XIII wordt trouwens de nadruk gelegd op de ruime 
autonomie van de Bijzondere Raadgevende Commissies en hun bevoegdheid om zelf hun 
huishoudelijk reglement op te stellen. 

Er zijn echter evengoed redenen om deze Commissie een aparte plaats te laten bekleden, zoals deze in 
Afdeling 1 worden toegelicht. In Afdeling 2 worden enkele essentiële aandachtspunten vanwege de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onder de aandacht gebracht. 

 

Afdeling 1. Opname van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven? 

§ 1. Opname met behoud van eigenheid en autonoom karakter 

Zoals hierboven aangehaald, staat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op zich positief 
tegenover het voorstel om onder de koepel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te worden 
opgenomen. Wel mag deze integratie niet tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de 
eigenheid en autonomie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. Ook de Raad van State 
merkte in haar advies trouwens op dat het begrip “integratie” onduidelijk is en op uiteenlopende wijze 
geïnterpreteerd kan worden4.   

Hierna worden een aantal redenen opgesomd waarom de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 
evengoed een aparte plaats zou kunnen bekleden als adviesorgaan. Wel gelden deze argumenten niet 
altijd enkel voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 

Op basis van deze argumenten pleit de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor een opname, 
evenwel met de  nodige waarborgen voor de eigenheid en de specificiteit van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen.  

Zowel wat de opdracht, de samenstelling, en de werking van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen betreft, kan in dit opzicht gewezen worden op de hierna uiteengezette specifieke 
kenmerken. Er wordt in dit opzicht bijkomend ook verwezen naar de werking van de Franse 
“Commission des clauses abusives”, waarop de samenstelling en werking van de Belgische 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen rechtstreeks is geïnspireerd. 

                                                             
4
 Parl. St., Kamer, Doc 53, 3002/001/, p. 36. 
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Buiten deze specifieke kenmerken, hierna weergegeven, kan opgemerkt worden dat de overige 
principes in boek XIII opgesomd voor wat de oprichting, samenstelling en werking van de bijzondere 
raadgevende commissies betreft stroken met wat voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, 
en eventueel bij het te nemen Koninklijk Besluit nader kunnen worden geregeld en overeengekomen. 

 

§ 2. Specifieke kenmerken van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen  

Het gaat om de volgende specifieke kenmerken van de COB: 

1. Inrichting: Horizontale bevoegdheid van de COB,  niet gebonden aan een bepaalde 
bedrijfstak – geen sectoriële commissie 

Artikel XIII.1. WER bepaalt dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ingericht wordt om adviezen 
of voorstellen uit te brengen omtrent de vraagstukken die betrekking hebben op ’s lands bedrijfsleven. 
Artikel XIII.6 bepaald dat Bijzondere raadgevende commissies kunnen worden opgericht in de schoot 
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor bepaalde bedrijfstakken, hetzij door de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven, hetzij door de Koning. 

Net zoals in het initieel wettelijk kader van 1948 waarin de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd 
opgericht gaat het bij de (bijzondere of bestaande) raadgevende commissies dikwijls om commissies 
of adviesorganen voor wat bepaalde bedrijfstakken betreft (zie artikel XIII.6., eerste lid, Wetboek 
XIII).  

Zoals ook in de Memorie van Toelichting bij boek XIII hernomen werd, lag de bedoeling van de wet 
van 1948 erin het sociaal en economisch overleg te bevorderen en te structureren door organen op te 
richten waarbij de verschillende sociale groeperingen die deelnemen aan de economische activiteit 
konden samenwerken om de overheid de kans te bieden haar economische en sociale functies 
weldoordacht uit te voeren5. In het geval van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen 
daarentegen wordt advies gegeven zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde de bedrijfstak. 
Bovendien is ze ook bevoegd voor de vrije beroepen, en treedt ze daarbij buiten de traditionele 
bedrijfstakken voor wat haar bevoegdheid betreft.  

2. Opdracht: juridisch-technische adviezen inzake contractvoorwaarden en voorstellen van 
regelgeving 

De algemene opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bestaat erin “adviezen of 
voorstellen uit te brengen die betrekking hebben op ’s lands bedrijfsleven” (art. XIII.1. WER). 

De bedoeling die met Boek XIII voorligt betreft zoals reeds meermaals aangegeven vooral het 
stroomlijnen van de diverse ‘beleidscommissies’, waar de representatieve organisaties de bevoegde 
Ministers advies verlenen over het door hem te volgen beleid. 

De hoofdtaak van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bestaat er daarentegen in advies te 
geven over contractvoorwaarden, eerder dan om advies te geven inzake het te voeren beleid of inzake 
economische regelgeving. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is daarom eerder te 
beschouwen als een ‘(juridisch)-technische’ commissie waarin gezocht wordt naar wat als een 
                                                             
5
 Parl. St., Kamer, Doc 53, 3002/001, p. 4-5. Het ging daarbij vooral om het overleg tussen werkgevers en 

werknemers binnen bepaalde bedrijfstakken. 
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evenwichtige contractuele regeling in dat soort overeenkomsten kan beschouwd worden en welke 
clausules als kennelijk onevenwichtig moeten worden beschouwd gelet op de onderzochte 
overeenkomsten en de eigenheid van de goederen of diensten waarop die overeenkomsten betrekking 
hebben. Enkel wanneer de Commissie om advies gevraagd wordt inzake reglementaire besluiten 
waarin bedingen wettelijk geregeld worden (art. 76 WMPC en art. VI.85, WER), of wanneer ze 
advies verleent omtrent door te voeren wijzigingen aan wetten of verordeningen die haar wenselijk 
lijken in het raam van haar bevoegdheden (art. 78, § 2 WMPC en art. VI.87, § 2, WER), kan gesteld 
worden dat het evenzeer gaat om een advies inzake het te voeren beleid. 

Dat een toetsing van het kennelijk onevenwichtig karakter in het algemeen geen beleidskwestie maar 
een technische kwestie is, volgt sowieso ook uit de “aard” van de wettelijk opdracht.  

3.  initiatief voor adviezen (a) – aan wie zijn de adviezen gericht? (b) 

(a) Initiatief 

Art. XIII.6. WER bepaalt dat op de Bijzondere Raadgevende Commissies kunnen worden gevat hetzij 
op aanvraag van de overheidsorganen, op aanvraag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, of 
uit eigen beweging kan optreden. 

De saisine van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is anders en ruimer. Op de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep gedaan worden door de minister, de 
consumentenorganisaties, of door de betrokken (inter)professionele groeperingen. Zij kan ook van 
ambtswege optreden.  

De adviesaanvraag, die veelal bestaat uit de vraag om een contractuele regeling uit een bepaalde 
sector op zijn (on)rechtmatigheid te beoordelen komt dikwijls uit het veld en wordt zodoende vaak 
rechtstreeks gesteld door de leden van de Commissie. 

(b) aan wie gericht? 

Artikel XIII.6. WER bepaalt dat de adviezen van de Bijzondere raadgevende commissies ofwel 
gericht worden aan de Wetgevende kamers, aan de Ministerraad, één of meerdere ministers of aan 
enig andere federale overheidsinstantie en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zijn in eerste 
instantie gericht aan de Minister van Economie6: het huishoudelijk reglement schrijft trouwens voor 
dat de adviezen telkens overgemaakt worden aan de Minister die de Economische Zaken onder zijn 
bevoegdheid heeft (dus de Minister van Economie en de Minister van Consumentenzaken) en de 
Minister van Middenstand. Het advies wordt ook telkens naar de Algemene Directie Economische 
Inspectie binnen de F.O.D. Economie gestuurd. Uiteraard wordt het advies ook overgemaakt aan de 
aanvrager(s) van het advies. 

 

4. Samenstelling van de COB: Voorzitterschap en deskundigen 

Art. XIII.6. WER bepaalt dat het Voorzitterschap waargenomen wordt door een personaliteit niet 
behorend tot de administratie noch tot de organisaties die in zijn midden vertegenwoordigd zijn (art. 
XIII.11. WER). Naast de leden die worden verkozen uit de kandidaten voorgedragen door de door de 
                                                             
6
 Zie artikel I.1.3°, WER. 
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Koning aangeduide representatieve organisaties, kan de Koning eveneens leden benoemen die hij 
kiest onder de personen die befaamd zijn wegens hun wetenschappelijke of technische waarde (art. 
XIII.7. WER). 

Door de wetgever werd het naar aanleiding van de invoering van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument en het K.B. van 26 november 1993 houdende oprichting van de 
C.O.B., noodzakelijk bevonden om de leiding aan rechters over te laten, teneinde onpartijdigheid en 
deskundigheid te waarborgen, en de technische grondigheid te waarborgen via het benoemen van vier 
deskundigen. 

De Commissie merkt op dat aan deze samenstelling moeilijk kan geraakt worden wil de wetgever het 
functioneren van dit adviesorgaan niet in gevaar brengen.  

(a) de rol van het Voorzitterschap 

De Commissie benadrukt dat de rol van een magistraat zich verder uitstrekt dan enkel “een 
personaliteit” te zijn die niet behoort tot de administratie noch tot de organisaties die in zijn midden 
vertegenwoordigd zijn. Een magistraat behoort immers tot de rechterlijke orde met de daaraan door de 
grondwet gekoppelde waarborgen van onafhankelijkheid. Bovendien voorziet de deontologie van de 
magistraten dat het functioneren in een commissie binnen een welomlijnd kader dient te geschieden, 
dat verder reikt dan wat in art. XIII.6 WER wordt vermeld en dat in de huidige wettelijke regeling wel 
is gegarandeerd. Dit impliceert dat wanneer er geen wettelijke garantie is dat het voorzitterschap van 
de COB noodzakelijkerwijze door een magistraat moet worden ingevuld, de inherente 
onafhankelijkheid van de magistraat niet gegarandeerd wordt en het dan ook voor een magistraat 
moeilijk is om het voorzitterschap “nog” waar te nemen.7 

(b) de permanente deskundigen 

De rol van de permanente deskundigen, personen die gekozen zijn omwille van hun bijzondere 
bekwaamheid in het handels- en economisch recht en het verbintenissenrecht (en één deskundige met 
bijzondere bekwaamheid inzake de overeenkomsten gesloten tussen de titularissen van vrije beroepen 
en hun cliënten), is sinds de oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen cruciaal 
gebleken. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verhoopt bijkomend dat naar aanleiding van de 
herziening van de werkingskosten in de nieuwe structuur van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, de permanente deskundigen voortaan zullen vergoed worden op een wijze die strookt 
met de meerwaarde van hun inbreng8. 

De samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is niet in strijd met de principes 
van boek XIII, en de Commissie gaat er dan ook van uit dat er geen enkele reden is om deze bij wet 
ingestelde samenstelling in vraag te stellen. 

                                                             
7
 Hoge Raad voor de Justitie, Gids voor de Magistraten, 2012, p. 6: “ Ook in de uitoefening van door de wet 

toegelaten nevenfuncties waakt de magistraat erover dat zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid niet in het 

gedrang komen”. 
8
 In artikel 9, 3) van het K.B. van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen wordt aan de deskundigen een presentiegeld toegekend van 12,39 euro per zitting 

waaraan deelgenomen wordt (+ een vergoeding van de verplaatsingskosten). 
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Er kan in dit opzicht op gewezen worden dat, hoewel de  wetgever de Koning uitdrukkelijk machtigt 
om de desbetreffende wettelijke regeling te wijzigen of op te heffen (artikel XIII, 17, laatste lid 
WER), de Raad van State er uitdrukkelijk op wijst dat een dergelijke afwijking van de wettelijke 
principes waarop de samenstelling, werking, en opdracht van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen berust dan wel onderworpen moeten worden aan een wettelijke bekrachtigingsvereiste.  

5. Ter vergelijking: de “Commission des clauses abusives” in Frankrijk 

Ook de Franse Commission des clauses abusives, waarop de oprichting van de COB trouwens 
geïnspireerd werd, figureert als autonoom adviesorgaan. De CCA hangt er immers rechtstreeks af van 
de Minister van Economie in Frankrijk.  

De Franse “Commission des clauses abusives” is op een gelijkaardige wijze samengesteld als haar 
Belgische tegenhanger : ze wordt voorgezeten door magistraten, deskundigen op het gebied van 
verbintenissenrecht vervullen er een essentiële rol, en bevat tenslotte een paritaire vertegenwoordiging 
van de 'belangengroepen' in het economisch verkeer, zijnde vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties, versus vertegenwoordigers van de productie, distributie, landbouw, 
middenstand en de vrije beroepen. 

De Franse Commission des clauses abusives heeft eveneens als opdracht de haar voorgelegde 
bedingen of voorwaarden te onderzoeken in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten 
(en daarnaast ook niet-professionelen). Ze heeft ook een bijkomende bevoegdheid: een rechter kan het 
advies van de Franse “Commission des clauses abusives” vragen omtrent het onrechtmatig karakter 
van een beding of een voorwaarde. 

Besluit m.b.t. Afdeling 1. 

De Commissie besluit dat een  opname binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kan, mits geen 
afbreuk wordt gedaan aan haar specifieke kenmerken. 

 

Afdeling 2. Essentiële aandachtspunten voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

 

Wat de concrete uitwerking betreft van deze “integratie”, heeft de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen wel een aantal ebelangrijke opmerkingen, die zij essentieel acht voor een verdere goede 
werking. Deze worden in deze tweede afdeling behandeld. 

Mits inachtname van de ‘ratio legis’ van boek XIII en de bepalingen inzake samenstelling en werking 
in artikel XIII.6 tot 16 van het Wetboek van economisch recht, waarbij echter het principe van de ‘lex 
specialis’ geldt, en in principe de specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de opdracht, de 
samenstelling en de werking van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dienen in acht te 
genomen worden (zie hierboven), is de centrale bepaling voor wat de verhouding tussen de bijzondere 
raadgevende commissies en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven betreft, artikel XIII.21., eerste 
lid, van het Wetboek van Economische Recht. 

Deze bepaling luidt als volgt: 
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“Binnen de grenzen van wat bepaald is in dit boek, oefenen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
en de bijzondere raadgevende commissie hun bevoegdheden met de ruimste zelfstandigheid uit.” 

Ter waarborging van dit autonoom karakter en de eigenheid van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen, wenst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen de volgende fundamentele 
opmerkingen te maken, welke noodzakelijk zij noodzakelijk acht voor een goede verdere werking, 
indien dit binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zou gebeuren. 

1. Input: vragen om advies dienen in principe rechtstreeks aan de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen te kunnen worden gericht 

Artikel VI.85 WER bepaalt dat de “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kennis neemt van de 
bedingen en voorwaarden die voorkomen in tekoopaanbiedingen en in verkopen van producten van 
ondernemingen aan consumenten.” 

Daarentegen bepaalt artikel XIII.20, § 1, dat de behandeling van de adviesaanvragen in het algemeen 
behandelt,  dat“elke adviesaanvraag van een overheidsinstantie waarvoor de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven of een in haar schoot opgerichte bijzondere raadgevende commissie bevoegd is, wordt 
ingediend bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De voorzitter van de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven maakt, op voorstel van de secretaris, het verzoek tot advies dan 
over aan de bevoegde bijzondere raadgevende commissie(s)”. 

Het initiatiefrecht (met andere woorden, wie kan de COB vatten?) is dus fundamenteel anders dan wat 
er geregeld wordt in boek XIII, en beide wetgevingen zijn incompatibel op dit vlak. De Commissie 
vindt het onontbeerlijk om duidelijk te stellen dat ze door de betrokken personen en organisaties 
rechtstreeks gevat moet worden, en dat dit als zodanig ook verduidelijkt moet worden in het bij 
Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit over de integratie. 

Een saisine via een centraal orgaan, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zou bovendien een extra 
en onnodige filter voor de adviesaanvragen betekent die enkel vertragend zal werken. In zoverre de 
COB wordt voorgezeten door een magistraat lijkt het bovendien niet mogelijk dat de voorzitter over 
de opportuniteit van adviezen overleg dient te plegen met de secretaris (ambtenaar) van een andere 
commissie.  

Het lijkt de Commissie dan ook onwerkbaar dat zij pas in tweede lijn zal worden gevat door de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  

De adviesaanvragen worden op heden rechtsreeks aan de voorzitter van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen gericht. Door het instellen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als 
koepel zou de COB slechts onrechtstreeks kunnen gevat worden en zal zij haar adviesaanvragen pas 
krijgen in tweede orde. 

Enkel in het geval van meerdere adviesaanvragen over eenzelfde onderwerp die aan verschillende 
bijzondere raadgevende commissies zouden worden voorgelegd, waaronder de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen, of van een adviesaanvraag in uitvoering van artikel VI.85 WER, is het 
aangewezen van deze rechtstreekse saisine af te wijken en de aanvraag via de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven over te maken aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 

 

2. Output: adviezen moeten in principe enkel uitgaan van de COB 
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Ook wat de ‘output’, de uitgebrachte adviezen betreft, dient het autonoom en specifiek karakter van 
de adviezen en aanbevelingen, zoals volgt uit de wettelijke bepalingen omtrent haar opdracht, 
gewaarborgd te blijven, weliswaar binnen de grenzen als aangegeven in boek XIII. 

Art. VI.87 van het WER bepaalt in dit opzicht dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in het 
kader van haar bevoegdheid aanbevelingen kan doen tot (1) het schrappen of wijzigen van bedingen 
of voorwaarden die haar kennelijk onevenwichtig lijken, (2) het invoegen van vermeldingen, 
bedingen of voorwaarden om hieraan te verhelpen, (3) het doen van voorstellen met betrekking tot de 
redactie van bedingen en voorwaarden zodat de consument de betekenis en draagwijdte ervan kan 
begrijpen. 

Ook hier lijkt het de Commissie duidelijk dat boek XIII aan het autonoom karakter van de adviezen en 
aanbevelingen geen afbreuk doet, maar de Commissie wil de noodzaak van eigenheid en autonoom 
karakter niettemin benadrukken. 

Artikel XIII.20, § 2, WER heeft het in dit opzicht enkel over de situatie waarbij aan meerdere 
bijzondere raadgevende commissies een vraag wordt voorgelegd over eenzelfde onderwerp, en 
waarbij het bovendien zou gaan om de vraag om advies uitgaande van een overheidsorgaan. 

De Commissie gaat ermee akkoord en vindt het evenzeer belangrijk dat als een advies betrekking 
heeft op een onderwerp dat aan verschillende bijzondere raadgevende commissies moet worden 
voorgelegd, de Centrale Raad hierin een coördinerende rol moet spelen.  

Deze coördinerende rol mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de “globale adviezen” zomaar een 
samenvoeging zouden zijn van de verschillende adviezen. Het is hierbij essentieel dat de adviezen 
uitgebracht door de verschillende bijzondere raadgevende commissies hierin volledig worden 
opgenomen, zoals deze bijzondere raadgevende commissies ze aangenomen hebben. 

Dit mag echter geen afbreuk doen aan het autonoom en volledig karakter van de adviezen en 
aanbevelingen uitgebracht door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 

 

3. Samenstelling en werking- Behoud van een eigen secretaris 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt vooreerst dat de bestaande wettelijke 
bepalingen inzake haar samenstelling onontbeerlijk zijn voor een goede werking van de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen. Er wordt hierbij verwezen naar Afdeling 1, punt 4. 

De COB wijst vervolgens op de noodzaak van het behoud van een eigen secretaris. 

Artikel XIII.5. WER regelt de taken van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
Dit secretariaat heeft onder meer tot taak (1°) de griffie- en economaatdiensten te verzekeren, en (2°) 
de documentatie te verzamelen en studies en verslagen op te stellen in verband met de 
werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  

Uit artikel XIII.13. WER volgt dat een aparte regeling omtrent het secretariaat mogelijk blijft. Deze 
bepaling stelt immers dat “bij ontstentenis van bijzondere regels in de oprichtingsakte of –aktes van 
een bijzondere raadgevende commissie het secretariaat waargenomen wordt door het secretariaat van 
de Centrale Raad voor het Berijfsleven”. 
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Er wordt in verband met de bijzondere raadgevende commissies bepaald in art. XIII.5., eerste lid, 3°, 
WER, dat het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een ondersteunende functie 
heeft. Enkel in het geval er aan meerdere bijzondere raadgevende commissies een vraag over 
eenzelfde onderwerp wordt voorgelegd, dient het secretariaat van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven vertegenwoordigd te zijn bij de vergaderingen van de bijzondere raadgevende 
commissies (art. XIII.5., 3°, tweede zin, WER). 

Wat het secretariaat binnen de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen betreft, vervult deze binnen 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een dubbele functie: enerzijds is er het administratieve 
secretariaat dat zich met de praktische werking van de Commissie bezighoudt, en anderzijds is er een 
inhoudelijk secretariaat, dat  op basis van de discussies in de vergaderingen en de voorbereidende 
nota’s de adviezen voorbereidt.  Het inhoudelijk secretariaat wordt waargenomen door een secretaris 
eigen aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Voor wat dit laatste aspect betreft, is een bijzondere kennis vereist van het verbintenissenrecht en het  
consumentenrecht teneinde tot degelijke, juridisch onderbouwde adviezen te kunnen komen. Van de 
deskundigen, die vanuit een voltijdse functie op quasi vrijwillige basis meewerken aan de 
voorbereiding van adviezen, kan onmogelijk verwacht worden dat zij deze intensieve taak op zich 
zouden nemen. 

De Commissie vindt het dan ook onontbeerlijk dat zij, wil zij in de toekomst verder blijven 
functioneren,  op dit inhoudelijk secretariaat een beroep kan  blijven doen. De Commissie acht het 
bijgevolg wenselijk dat zij ook in de toekomst over een eigen gespecialiseerde secretaris beschikt. 

Zij staat daarnaast positief tegenover een algemeen ondersteunende rol van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven in het verzamelen van documentatie en het opstellen van studies en verslagen die met de 
werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verband houden. 

Besluit: 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen pleit dus voor het behoud van haar eigenheid 
(samenstelling, secretariaat en adviesaanvragen) en autonomie (specifieke adviezen die niet worden 
opgenomen in een globaal advies), bij de opname als een “juridisch-technische commissie” die 
budgettair en administratief onder de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zou vallen, waar ze 
voorheen in dit opzicht ressorteerde onder de Raad voor het Verbruik. 

Het is noodzakelijk voor de Commissie om betrokken te worden bij het eventueel te nemen bij in 
Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit houdende de integratie van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en  pleit ervoor voor het K.B. 
van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (B.S., 8 
januari 1994, gewijzigd bij K.B. van 12 mei 2009, B.S. 9 juni 2009), en het Huishoudelijk Reglement 
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de aangegeven zin mutatis mutandis aan te 
passen. 

 

 

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