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Bij brief van 5 juni 2014 heeft de toenmalige Minister van Economie en Consumenten, de heer Johan 
Vande Lanotte, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (hierna “de Commissie”) gevraagd om een 
grondige doorlichting te maken van de overeenkomsten die in de contracten huishoudelijke hulp van 
dienstencheque-ondernemingen voorkomen.  

Uit diverse signalen van de FOD Economie zou immers blijken dat verschillende bedingen die de 
betrokken ondernemingen hanteren, problematisch kunnen zijn. De Minister haalt hierbij onder meer de 
aansprakelijkheidsregeling bij schade of diefstal aan goederen in de woonst van de consument aan, de 
‘afwezigheidsregeling’, en de regeling van de lijst van producten waarmee de huishoudhulp moet werken.  

Bij het onderzoek naar het eventuele onrechtmatige karakter van bedingen of voorwaarden of combinaties 
van bedingen en/of voorwaarden dient overeenkomstig artikel VI.82, eerste lid, in fine, van het Wetboek 
van Economisch Recht altijd rekening gehouden te worden met de “aard van het product”. Om die reden 
wordt, vooraleer tot de eigenlijke analyse van de door de Commissie onderzochte overeenkomsten over te 
gaan, eerst nader onderzocht om welke ondernemingen het gaat (de ‘betrokken markt’). Er dient 
vervolgens ook rekening gehouden te worden met de toepasselijke wetgeving inzake dienstencheques: 
ondernemingen die via dienstencheques thuishulp of taken van huishoudelijke aard aanbieden dienen 
erkend te zijn en bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden en regels in acht te nemen. 

In dit advies worden dus de bedingen en voorwaarden (of combinaties van bedingen en voorwaarden) in 
overeenkomsten tussen een ‘dienstencheque-onderneming’ en een 
‘dienstenchequeconsument’(consument) onderzocht. Het opzet daarbij is na te gaan of er sprake is van 
onrechtmatige bedingen.  

Het hier gehanteerde begrip  dienstencheque-onderneming1, hierna voor dit advies “de onderneming”, 
heeft betrekking op  “iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit ten minste gedeeltelijk 
betrekking heeft op het verstrekken van huishoudhulp tegen betaling van dienstencheques”. Een 
onderneming doet voor de uitvoering van deze taken beroep op door hem tewerkgestelde werknemers, 
hier de huishoudhulp genoemd.  De (dienstencheque)consument duidt langs de andere kant op iedere 
natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienstencheques voor huishoudhulp. 

Naast de onderneming en de consument, is er nog het ‘uitgiftebedrijf’. Dit is het bedrijf dat 
dienstencheques uitgeeft. Aangezien het uitgiftebedrijf losstaat van de contractuele relatie tussen de 
onderneming en de consument komt deze partij niet voor in dit advies. 

 

 

 

                                                           
1
 In de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen ( B.S. 11 augustus 2001) wordt de 

onderneming gedefinieerd als “iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit of doel ten minste gedeeltelijk 
bestaat in het leveren van buurtwerken of –diensten (art. 2, 5°), en ‘buurtwerken of –diensten worden omschreven 
als “banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of 
familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp 
van huishoudelijke aard (art. 2, 3°).) 
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Hoofdstuk 1. De betrokken markt en sectorspecifieke wetgeving 

 
1. De betrokken markt 

Het soort ondernemingen dat huishoudhulp aanbiedt tegen betaling van dienstencheques is heel divers: 
naast handelsvennootschappen en natuurlijke personen, gaat het ook om uitzendkantoren actief op deze 
markt. Maar huishoudhulp betaald door middel van dienstencheques gebeurt ook door mutualiteiten, 
VZW’s, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, gemeenten, OCMW’s, of door 
inschakelingsbedrijven ( bedrijven met als sociaal doel de maatschappelijke integratie en de inschakeling 
in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden). In al die 
gevallen gaat het om het uitoefenen van een economische activiteit, en zijn de dienstverstrekkende 
entiteiten dus als onderneming te beschouwen in de zin van artikel I.1.1° van het Wetboek van 
Economisch Recht.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft bij haar selectie van een representatief staal van 
voorwaarden rekening gehouden met deze verschillende soorten spelers op de markt. 

2. Summier overzicht van de toepasselijke wetgeving inzake dienstencheques 

a. Huidige regelgeving en overgang van bevoegdheden in gevolge de zesde staatshervorming 

Voor wat het aanbieden van huishoudhulp tegen betaling van dienstencheques betreft, gelden de volgende 
regelgevende teksten: 

- Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten- en banen2; 

- K.B. van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques3; 

Hieraan dient evenwel direct toegevoegd te worden dat deze materie bevoegdheden betreft die door de 
zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 
de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden4. 

De Gewesten beschikken voortaan zowel over de regelgevende bevoegdheid, de bevoegdheid voor de 
controle en inspectie, de bevoegdheid inzake de erkenningen als de bestedingsbevoegdheid. Zij kunnen de 
bestaande regelgeving opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen. De Gewesten worden eveneens 
bevoegd voor de fiscale maatregelen5. 

                                                           
2 BS 11 augustus 2001 
3 BS 22 december 2001 
4 Zie artikel 6, §1, IX, 8° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. Zie 
http://www.dienstencheques-rva.be/regionalisatie/. Zie ook www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-
werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be  
5 Memorie van Toelichting bij het Voorstel van Bijzondere Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, 127. 
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Op deze bevoegdheden bestaat een belangrijke uitzondering. De regeling in verband met het arbeidsrecht, 
zoals die inzake de arbeidsvoorwaarden, blijft onder de federale bevoegdheid6. De regeling inzake de 
arbeidsverhouding tussen de werknemer en de erkende ondernemingen zoals geregeld in de wet van 20 
juli 2001 blijven als gevolg hiervan onveranderd van toepassing7. 

Er werd evenwel in een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
op grond van het continuïteitsbeginsel, belast blijft met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip 
waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. 

Er lijken voorlopig geen indicaties te zijn dat de contractuele aspecten tussen de consument  en de 
erkende onderneming anders geregeld zouden worden door de nu bevoegde Gewesten (en de Duitstalige 
Gemeenschap). 

b. Relevante bepalingen met betrekking tot de relatie consument- erkende onderneming 

Wat de relatie consument van dienstencheques en erkende onderneming betreft kan gewezen worden op 
artikel 6 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten- en banen. 

Dit artikel bepaalt vooreerst in een eerste lid dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden is (1°) 
wanneer de onderneming haar erkenning verliest, of (2°) wanneer er geen dienstencheques meer worden 
uitgegeven en de consument er geen meer bezit. 

Het tweede lid bepaalt dat de Koning minimale bepalingen kan vaststellen die in de overeenkomst die de 
consument aan de erkende onderneming bindt moeten vermeld worden, evenals het model van deze 
overeenkomst. 

Dit tweede lid is ingevoerd door artikel 26 van de wet van 30 december 2009 ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid8. In de verantwoording bij deze toevoeging9 wordt het volgende verduidelijkt: “Deze 
maatregel beoogt een betere bescherming van de consument. Tot hiertoe werd de relatie tussen de 
erkende onderneming en de consument nooit gereglementeerd. Er komen echter vaak klachten van 
consumenten die gebonden zijn aan een overeenkomst met onredelijke voorwaarden. Deze maatregel 
moet de wanpraktijken van de dienstencheque-ondernemingen ten opzichte van de consumenten 
tegengaan.” 

Er zijn echter naar weten van de Commissie nog geen uitvoeringsmaatregelen genomen van deze 
bepaling. 

Het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques bevat geen bepalingen die 
betrekking hebben op de relatie consument- erkende onderneming. 

 

 

                                                           
6 Dit op basis van art. 6, § 1, VI, vijfde lid, 12°, van de Bijzondere Wet van 8 augustus tot hervorming der 
instellingen. 
7
 http://www.werk.belgie.be/detaila_z.aspx?id=41755  

8 B.S. 31 december 2009. 
9 Parl. St., Kamer, doc. 52- 2307/001, p. 11. 
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Hoofdstuk 2. Analyse van de onderzochte voorwaarden 

 

Hierna worden de bevindingen van de Commissie, gevolgd door aanbevelingen, per rubriek weergegeven.  

De Commissie wenst hierbij te benadrukken dat de consument enkel met de onderneming  en niet met de 
werknemer zelf contractueel verbonden is, en contractueel dus enkel bij de onderneming terecht kan voor 
wat problemen betreft die zich stellen bij de uitvoering van de overeenkomst inzake huishoudhulp via 
dienstencheques. 

I. Algemeen: duidelijkheid en presentatie van de overeenkomsten  

Vooraleer een consument wordt gebonden door een overeenkomst10, dient de onderneming de consument 
op een duidelijke en begrijpelijke wijze (1) de voornaamste kenmerken van het product mede te delen, op 
een wijze die aangepast is aan het gebruikte communicatiemiddel en aan het betrokken product (artikel 
VI.2, 1°, van het Wetboek van Economisch Recht, hierna het WER) , en (2) (desgevallend) haar 
verkoopsvoorwaarden mede te delen, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte 
aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik 
(artikel VI.2, 7°, van het Wetboek van Economisch Recht, hierna het WER).   

Een product omvat krachtens art. I.1, 4° goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en 
verplichtingen. De diensten aangeboden door een onderneming in het kader van de dienstenchequerelatie 
zijn zodoende producten waarop art. VI.2, 1° WER van toepassing is. 

Indien alle of bepaalde bedingen schriftelijk zijn, moeten ze op een duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
meegedeeld (artikel VI.37, § 1, WER). 

1. Duidelijke mededeling van de belangrijkste kenmerken van de dienstverstrekking 

Zoals de Commissie reeds in meerdere adviezen heeft benadrukt, is een duidelijke mededeling van 
datgene waar de dienstverstrekker zich toe verbindt, niet alleen belangrijk om tot een adequate 
‘toestemming’ te komen over de prestaties waartoe de onderneming zich verbindt en waaraan de 
consument zich mag verwachten, maar ook in het licht van de beoordeling van het kennelijk onevenwicht 
van de contractclausules11. 

De Commissie mocht vaststellen dat een aantal ondernemingen een duidelijke omschrijving geven van de 
verschillende prestaties die het voorwerp vormen van het contract, en een uurrooster hanteren voor de 
prestaties van de werknemers. Andere overeenkomsten zijn hier minder duidelijk in en bepalen op te 
algemene wijze waartoe de onderneming zich verbindt. Bij sommige ondernemingen staat dan weer, en 
dit ter bescherming van de werknemer, uitvoerig beschreven wat er niet tot het takenpakket behoort. 

 

                                                           
10

 Indien het gaat om overeenkomsten op afstand (art. VI.45 e.v. WER) of buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten  (art. VI.64 e.v. WER) gelden de in die hoofdstukken voorgeschreven specifieke 
informatieverplichtingen. 
11 Zie o.m. COB 20 (modelovereenkomst advocaten), p. 9  en COB 26 (architecten), p. 12. 
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AANBEVELING NR. 1. DUIDELIJKE BEPALING VAN HET VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

Het voorwerp van de overeenkomst moet duidelijk omschreven worden: 

- Door een definitie van de uit te voeren ‘huishoudelijke werkzaamheden’; 

- Door in voorkomend geval de lijst van uitgesloten diensten duidelijk te formuleren met 
aanduiding van het al dan niet exhaustief karakter van de opsomming; 

- Door een uitdrukkelijk overeen te komen tijdstip en frequentie; 

- Door het overeenkomen van een  werkschema, wat bovendien een efficiënt middel tot planning 
en evaluatie van de uit te voeren frequente/meer periodieke werkzaamheden kan zijn, en een 
middel tot evaluatie van de verrichte prestaties; 

Aan te bevelen is ook een voorafgaand contact met de werknemer (‘intakegesprek’) en het samen 
overlopen van de uit te voeren taken. 

 

2. Redactie van de onderzochte overeenkomsten  

De verplichting van duidelijkheid en begrijpelijkheid (artikel VI.37, § 1, WER) slaat zowel op de formele 
leesbaarheid, als op de inhoudelijke presentatie. 

Wat de formele leesbaarheid betreft, trof de Commissie opnieuw enkele contracten aan die in een zodanig 
klein lettertype worden weergegeven, dat  een normale lectuur niet mogelijk is. De Commissie verwijst in 
dit opzicht naar de soms in andere landen geldende verplichting bij bepaalde contracten12, en de in 
bepaalde sectoren naar voor gebrachte ‘good practice’ om de bedingen in een minimale lettergrootte weer 
te geven teneinde dit probleem te bekampen. 

Wat de inhoudelijk duidelijke formulering betreft, loopt de redactie van de onderzochte overeenkomsten 
nogal uiteen. Sommige van de onderzochte overeenkomsten zijn kort en duidelijk, andere 
overeenkomsten zijn te uitvoerig opgesteld en bevatten onnodige herhalingen van eenzelfde hypothese, 
nog weer andere overeenkomsten zien vooral toe op de bescherming van de werknemer en regelen dan 
nauwelijks de rechten en plichten van de consument. 

De Commissie trof regelmatig contractbepalingen aan, waar meerdere afzonderlijke bedingen in één 
bepaling worden opgenomen. Deze contractuele regelen komen soms nog op een andere plaats in de 
contractvoorwaarden voor, in een andere formulering. Dergelijke bedingen bevorderen de transparantie 
en de eenduidigheid niet. 

 

 

Voorbeeld: 

                                                           
12 Zie bijvoorbeeld voor consumentenkrediet in Frankrijk : artikel R.311-06 Code de la consommation. 
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In een overeenkomst waar enkel met rubrieken wordt gewerkt zonder dat er van enige nummering van de 
bedingen sprake is, komt het volgende voor : 

« De consument betaalt een dienstencheque per gepresteerde uurprestatie. De consument verbindt zich 
ertoe om ieder gepresteerd uur via de dienstencheques te betalen op de dag zelf van de geleverde 
prestaties. Voor diegenen die desondanks laattijdig zouden betalen zien wij ons verplicht de wettelijke 
prijs te vragen per uur vertraging in de betaling per dienstencheque nadat de consument zich voor 12 
uurprestaties niet in orde heeft gesteld; deze bedraagt 20,80 euro per uur vertraging (de waarde van de 
cheque is onderworpen aan indexering). Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan zal de huidige 
overeenkomst zonder vooropzeg een einde nemen. Vooraleer hij de dienstencheques overhandigt, dient de 
consument ze te “dateren en ondertekenen in de voorziene vakjes. Het spreekt voor zich dat indien de 
dienstencheques niet geldig zijn, er geen enkele vervanging mogelijk is. Alle gepresteerde en niet-
betaalde uren zullen verschuldigd en te betalen blijven tot de ontbinding van de overeenkomst, op straffe 
van gerechtelijke vervolging. Elk geschil zal beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Aarlen.” 

In deze bepaling worden achtereenvolgens de volgende aspecten geregeld: de betaling, wat er gebeurt bij 
laattijdige betaling of bij een niet-geldige dienstencheque, hoe de dienstencheque dient ingevuld te 
worden, het  uitdrukkelijk ontbindend beding  en  een bevoegdheidsbeding.  

Een dergelijke bepaling is in strijd met het vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid (artikel VI.37, § 
1, WER): het is de consument op basis van die schriftelijke bedingen onmogelijk om op een 
overzichtelijke wijze een duidelijk beeld te hebben van de voorwaarden waaronder hij de overeenkomst 
aangaat. 

Soms wordt op verschillende plaatsen eenzelfde hypothese geregeld : 

Voorbeeld: 

« In geval van herhaalde wanbetaling door de consument in het overhandigen van dienstencheques of in 
geval van niet-naleving van zijn financiële verplichtingen, zowel ten aanzien van de onderneming als ten 
aanzien van de huishoudhulp, behoudt de onderneming zich het recht voor om de huidige overeenkomst 
eenzijdig te beëindigen en de consument te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.” 

“In geval van niet-naleving van de huidige overeenkomst door de consument, behoudt de onderneming 
zich het recht voor deze zonder opzegtermijn noch enige vergoeding van harentwege te beëindigen, 
waarbij de consument gehouden is tot een vergoeding gelijk aan vier weken verstrekte prestaties, 
berekend op basis van de kostprijs zoals vermeld in artikel…” 

Beide bepalingen bevatten een uitdrukkelijk ontbindend beding, het ene meer specifiek voor het niet 
nakomen door de consument van zijn financiële verplichtingen, het ander meer in het algemeen voor 
iedere niet-nakoming, met een bedongen vergoeding. 

Dergelijk dubbel gebruik bemoeilijkt niet alleen de leesbaarheid van de algemene voorwaarden, maar 
leidt bovendien tot onnodige onduidelijkheid met betrekking tot een verregaande contractuele remedie in 
hoofde van de onderneming (ontbinding). 
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Daarnaast verdient het aanbeveling in het licht van de vereiste van transparantie en de leesbaarheid de 
bepalingen die dezelfde aspecten regelen te groeperen. Zo worden de bepalingen inzake de inhoud van de 
dienstverlening het best gebundeld eerder dan ze te verspreiden over diverse artikelen. Ook worden bijv.  
de bepalingen inzake het einde van de dienstverlening best onder eenzelfde bepaling opgenomen. 

 

AANBEVELING NR. 2. DUIDELIJKHEID EN BEGRIJPELIJKHEID VAN DE (COMBINATIES VAN) BEDINGEN EN 

VOORWAARDEN 

De Commissie beveelt vooreerst aan dat de contracten in een zodanig lettertype worden weergegeven, en 
zodanig gestructureerd worden dat de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
contractuele rechten en plichten kan kennen. 

Vervolgens moet er eenduidigheid zijn in de geredigeerde contractbepalingen: verschillende hypotheses 
moeten  in aparte contractbepalingen worden opgenomen, en er moet over gewaakt worden dat bedingen 
die op dezelfde hypotheses betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld wanprestaties die aanleiding kunnen 
geven tot de ontbinding van de overeenkomst, niet verschillend geregeld worden in verschillende 
artikelen van de toepasselijke contractvoorwaarden. 

 

II. Vaststelling van de prijs en het voorwerp 

1. Middelenverbintenis vs. resultaatsverbintenis 

De verbintenis van de onderneming bestaat erin om haar werknemers huishoudelijke taken te laten 
verrichten bij de consument gedurende de afgesproken tijdstippen. Zoals blijkt uit artikel 1, 2°, van het 
K.B. van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques13, mogen deze huishoudelijke taken bestaan 
uit het schoonmaken van de woning en poetsen, wassen en strijken en ook soms boodschappen doen, 
maaltijden bereiden, of nog het begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Artikel 2, 6°, en 
artikel 10bis, 5°,  van de wet van 20 juli 2001 betreffende het bevorderen van buurtdiensten en –banen 
stellen in dit verband trouwens dat “de erkende onderneming daarbij de consument de kwaliteit en de 
veiligheid van deze diensten garandeert”.  

In de onderzochte voorwaarden worden deze verbintenissen in hoofde van de onderneming soms 
omschreven als zijnde een middelenverbintenis, of  wordt meer in het algemeen bepaald dat de 
uitgevoerde huishoudhulp van de nodige kwaliteit dient te zijn, uit te voeren door bekwame medewerkers: 

BIJVOORBEELD 

Voorbeeld 1: 

                                                           
13 B.S. 22 december 2001. Een onderscheid wordt er gemaakt tussen activiteiten verricht in, respectievelijk verricht 
buiten de woonplaats van de consument. 
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« De onderneming zal tot een middelenverbintenis gehouden zijn voor wat de verwezenlijking van de in 
deze overeenkomst beschreven dienstverlening betreft en zoals dit ook in het lastenboek beschreven is, in 
het bijzonder voor wat het prestatieniveau, de frequentie, en de uren betreft.” 

De huidige overeenkomst impliceert voor de onderneming een middelenverbintenis. Hiertoe verbindt de 
onderneming zich om kwaliteitsprestaties te verzekeren, en zal ze gedurende de gehele duur van de 
overeenkomst alle noodzakelijke middelen aanwenden ter evaluatie en opvolging van dit resultaat.” 

Voorbeeld 2 : 

« De onderneming waakt erover dat een kwaliteitsservice geboden wordt door competente medewerkers. 
Een kwaliteitsplan wordt opgesteld en zal opgevolgd worden door de onderneming. De consument zal de 
mogelijkheid hebben om de verantwoordelijke van de onderneming in te lichten over iedere klacht of 
ontevredenheid over de werknemer. Hij zal in dat geval, als verschillende verbeteringspogingen hun 
vruchten niet hebben afgeworpen, vervangen worden door een andere werknemer die beter past. In elk 
geval zullen de consument en de onderneming pogen ertoe te komen dat de gepaste werknemer bij de 
consument kan blijven als aangestelde werknemer. 

Voorbeeld 3 : 

« De klant is er van op de hoogte dat de organisatie van de gewenste dienstverlening afhankelijk is van de 
lokale beschikbaarheid van personeel.  

Het betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.” 

COMMENTAAR : 

Wat in het kader van aansprakelijkheidsbeperking bij wanprestatie vooral problematisch is, is de 
omstandigheid dat met de algemene omschrijving dat de onderneming enkel tot een middelen- of 
inspanningsverbintenis gehouden is, de indruk gewekt wordt dat dit slaat op het geheel van de 
verbintenissen waartoe de onderneming, door middel van de prestaties van haar werknemer, gehouden is. 
Zoals hierna zal blijken, bevat het verlenen van huishoudhulp de volgende deelaspecten: (1) op de 
afgesproken tijdstippen het aantal beloofde uren presteren, (2) de eigenlijke kwaliteit van de verrichte 
huishoudhulp en (3) de verplichting van de onderneming om de door haar beloofde huishoudhulp zo te 
organiseren dat afwezigheden in hoofde van de aangeduide werknemer zo goed als mogelijk worden 
opgevangen. Het is evident dat het alea, het bereiken van het beloofde resultaat voor wat alle drie de 
aspecten betreft anders ligt vanuit de aard van de verplichting,. 

Of een verbintenis als resultaats- of als middelenverbintenis kan worden beschouwd, kan vooral gevolgen 
hebben met betrekking tot de bewijslast indien de opgenomen verbintenis niet ‘naar behoren’ zou worden 
uitgevoerd.  

Uiteraard is (1) het op de afspraak komen (op de afgesproken tijdstippen, behoudens de overeengekomen 
afwezigheidsprocedure) een resultaatsverbintenis, maar (2) wat de kwaliteit van de huishoudelijke hulp 
betreft, gaat het hier om een middelenverbintenis waarvan de nakoming is te bepalen aan de hand van het 
criterium van de ‘normaal voorzichtig en redelijk persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden’. Dit 
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criterium impliceert volgens de Commissie dat de consument van de door de onderneming aangestelde 
werknemers een minimale opleiding mag verwachten. 

Het lijkt redelijk dat de consument die niet tevreden is over de verrichte prestaties in normale situaties 
niet direct vervanging door een andere werknemer kan eisen, en moet aanvaarden dat de aangeduide 
huishoudhulp zijn taakuitvoering kan bijsturen. Pas indien ook deze bijsturingen niet volgens de 
verwachtingen verlopen kan dan tot de aanduiding van een andere werknemer wordt overgegaan.  

Het tweede voorbeeld laat vanuit een objectieve lezing echter uitschijnen  dat de consument meerdere 
keren moet klagen over de kwaliteit van de uitgevoerde huishoudhulp (wassen, poetsen, strijken) 
vooraleer gehoor te vinden bij de onderneming, en dat de onderneming bijgevolg haar aansprakelijkheid 
voor het naar behoren uitvoeren van de huishoudhulp op die manier te zeer zou beperken, en er zo sprake 
kan zijn van een ‘ongepaste’ aansprakelijkheidsbeperking in de zin van artikel VI.83, 30°, WER. 

Wat de kwaliteit van de geleverde dienstverlening betreft, dient voorts minstens in een objectiveerbare 
procedure voorzien te worden voor het vaststellen van tekortkomingen. Wat het derde aspect betreft, de 
noodzakelijke gehoudenheid van de onderneming om de globale vraag en het aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen en zich in dat opzicht zo goed mogelijk te organiseren om afwezigheden op te 
vangen, erkent de Commissie dat de mate waarin in vervanging en inpassing van een andere werknemer 
kan worden voorzien beoordeeld moet worden met inachtname van de ‘staat van de markt’ in die 
specifieke regio. Moet een werknemer worden vervangen, dan moet de consument wel enige flexibiliteit 
aanvaarden voor wat een mogelijke wijziging in het werkschema betreft indien het onmogelijk is zich aan 
de afgesproken uurregeling te houden. In de algemene voorwaarden moet er dan wel wederkerigheid 
gelden en mogen onvoorziene afzeggingen van de consument niet strikt geregeld worden14. 

2. De ‘prijs’: supplementaire kosten aanrekenen ? 

De Commissie heeft bij haar analyse mogen vaststellen dat vaak bijkomende kosten worden bedongen 
naast de vergoeding met dienstencheques voor de huishoudelijke taken. Vaak wordt dan eenvoudigweg 
bedongen dat “andere kosten verschuldigd zijn”, maar deze worden niet verduidelijkt in de overeenkomst 
die de onderneming sluit met de consument. 

 

 

BIJVOORBEELD : 

Voorbeeld 1: 

« Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden ter vergoeding van de werkprestaties. Andere kosten 
(vervoer, materiaal, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) kunnen niet via een dienstencheque 
worden betaald ». 

Voorbeeld 2:  

                                                           
14

 Dit is immers geen evidente zaak in hoofde van de onderneming die als werkgever de verplichting heeft om zijn 
werknemers werk te verschaffen en loon te garanderen, ook als de consument afzegt. 
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“Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle 
andere kosten kunnen niet met een dienstencheque betaald worden.” 

Andere contracten voorzien dan weer in een eenmalige dossierkost voor de administratieve verwerking, 
en een forfaitaire verplaatsingsvergoeding, die bijvoorbeeld kan oplopen tot 2,56 euro per kalenderweek. 
In bepaalde contracten wordt de consument bovendien verplicht voor die bijkomende kosten een 
domiciliëring aan te gaan. 

Voorbeeld 3: 

“De particulier betaalt volgende bedragen aan het dienstenbedrijf: 

- Eenmalige dossierkost die thans 9,85 euro bedraagt; 
- Forfaitaire tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding: 2,56 € 

Deze tussenkomst is uitsluitend verschuldigd voor kalenderweken waarin prestaties plaatsvinden. 
Het dienstenbedrijf int maximaal één forfaitaire tussenkomst per kalenderweek, ook indien de 
particulier in die periode meerdere prestaties voorziet.  
De bedragen worden geïnd door middel van een bankdomiciliëring. 
 

Het dienstenbedrijf int de bedragen op de volgende tijdstippen: 
- Éénmalige dossierkost: samen met de 1ste inning van de forfaitaire tussenkomst  
- Forfaitaire tussenkomst:  worden ter inning aangeboden in: week 4, 8, 12, 16, 20, 24,28, 32, 36, 

40, 44, 48, 51 …” 
 
De Commissie wil tenslotte ook verder ingaan op de vraag of het aanrekenen van een dienstencheque 
voor ieder begonnen uur geen probleem stelt. 

Voorbeeld: 

“De consument moet elk gepresteerd uur betalen met een dienstencheque waarbij elk begonnen uur 
volledig moet worden vergoed.” 

 

ANALYSE: 

2.1. Informatieverstrekking omtrent de prijs, transparantie van de medegedeelde prijs en de 
prijsvaststelling 

De prijsvaststelling op zich is een zaak van de ‘vrije markt’ en de beoordeling van het onrechtmatige 
karakter van bedingen heeft geen betrekking op de gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs of 
vergoeding, en, anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover 
die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (zie artikel VI.82, derde lid, WER).  

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de verplichting tot precontractuele 
informatieverstrekking volgende uit artikel VI.2. WER, en inzonderheid de verplichting om vooraleer de 
consument wordt gebonden door de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze in te lichten over 
“de totale prijs van het product, met inbegrip van alle belastingen en alle diensten die door de consument 
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verplicht moeten worden bijbetaald, …” In Artikel VI.4. WER wordt de “all-in”-verplichting nog 
duidelijker gesteld.  Alle bestanddelen van de prijs die in alle gevallen verplicht moeten worden bijbetaald 
en die niet afhankelijk zijn van parameters waarvan de hoegrootheid afhangt van de consument 
(bijvoorbeeld voor de verplaatsing kan bedongen worden dat de vergoeding afhangt van de effectieve 
afstand van de woonplaats van de consument tot de onderneming) moeten in de aangeduide prijs worden 
inbegrepen. 

Het eenvoudigweg bedingen in de algemene voorwaarden dat andere kosten verschuldigd zijn, en een 
loutere opsomming van deze kosten (vervoer, materiaal, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid), in de 
mate het gaat om kosten die afhangen van de dienstverlening van de onderneming en die in alle gevallen 
door de consument verplicht moeten worden bijbetaald, voldoet klaarblijkelijk niet aan deze 
precontractuele informatieplicht (artikelen VI.2. en VI.4. WER) en aan de transparantievereiste (artikel 
VI.37, § 1, WER). 

Wat de hier vermelde kosten betreft, hangt ‘het ter beschikking te stellen materiaal’ niet onlosmakelijk 
samen met het voorwerp van de overeenkomst (het verrichten van huishoudelijke taken) en zijn hier 
inderdaad nadere afspraken over te maken. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid betreft een 
verantwoordelijkheid van de consument15, en maakt dus evenmin deel uit van de dienstprestatie op zich. 
Het zich ter plaatse begeven teneinde op de vastgestelde tijdstippen huishoudhulp ‘ten huize’ te 
verstrekken, behoort daarentegen wel onlosmakelijk tot de dienstenprestatie. Indien deze 
verplaatsingsvergoeding op forfaitaire basis geldt zonder dat gedifferentieerd wordt naargelang de afstand 
tot de woning van de consument, dan dient deze dan ook in principe in de prijs verrekend te zijn. 
Aangezien er voor de huishoudhulp zelf met dienstencheques wordt betaald, moet deze ‘verrekening’ hier 
begrepen worden als een duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding van deze bijkomende kost bij de prijs 
voor de dienstencheque. Indien de verplaatsingsvergoeding afhangt van de afstand tot de woning van de 
consument, dan moet de manier waarop de prijs wordt berekend, worden bekendgemaakt. 

Wat de vermelding van de “verzekering burgerlijke aansprakelijkheid” betreft onder de “andere kosten”, 
is de Commissie bovendien van oordeel dat een dergelijke vermelding (voorbeeld 1) verwarrend is: 
hiermee wordt de indruk gewekt dat deze verzekering ook zou tussenkomen in de risico’s van de 
uitvoering van het werk van de huishoudhulp waarvan de consument zelf het slachtoffer zou zijn, quod 
non. 

Niet-transparante bedingen, ook als zij de prijs en/of het voorwerp betreffen, zijn toetsbaar. Het 
mededelen dat ‘andere kosten’ verschuldigd kunnen zijn, zonder nadere verduidelijking omtrent de 
bepaaldheid of bepaalbaarheid, strekt ertoe dat de onderneming  zich het recht verleent om zich het 
“exclusieve recht te geven om de hoegrootheid van deze kost te bepalen”, en is in strijd met artikel VI.83, 
6°, tweede zinsnede, WER. 

2.2. Totale prijs- inclusie indien eenduidig worden verrekend 

                                                           
15

 Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de verzekerde 
voor eventuele schade aan derden aangebracht door de huishoudhulp, en sommige contracten voorzien dan ook in de 
verplichting, als men een dergelijke verzekering heeft, om zelf zijn verzekeraar op de hoogte te stellen dat hij een 
werknemer in dienst heeft met het systeem van dienstencheques. 
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In het tweede voorbeeld wordt een voor alle consumenten identieke forfaitaire tussenkomst in de 
verplaatsing apart aangerekend. Het betreft hier in alle gevallen verplicht bij te betalen diensten, welke 
volgens het principe van de ‘totale prijsaanduiding’ in de aangeduide prijs moeten verrekend worden. 
Aangezien er voor de prestaties van de huishoudhulp zelf met dienstencheques wordt betaald, moet deze 
‘verrekening’ hier begrepen worden als een duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding van deze 
bijkomende kost bij de prijs voor de dienstencheque. 

2.3. Verplichting tot domiciliëring 

In het tweede gegeven voorbeeld wordt de consument verplicht om de bijkomende kosten per 
bankdomiciliëring te verrekenen. 

De Commissie wijst bij de verplichting tot betaling via domiciliëring op de volgende elementen: 

- Artikel VII.28, § 2, WER vereist  

1° een ‘uitdrukkelijke instemming’ van de betaler voor het geven van de lastgeving; 

2° de te geven volmacht moet uitdrukkelijk verwijzen naar de onderliggende overeenkomst die op 
haar beurt de draagwijdte van de gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt met be-trekking tot 
de aard, de vervaltermijn en zo mogelijk het juiste bedrag. 

- Artikel VII.28, § 4, eerste lid, WER, bepaalt dat de domiciliëring en de ermee verbonden lastgeving 
ten allen tijde rechtsgeldig kan worden opgezegd, door kennisgeving aan de medecontractant16. 

- Tenslotte bepaalt artikel VI.83, 32° WER dat onrechtmatig zijn, de bedingen die ertoe strekken “de 
voor een product aangekondigde prijs te verhogen omwille van de weigering van de consument om via 
bankdomiciliëring te betalen”.   

 

 

2.4. Aanrekenen volledig uur per begonnen uur? 

Sommige van de onderzochte contracten bepalen dat “ieder begonnen uur volledig moet betaald worden”. 
Andere contracten voorzien in een regeling ‘pro rata’ voor de niet-volledig gepresteerde uren.  

VOORBEELDEN: 

Voorbeeld 1:  

« Het in behandeling geven van goederen, impliceert dat de klant de tarieven uitgedrukt in minuten 
verwerkingstijd van de onderneming aanvaardt. De rekening wordt steeds afgerond naar boven per 
dienstencheque (60 minuten), eventueel krediet na betaling kan opgebruikt worden bij een volgende strijk 

                                                           
16

 Het niet-naleven van deze bepalingen wordt trouwens strafrechtelijk gesanctioneerd met een sanctie van niveau 5, 
zie boek XV, 89, 9°, WER en artikel XV.70 WER. 
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en dit op voorwaarde dat de klant de rekening waarop het openstaande krediet vermeld staat samen met 
een nieuwe strijkopdracht bezorgt aan strijkdienst.” 

De Commissie wijst erop dat de specifieke wetgeving inzake dienstencheques duidelijk voorschrijft dat : 

1° De consument per gepresteerd arbeidsuur een door de consument en gedateerde dienstencheque aan 
de werknemer moet worden overhandigd op het moment dat de buurtwerken of –diensten zijn uitgevoerd. 
(artikel 6 van het K.B. van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques). 

2° De ondernemingen prestaties van minder dan één uur moeten groeperen voor rekening van één 
consument tot een volledig arbeidsuur.” (artikel 6, 2de lid, K.B. van 12 december 2001 betreffende de 
dienstencheques). 

Sommige contracten hernemen enkel de eerste regel, maar nemen niet de tweede regel op, zodat dit 
verwarring kan scheppen over de toepasselijkheid van de tweede regel. Ook wanneer wettelijke 
voorschriften aspecten van de contractuele rechten en plichten beheersen, moet de consument daarvan op 
een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis worden gesteld17. 

 3. Terbeschikkingstelling materiaal 

Eén van de in de brief van de Minister aangehaalde problemen betrof de verplichting, in sommige 
gevallen, om de onderhouds- en reinigingsproducten te gebruiken van de specifieke onderneming. De 
Commissie mocht naar aanleiding van haar onderzoek opmerken dat dit probleem zich nauwelijks stelt in 
de praktijk zoals hierna wordt uiteengezet. 

In de mate hierover duidelijke contractuele afspraken gemaakt worden (transparantievereiste), kan hierop 
trouwens niet op basis van de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen een antwoord geboden worden.  

Deze problematiek kadert naar de mening van de Commissie eerder in de ‘oneerlijke handelspraktijken’.  

In de meeste van de door de Commissie onderzochte contracten van huishoudelijke hulp wordt bepaald 
dat de consument het materiaal en de producten die nodig zijn om het werk naar behoren te kunnen 
uitvoeren ter beschikking moet stellen. Er mag weliswaar van worden uitgegaan dat de werknemer over 
de nodige technische onderlegdheid beschikt, ook met betrekking tot de normaal gebruikte materialen 
voor huishoudhulp, maar er kan anderzijds ook niet verwacht worden van de huishoudhulp dat hij alle 
specifieke materialen kent. Het is dan ook aan de consument om de huishoudhulp op de hoogte te stellen 
van deze specifieke materialen, en van eventuele specifieke wijzen van onderhoud eigen aan de woning. 
Dit wordt het best besproken naar aanleiding van het ‘intake’-gesprek tussen de consument en de 
huishoudhulp. 

Uiteraard behoort het tot de onderneming om zijn werknemers van aangepaste werkuitrusting te voorzien. 

 

                                                           
17 EHJ, arrest C-472/10 Nemzeti/Invitel van 26 april 2012, inz. punt 29 en Dictum 1, gepubliceerd in de digitale  
jurisprudentie van het Hof. 
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AANBEVELING NR. 3 MET BETREKKING TOT DE BEDINGEN TOT VASTSTELLING VAN DE PRIJS EN HET 

VOORWERP VAN DE DIENSTPRESTATIE 

3.1. Inspannings- vs. resultaatsverbintenis 

De erkende ondernemingen zijn er wettelijk toe gehouden aan de consument de kwaliteit en de veiligheid 
van de diensten inzake thuishulp van huishoudelijke aard te garanderen. Clausules die in het algemeen 
stellen dat de onderneming enkel tot een middelen- of inspanningsverbintenis gehouden is, wekken de 
indruk dat dit slaat op het geheel van de verbintenissen waartoe de onderneming, door middel van de 
prestaties van haar werknemer, gehouden is, en beperken hierdoor op ongepaste wijze de wettelijke 
rechten van de consument ten aanzien van de onderneming in geval van volledige of gedeeltelijke 
wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de onderneming van één van haar contractuele 
verbintenissen.  

Wat de contractuele vaststelling betreft van de normale inspanningen of het resultaat waartoe de 
onderneming gehouden is of voor dient in te staan, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende deelaspecten van de dienstenprestatie: 

(1) het op de afgesproken tijdstippen aanwezig zijn; 

(2) huishoudhulp van de nodige kwaliteit te verstrekken; 

(3) zich als onderneming zo goed mogelijk organiseren teneinde vraag en aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen en eventuele afwezigheden op te vangen. 

Wat de contractuele regeling inzake afwezigheden in hoofde van de onderneming betreft, vereist het 
evenwicht in de respectieve contractuele rechten en plichten bovendien dat er wederkerigheid is, en er 
tegenover een flexibele regeling bij afwezigheden in hoofde van de onderneming en haar huishoudhulp 
geen strikte regeling inzake afwezigheden in hoofde van de consument staat. 

3.2. Bedingen omtrent de prijs 

Worden bovenop de betaling van de prestaties per dienstencheque bijkomende supplementen 
aangerekend, dan dienen deze als prijsbestanddeel prominent naar voor te komen en duidelijk en 
begrijpelijk zijn geformuleerd. Indien niet, dan zijn dergelijke supplementen toetsbaar op hun 
onrechtmatig karakter. 

Gaat het om in alle gevallen verplicht bij te betalen bijkomende bedragen die niet afhangen van 
parameters waarvan de hoegrootheid afhangt van de consument (bijvoorbeeld naargelang de afstand 
bijkomend te betalen verplaatsingsvergoedingen), dan dienen deze bijkomende bedragen overeenkomstig 
de artikelen VI.2, 3°, en VI.4. in de totale prijs inbegrepen te zijn.  Er moet duidelijk worden meegedeeld 
welk bedrag bovenop de dienstencheque nog dient bijbetaald te worden. 

Wordt door de onderneming gevraagd deze bijkomende bedragen per domiciliëring te laten betalen, dan 
herinnert de Commissie onder meer aan de wettelijke verplichting om hiervoor uitdrukkelijk instemming 
te vragen aan de consument (art. VII.28, § 2, 1° WER), en de wettelijke mogelijkheid in hoofde van de 
consument om de domiciliëring en de ermee verbonden lastgeving ten allen tijde rechtsgeldig te kunnen 
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opzeggen (art. VII.28, § 4, eerste lid, WER). Bedingen die ertoe strekken de aangekondigde prijs te 
verhogen omwille van de weigering van de consument om per domiciliëring te betalen zijn onrechtmatig 
(art. VI.83, 32° WER). 

De Commissie herinnert tenslotte aan het wettelijk voorschrift dat enkel gepresteerde arbeidsuren mogen 
vergoed worden via dienstencheques, en dat de ondernemingen prestaties van minder dan één uur moeten 
groeperen tot een volledig arbeidsuur. Bedingen die van dit in de dienstenchequewetgeving opgenomen 
voorschrift afwijken, zijn onrechtmatig. 

3.3. Terbeschikkingstelling materiaal 

De meeste contracten voorzien nu dat de consument instaat voor het materiaal en de producten die nodig 
zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Van de werknemer mag de nodige technische onderlegdheid 
met die materialen worden verwacht. Wordt er met specifieke materialen gewerkt, of zijn er specifieke 
wijzen van onderhoud voor de woning, dan is het aan de consument om de werknemer hiervan op de 
hoogte te stellen. 

III. Kennisgeving indien de dienstverlening niet kan doorgaan 

A. VOORBEELDEN 

Overzicht: 

In bijna alle onderzochte contracten is het zo dat indien de huishoudhulp in hoofde van de (werknemer 
van de) onderneming niet kan doorgaan, de onderneming zich ertoe verbindt de consument “zo vlug als 
mogelijk” te verwittigen bij niet te voorziene omstandigheden. 

Langs de kant van de consument gelden langs de andere kant bijna altijd strikte termijnen. Soms, maar 
zeker niet altijd – en vaak wordt dit in het ongewisse gelaten- , wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
onvoorzienbare afwezigheden “op het laatste moment” en het inplannen van langere periodes waar de 
consument omwille van bijvoorbeeld vakantie geen beroep wenst te doen op de huishoudhulp. 

Het niet-naleven van deze termijnen leidt dan veelal tot het verschuldigd zijn van de prestaties aan een 
normaal tarief. 

Zegt de consument wel volgens de regels af, dan stellen sommige contracten dat dit enkel kan ten belope 
van een maximaal aantal dagen in het jaar. Andere contracten eisen dan weer dat de consument deze niet 
opgenomen uren op een ander tijdstip tijdens het kwartaal heropneemt op straffe van het verschuldigd zijn 
van de reële niet-gesubsidieerde kost van de dienstencheque met eventuele invorderingskosten. 

Voorbeeld 1: 

 Artikel 9: Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf 

Het dienstenbedrijf informeert de particulier zo vlug mogelijk van eventuele wijzigingen in het 
werkschema of van een niet te voorziene omstandigheid (vb. ziekte, overmacht). Het dienstenbedrijf doet 
redelijkerwijze al het mogelijke om, indien gewenst, vervanging te voorzien. Bij vervanging kan een 
wijziging in het werkschema optreden. 
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Artikel 10: Afwezigheid particulier 

De particulier neemt redelijkerwijze alle voorzorgen opdat de in artikel 2 overeengekomen activiteiten 
het hele jaar kunnen worden uitgevoerd (o.a. toegang tot de woning). 

Indien de activiteit niet kan plaatsvinden om redenen eigen aan de particulier, kan de particulier ervoor 
opteren deze uren op een ander tijdstip binnen eenzelfde kalenderkwartaal (kwartaal 1 = jan t/m maart, 
kwartaal 2= april t/m juni, kwartaal 3= juli t/m september, kwartaal 4 = oktober t/m december) te laten 
presteren. Zo niet dient het dienstenbedrijf de uren, in de mate dat deze verschuldigd zijn aan de 
werknemer, aan te rekenen overeenkomstig het niet-gesubsidieerde tarief.   

In geval van verschuiving van prestaties zoals bedoeld in artikel 10 alinea 2 informeert de particulier het 
dienstenbedrijf vooraf schriftelijk en dit uiterlijk op woensdag van de week voorafgaand aan de week 
waarin de wijziging plaatsvindt. 

In uitzonderlijke overmachtsituaties (vb langdurige hospitalisatie) zoekt het dienstenbedrijf 
vervangingsopdrachten voor de huishoudhulp en dienen de voorziene prestaties niet plaats te vinden. 

Voorbeeld 2: 

« 6. Afwezigheid van de werknemer van het dienstenchequebedrijf 

De onderneming waakt erover dat het werk op gepaste wijze wordt uitgevoerd door competente 
medewerkers volgens het overeengekomen schema. De onderneming verwittigt de consument minimum 5 
dagen op voorhand van eventuele wijzigingen in het arbeidsschema. 

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld, ziekteverlof, verlof om redenen van overmacht 
of omstandigheidsverlof door de werknemer, wordt de consument hier zo vlug mogelijk over verwittigd 
door de onderneming. 

De onderneming zal alles in het werk stellen om in vervanging te voorzien, maar deze vervanging kan 
niet worden gegarandeerd. Bij vervanging kan er zich een wijziging in overeengekomen datum en/of 
uurschema voordoen.” 

“7. Afwezigheid van de consument 

Onvoorziene aanpassingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiode worden minimum 10 dagen 
op voorhand medegedeeld aan de onderneming. 

Wenst de consument geen huishoudhulp gedurende meerdere opeenvolgende weken, dan verwittigt hij de 
verantwoordelijke van de onderneming hiervan minstens 14 dagen op voorhand. In geval de werknemer 
de voorziene taken niet zou kunnen uitvoeren in gevolge de nalatigheid van de consument (bijvoorbeeld 
doordat deze vergeet toegang te verschaffen tot de woning, …), dan zal de prestatie niettemin 
verschuldigd zijn. 

Voorbeeld 3 : 

Artikel 9: Afwezigheid werknemer van het bedrijf 
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Bij een onvoorziene omstandigheid (bv. ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof 
van de werknemer van het dienstenbedrijf,…) wordt de consument zo snel mogelijk verwittigd door het 
dienstenbedrijf of werkneemster. 

Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, maar de vervanging kan 
niet worden gegarandeerd. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum. 

Artikel 10: Afwezigheid consument 

Wijzigingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden ten minste 5 dagen vooraf 
schriftelijk gemeld aan het dienstenbedrijf of telefonisch. De consument kan tot maximum 5 maal per jaar 
de dienstverlening weigeren, zonder rekening te houden met de verlofperiode van de werknemers van het 
dienstenchequebedrijf. 

B. ANALYSE DOOR DE COMMISSIE 

1. Algemeen: Belang van een evenwichtige afwezigheidsregeling en een objectieve notificatie 
van afwezigheid – onderscheid tussen langdurige en onvoorzienbare vormen van afwezigheid 

a. De verbintenis van de onderneming bestaat erin om werknemers huishoudelijke taken te laten 
verrichten gedurende de afgesproken tijdstippen. De consument van zijn kant dient zijn woonst op die 
vastgestelde tijdstippen beschikbaar te stellen voor de huishoudwerkzaamheden. Deze afspraken kunnen 
niet altijd worden nageleefd, omwille van omstandigheden eigen aan de onderneming, en langs de andere 
kant omwille van omstandigheden eigen aan de consument. Indien deze ‘omstandigheden’ aan de ene 
kant te strikt bedongen worden (de consument)18, en langs de andere kant (dienstverlener) heel soepel, is 
er sprake van een kennelijk onevenwicht (artikel I.8.22°, WER). Flexibiliteit langs beide kanten dient 
hierbij contractueel ingecalculeerd te moeten worden. 
 
b. Om betwistingen te vermijden, lijkt het daarenboven ook van belang om in een objectieve 
kennisgevingprocedure van ‘belet’ te voorzien.  
 
Het wordt daarom aanbevolen om in de mate van het mogelijke in een meer ‘objectief verifieerbare’ 
kennisgeving (e-mail, SMS, fax) te voorzien.  
 
c. Bij de afwezigheidsregeling dient systematisch een onderscheid gemaakt te worden tussen ‘langere, 
geplande afwezigheden’ die in het schema moeten kunnen worden ingepast en afgesproken over langere 
termijn, en de ‘onvoorzienbare afwezigheden’. 
 
De termijnen voor kennisgeving verschillen logischerwijs naargelang het om een langduriger afwezigheid 
(‘geplande’ afwezigheden zoals vakantie) dan wel een onvoorziene afwezigheid (ziekte) gaat. 
 

                                                           
18

 Voor wat de onderneming betreft moet wel rekening gehouden worden met de omstandigheid dat deze als 
werkgever de verplichting heeft om zijn werknemers werk te verschaffen en loon te garanderen, ook als de 
consument afzegt.  
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2. Op voorhand inplannen van langere afwezigheden 
 
Voor langere perioden van afwezigheid van de cliënt is het uiteraard aangewezen dat er een voorafgaande 
planning opgemaakt wordt (jaarlijks, bij voorkeur iets frequenter, bijvoorbeeld per semester), of dat 
anderzijds hiervoor in een redelijke kennisgevingstermijn, geldend langs beide kanten, wordt voorzien.  
 
Los van deze planning moet kunnen voorzien worden in een afwezigheidsregeling. Het is daarbij logisch 
dat het bedrijf langer op voorhand verwittigd wordt, zodat de beschikbare werknemers elders efficiënt 
kunnen worden ingezet. 
 
Er dient hierbij in een realistische schatting van de jaarlijks te verrichten prestaties te worden voorzien. 
Bedingen waarbij de cliënt het hele jaar door tot afname van de prestaties gehouden zijn slechts 
aanvaardbaar voor zover zij ook een regeling voorzien voor langere afwezigheid wegens bijvoorbeeld 
vakantie. Zo niet creëren zij naar het oordeel van de Commissie een kennelijk onevenwicht tussen de 
rechten en de plichten van de partijen, ten nadele van de consument (algemene norm, art. I.8.22° WER). 
 
Niet enkel de consument, maar ook de werknemer of het dienstenbedrijf waarvoor hij werkt kunnen voor 
verlof voor een langere periode afwezig zijn, wat dus ook in de planning moet worden voorzien. 
 
3. Afwezigheid omwille van omstandigheden in de sfeer van de onderneming 
 
De onderneming staat in voor het beschikbaar stellen van een werknemer teneinde de geplande 
huishoudtaken uit te voeren. Indien de toegewezen werknemer de prestaties niet kan uitvoeren (ziekte, 
ontslag), dan is het aan de onderneming om daarvoor in te staan en voor vervanging te zoeken. 

 
Aangezien de dienstencheques enkel uitgereikt worden ná de gepresteerde dienstverstrekking, lijken de 
rechten van de consument voldoende gevrijwaard door een kennisgeving vanaf het moment dat het bedrijf 
op de hoogte is van de nakende korte afwezigheid, bijvoorbeeld wegens ziekte. Voor occasionele 
verschuivingen van prestaties omwille van andere redenen eigen aan de werknemer zou eveneens in een 
soepele regeling kunnen worden voorzien. 

 
Bij langere afwezigheid van een toegewezen werknemer van de onderneming (bijvoorbeeld als gevolg 
van ontslag), vooral bij een contract van bepaalde duur, wordt contractueel doorgaans gesteld dat het 
bedrijf de nodige “inspanningen” levert om voor vervanging te zorgen, maar niets kan garanderen. Zoals 
dit besproken wordt bij de bedingen met betrekking tot de aansprakelijkheid19, kan dit neerkomen op een 
aansprakelijkheidsbeperking die de wettelijke rechten van de consument op ongepaste wijze beperkt, 
vooral als dan langs de kant van de consument een heel strikte regeling geldt. Teneinde meer evenwicht te 
bekomen, zou minstens dienen contractueel voorzien te worden in een mogelijkheid tot ontbinding na 
bijvoorbeeld twee maanden indien geen prestaties meer kunnen verricht worden in hoofde van de 
onderneming. 

 

                                                           
19

 Rubriek V, punt A.1., inzonderheid het eerste streepje bij “Toetsing aan dit principe”. 
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4. Afwezigheid van prestatie omwille van redenen eigen aan de consument 
 
De consument dient uiteraard op de afgesproken tijdstippen zijn woning open te stellen voor de 
dienstverlener. Maar ook langs de kant van de consument is het soms onvermijdelijk dat omwille van 
bepaalde onverwachte factoren het niet mogelijk of wenselijk is dat de huishoudhulp de voorziene 
prestaties op de afgesproken uren levert. Net zoals langs de kant van de (werknemer van) het 
dienstenbedrijf dient hier een zekere wederkerigheid en evenwicht tussen de respectieve ongeplande 
afwezigheden ingebouwd te worden. Het spreekt ook voor zich dat ook de consument die op het laatste 
moment afzegt dit enkel kan doen omwille van geldige, aanvaardbare redenen, en de onderneming zich in 
dit opzicht contractueel mag wapenen tegen willekeurige afzeggingen. 
 
Ook van de kant van de consument moet weliswaar een relatief korte kennisgevingstermijn voorzien 
worden, net als bij onverwachte afwezigheid van de werknemer. Te lange kennisgevingstermijnen (zoals 
bijvoorbeeld 5 tot 10 dagen op voorhand20) doen hier afbreuk aan, zeker indien men de ‘onvoorziene 
afwezigheidsregeling’ in het kader van de wederkerigheid met elkaar vergelijkt. 
 
Een mogelijkheid tot verplaatsing van de afgesproken uurregeling  in dat geval, is op zich een redelijke 
optie, maar mag evenmin als enige optie verplicht worden gesteld.  
 
Ook is het begrijpelijk en niet op zich onredelijk dat bedongen wordt dat deze onvoorziene 
omstandigheden maar voor een maximaal aantal keren per jaar zouden kunnen ingeroepen worden. Dit 
maximaal aantal keren moet redelijk zijn en in verhouding staan tot wat langs de kant van de 
onderneming geldt. De Commissie stemt ermee in dat dit maximum niet noodzakelijk in het contract zelf 
moet verduidelijkt worden, teneinde misbruiken te voorkomen. 
 
Enkel indien er een wederkerige en gelijkwaardige regeling is tussen de beide onvoorziene 
afwezigheidsregimes, is een sanctie erin bestaande aan het dienstenbedrijf de niet-gesubsidieerde kost van 
de voorziene prestatie te betalen (a rato van 21 euro per uur dienstverstrekking), niet disproportioneel naar 
het oordeel van de Commissie. 

 
 
AANBEVELING NR. 4 VAN DE COMMISSIE: AFWEZIGHEIDSREGELINGEN 

Wat de afwezigheidsregeling betreft, met name het niet kunnen laten verrichten van de huishoudelijke 
taken op de afgesproken tijdstippen, dienen de ondernemingen in hun contracten een onderscheid te 
maken tussen langdurige, in te plannen, langere afwezigheden in hoofde van de consument (vooral 
omwille van vakantie), en kortere niet vooraf te voorziene afwezigheden die niet vooraf in te plannen zijn 
in hoofde van de beide partijen. 

Voor langere perioden van afwezigheid van de consument is het uiteraard aangewezen dat er een 
voorafgaande planning opgemaakt wordt, of dat anderzijds hiervoor in een redelijke 
kennisgevingstermijn, op wederkerige wijze geldend, wordt voorzien. Er kan bovendien niet worden 

                                                           
20 Zie voorbeeld 2. 
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verwacht van de consument dat hij gedurende het hele jaar door tot afname van de prestaties gehouden is 
zonder uitzondering voor langere afwezigheid wegens vakantie.  

Voor wat de niet vooraf te voorziene afwezigheden betreft is het vervolgens onvermijdelijk dat, zowel in 
hoofde van de onderneming als in hoofde van de consument, de huishoudhulp niet altijd zal kunnen 
doorgaan omwille van bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden langs beide kanten dienen 
globaal gezien op evenwichtige wijze geregeld zijn, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan 
de onderneming, en de omstandigheden eigen aan de consument. 

De kennisgevingstermijnen dienen in hoofde van de ene dan wel de andere partijen in evenwicht te zijn, 
rekening houdend met de respectieve belangen. Kennisgevingstermijnen voor onvoorzienbare 
omstandigheden moeten in verhouding staan tot dit ‘onvoorzienbaar karakter’ en er kan bijvoorbeeld niet 
vereist worden dat dit 5, 10, of 14 dagen op voorhand gebeurt.  

Bij afzegging omwille van onverwachte factoren in hoofde van de consument is een mogelijkheid tot 
verplaatsing van de afgesproken uurregeling een optie, maar mag dit evenmin als enige optie verplicht 
worden gesteld. Bij afzegging in hoofde van de onderneming langs de andere kant mag niet algemeen 
worden gesteld dat – vooral bij langere afwezigheid wegens ziekte van de aangewezen huishoudhulp- 
vervanging niet kan gegarandeerd worden, wat vooral onevenwichtig is bij een vergelijking met een 
strikte regeling langs de kant van de consument. Bij dergelijke langere, onvoorziene afwezigheden 
omwille van ziekte van de huishoudhulp is een mogelijkheid tot ontbinding na bijvoorbeeld twee 
maanden bovendien aangewezen om tot meer evenwicht in de wederzijdse rechten en plichten te komen. 

Er kan in een maximaal aantal dagen ‘onvoorziene gemotiveerde afwezigheid’ voorzien worden op basis 
van een redelijke, gemiddelde inschatting van dergelijke onvoorziene afwezigheden. Wordt dit voorzien, 
dan dient dit voor de beide partijen te gelden, en dus ook voor de onderneming. 

 

IV. Aansprakelijkheid 

A. Voor de vervulling van de opdracht van huishoudhulp en voor materiële en lichamelijke 
schade bij de uitoefening van de diensten inzake huishoudhulp 

De hierna gegeven voorbeelden en de erop volgende analyse betreffen de aansprakelijkheid van de 
onderneming en de aansprakelijkheidsbeperkende of –uitsluitende clausules die betrekking hebben op de 
uitvoering van de belangrijkste taken. Aangezien dit een inherent risico is bij de uitoefening van diensten 
inzake huishoudhulp, wordt hierbij ook veelal een specifieke regeling ingevoerd voor schade door de 
werknemer toegebracht aan voorwerpen bij het uitvoeren van huishoudhulpdiensten.  

I. VOORBEELDEN: 

Voorbeeld 1: 

“De dienstverstrekker zal volgens de organisatiemogelijkheden van de dienst bovenvermelde gewenste 
dienstverlening organiseren. De klant is er van op de hoogte dat de organisatie van de gewenste 
dienstverlening afhankelijk is van de lokale beschikbaarheid van personeel.  
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Het betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.” 

Voorbeeld  2:  
 

Het dienstenbedrijf informeert de particulier zo vlug mogelijk van eventuele wijzigingen in het 
werkschema of van een niet te voorziene omstandigheid (vb. ziekte, overmacht). Het dienstenbedrijf doet 
redelijkerwijze al het mogelijke om, indien gewenst, vervanging te voorzien. Bij vervanging kan een 
wijziging in het werkschema optreden.  

 
Voorbeeld 3:  

“Het dienstenbedrijf is verzekerd voor schade aan toevertrouwde goederen. Het dienstenbedrijf zal de in 
artikel 2 overeengekomen activiteit uitvoeren naar zijn beste kennis en vermogen. De aansprakelijkheid 
van het dienstenbedrijf is beperkt tot de schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet correct 
uitvoeren van deze activiteiten. 

Per schadegeval neemt het dienstenbedrijf maximum tot 25.000 euro van de door de particulier bewezen 
schade op zich, behoudens opzet, zware fout of herhaalde lichte fout van de werknemer.. De eerste schijf 
van 250 euro wordt nooit vergoed (franchise)en is ten laste van de particulier, behoudens opzet, zware 
fout of herhaaldelijke lichte fout van de werknemer. De particulier dient de schade schriftelijk aan te 
geven binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de dag waarop de schade werd 
veroorzaakt. De terugbetaling gebeurt uitsluitend bij het respecteren van de periode van acht 
kalenderdagen en na vaststelling van de aansprakelijkheid van het dienstenbedrijf en op basis van de 
waarde van het goed op het ogenblik van het schadegeval. Het dienstenbedrijf is in geen geval 
aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de particulier bij het geven 
van informatie en/of instructies met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.” 

De particulier is aansprakelijk voor alle schade, daarin begrepen de door het dienstenbedrijf gederfde 
winst, die voor het dienstenbedrijf voortvloeit uit het niet respecteren van de contractuele afspraken door 
de particulier.” 

Voorbeeld 4:  

“Het bedrijf heeft een “arbeidsongevallenverzekering” afgesloten met het oog op het schadeloosstellen 
van de werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het 
werk. 

Het bedrijf wordt verzekerd voor de materiële en/of lichamelijke schade die de werknemer zou kunnen 
veroorzaken door een zware fout. In geval van dergelijke schade dient de consument het bedrijf hierover 
onmiddellijk in te lichten. Om de waarde van het contract en het gelopen risico in evenwicht te brengen 
en/of geen onevenredig administratief beheer voor kleine schadegevallen te creëren (materiële schade 
volgens het gemeen recht in reële waarde, met aftrek van de verouderde staat), zal de consument het 
bedrijf van elke schade kwijtschelden waarvan de waarde lager is dan 250 euro per schadegeval. 
Wanneer de schade dit bedrag redelijkerwijs overschrijdt, zal het bedrijf een verklaring afleggen onder 
voorbehoud van het gebruik ervan bij zijn verzekeringsmaatschappij. De schadevergoeding zal pas 
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plaatsvinden na aanvaarding van de aansprakelijkheid van het bedrijf door zijn 
verzekeringsmaatschappij en van het vergoedbare bedrag boven de 250 euro per schadegeval. 

Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor materiële en/of lichamelijke schade die de werknemer 
zou kunnen veroorzaken door een lichte fout. 

De consument, die een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, verbindt zich 
ertoe om zelf zijn verzekeraar op de hoogte te stellen dat hij consument is van een werknemer met het 
systeem van dienstencheques.” 

 

Voorbeeld 5: 

« 6.1. Aansprakelijkheid (vijfde bolletje). De onderneming is ten volle aansprakelijk ten aanzien van de 
klant alsook ten aanzien van iedere derde voor alle schade die aan deze personen wordt toegebracht 
zowel door de onderneming als door zijn aangestelden of iedere persoon waarop de onderneming een 
beroep zouden doen voor bijstand of bij het uitvoeren van een verplichting volgend uit de huidige 
overeenkomst, schade die zowel tijdens de tussenkomst of na verwezenlijking van de prestaties op directe 
of indirecte wijze zouden volgen uit deze prestaties. 

6.2. Verzekeringen 

De onderneming heeft een verzekering aangegaan bij een algemeen als solvabel bekende 
verzekeringsmaatschappij ter dekking van de aansprakelijkheid die volgt uit de uitvoering van dit 
contract en als omschreven in de vorige alinea. 

De onderneming verbindt zich ertoe op elke vraag van de cliënt een verzekeringsattest voor te leggen. 

De huishoudhulp wordt door de onderneming verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en in geval 
van arbeidsongeval. 

Elke aangifte van een schadegeval of een ongeval dient te gebeuren binnen 48 uren. 

De verzekeringsmaatschappij zal de aansprakelijkheid beoordelen in geval van een schadegeval.” 

Voorbeeld 6:  

“Het dienstenbedrijf is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de consument. Hierbij dient de 
consument de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Er is geen tussenkomst voor het bedrag van de vrijstelling (=250 euro) van de polis burgerlijke 
aansprakelijkheid onderschreven door het dienstenbedrijf. Indien de schade hoger is dan de 
vooropgestelde franchise (=250 euro), zal het dienstenbedrijf aangifte doen bij de 
verzekeringsmaatschappij. 

De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. 

Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met de slijtagekosten.” 
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Voorbeeld 7: 

« De huishoudhulp geniet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen iedere schade 
toegebracht bij de consument, met niettemin een franchise ten laste van deze laatste, waarvan het bedrag 
op dit ogenblik 200 euro bedraagt. 

Iedere verklaring van schadegeval dient per geschrift binnen de 48 uren aan de maatschappij worden 
overgemaakt. Niettemin is, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten de huishoudhulp persoonlijk aansprakelijk voor alle schade door deze laatste 
veroorzaakt bij grove schuld, bedrog of herhaaldelijke lichte fout”.  

Voorbeeld 8:  

Artikel 13 - Verzekeringen 

De onderneming staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen in het geval de medewerker van de onderneming het slachtoffer zou zijn van een 
arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk. 

De onderneming sluit een verzekering af voor schade toegebracht aan de klant. In geval van schade dient 
de klant  de consulent van de onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen. Er is geen tussenkomst, 
noch door de onderneming, noch door de medewerker voor het bedrag van de vrijstellingen van de polis 
burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven door de onderneming. Verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid wordt door de klant afgesloten (meestal is dat de familiale verzekering).’ 

Voorbeeld 9. 

« Indien een werknemer schade veroorzaakt bij een klant is er geen tussenkomst voor het bedrag van de 
vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid waarbij het dienstenbedrijf is aangesloten. Indien 
het bedrag van de schade hoger is dan de vrijstelling kan de cliënt aan de hand van officiële 
bewijsstukken van herstelling of aankoop van vervangingsstukken een aangifte doen bij de dienst. 
Terugbetaling van de onkosten gebeurt pas na goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij.” 

Voorbeeld 10:  

« 3. Terbeschikkingstelling van materiaal 

[…] De consument zal de gepaste producten bezorgen, aangepast aan de verschillende soorten 
vloerbekleding,…In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat een inadequaat product werd 
gebruikt, zijn noch de onderneming noch de werknemer aansprakelijk.  

II. ANALYSE DOOR DE COMMISSIE  

De onderzochte exoneratieclausules zijn in drie opzichten problematisch volgens de Commissie. 
Vooreerst zijn ze onduidelijk en onbegrijpelijk opgesteld (punt 1), vervolgens zijn ze op bepaalde punten 
duidelijk in strijd met de artikelen VI.83, 13°, 25° en 30° WER (punt 2). Tenslotte stelde de Commissie 
vast dat bepaalde ondernemingen hun aansprakelijkheid beperken en laten afhangen van de goedkeuring 
van ieder schadegeval door de verzekeraar. Dit laatste punt wordt afzonderlijk behandeld in punt 3. In 
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punt 4 wordt nog kort ingegaan op een specifieke hypothese, namelijk de aansprakelijkheid volgende uit 
het fout gebruik van reinigingsproducten . 

 

1. Verplichting tot duidelijke presentatie, formulering en specificiteit van gevallen waar de 
aansprakelijkheid beperkt is 

Veel van de onderzochte exoneratieclausules kunnen reeds aangevochten worden op hun niet-transparant 
karakter (art. VI.37, § 1, WER) wat een rechtstreekse invloed kan hebben op de beoordeling van het 
onrechtmatig karakter (art. VI.82, tweede lid, WER).  

De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid (transparantievereiste) moet ingevuld worden vanuit het 
perspectief van de consument: hoe komt dit over op hem, hoe begrijpt de gemiddelde consument het 
exoneratiebeding zoals het geformuleerd is?21  

Wat de naleving van de transparantievereiste betreft in de onderzochte contracten huishoudelijke hulp met 
dienstencheques, wijst de Commissie vooral op de volgende 4 punten: 

- soms veeleer een opsomming van verzekeringen dan een duidelijke omschrijving van hypotheses waarin 
een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt; 

Veeleer dan ten aanzien van de consument duidelijk te bepalen in welke gevallen er een beperking of 
uitsluiting van aansprakelijkheid is, sommen bepaalde contractclausules  (zie de voorbeelden 4, 7 en 8) op 
welke de door de onderneming aangegane (verplichte) verzekeringen zijn. Het is dus soms verre van 
duidelijk in hoofde van de consument om te weten in welke gevallen de onderneming zich niet of slechts 
in beperkte mate aansprakelijk acht ten aanzien van de consument.  

In de onderzochte clausules wordt soms verwarring gecreëerd over de omstandigheid dat het de 
onderneming is die verantwoordelijkheid draagt voor de gedragingen van zijn werknemer (zie o.m. 
voorbeeld 7). In het geciteerde voorbeeld wordt de consument bovendien rechtstreeks naar de 
verzekeringsmaatschappij doorverwezen. 

-  Indien beperking van aansprakelijkheid: duidelijke en specifieke hypotheses 

Wil een onderneming zijn aansprakelijkheid beperken voor bepaalde feiten of handelingen, dan dient dit 
ten eerste duidelijk bedongen te zijn, op transparante wijze. Algemeen geformuleerde exoneratiebedingen 
waaruit niet duidelijk blijkt dat de onderneming zijn aansprakelijkheid uitsluit voor een bepaalde 
hypothese (bijvoorbeeld zware fout), zijn niet voldoende om een beperking of uitsluiting van 
aansprakelijkheid in te roepen.  

Bovendien creëren de meeste bepalingen, zoals blijkt uit de voorbeelden nr. 3 en 5, verwarring tussen de 
hypothese of het nu gaat om schade aan goederen aangebracht, dan wel om de verantwoordelijkheid voor 
het niet goed uitvoeren van de huishoudhulp. Het gaat hier nochtans om twee verschillende hypotheses. 

                                                           
21

 Zie reeds met betrekking tot de transparantievereiste het arrest Kásler, Dictum nr. 2. HvJ, 30 april 2014, Árpád 
Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai tegen OTP Jelzálogbank Zrt., o.m. te raadplegen via de website van het Europese 
Hof, http://curia.europa.eu 



26 

 

- Afzonderlijke bepaling vereist voor wat aansprakelijkheidsbeperkingen betreft 

 
Aansprakelijkheidsbeperkingen die voorkomen in rubrieken die niets te maken hebben met 
aansprakelijkheid zijn in strijd met het transparantievereiste: de consument moet duidelijk weten voor 
welke gevallen de onderneming zijn aansprakelijkheid beperkt of uitsluit. 

- Niet op algemene wijze bedingen dat de onderneming slechts tot een middelenverbintenis 
gehouden is 
 

Hoger werd er bij de bespreking van het voorwerp van de overeenkomst reeds op gewezen dat de 
algemene bepaling dat de onderneming slechts een “middelenverbintenis” levert, genuanceerd moet 
worden: het op algemene wijze bepalen dat de onderneming slechts tot een ‘middelenverbintenis’ 
gehouden is wekt immers verkeerdelijk de indruk dat dit slaat op het geheel van de verbintenissen 
waartoe de onderneming gehouden is22. De Commissie wijst in dit opzicht op de ruime formulering van 
artikel VI.83, 30°, WER, dat “elke ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de consument bij 
wanprestatie of gebrekkige uitvoering” als onrechtmatig beschouwt. 

Het gaat evenmin op eerst op algemene wijze te bepalen dat de onderneming aansprakelijk is voor iedere 
schade toegebracht door een tekortkoming van de onderneming of van de werknemer, om dan impliciet te 
bepalen dat dit enkel geldt in de mate de verzekeraar het schadegeval aanvaard heeft (zie voorbeeld 5). 

2. Toetsing aan de voornaamste prestaties waartoe de onderneming gehouden is. 

Principe: 

Zoals reeds bij de bespreking van het voorwerp van de overeenkomst aan bod is gekomen (zie II.1.) 
bestaan de voornaamste verbintenissen van de onderneming er in op de afgesproken uren huishoudelijke 
hulp te verrichten van een redelijke kwaliteit. Van de door de onderneming aangestelde werknemers mag 
hiertoe een minimale opleiding verwacht worden, waaronder een zekere kennis van de voor het poetsen, 
strijken of wassen, benodigde producten. Van de onderneming mag bovendien worden verwacht dat hij al 
het mogelijke doet om in vervanging te voorzien bij afwezigheid van de werknemer, mits er ook vanwege 
de consument enige flexibiliteit is inzake wijziging van uurschema. Zoals ook hoger aan bod kwam, dient 
zo mogelijk in een objectiveerbare procedure voorzien te worden voor het geval de consument niet 
tevreden is over de naleving van deze prestaties door de werknemer om een redelijke nakoming van deze 
prestaties te waarborgen. 

Aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten in de 
mate deze duidelijk bepaalde hypotheses viseren (zie hoger nr. 1), en indien ze de limieten vastgesteld 
krachtens de artikelen VI.83, 13° en 30° niet overschrijden. M.a.w., de aansprakelijkheid van de 
onderneming of zijn aangestelde kan niet uitgesloten worden bij opzet, grove schuld, of mag ook niet tot 
gevolg hebben dat de aansprakelijkheid uitgesloten wordt voor het niet-uitvoeren van de voornaamste 
prestaties. Het beding mag ook meer in het algemeen niet op ongepaste wijze de prestaties waarop de 

                                                           
22

 Zie hierover hoger, Hoofdstuk 2, punt II.1. 
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consument recht heeft beperken bij gehele of gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de 
onderneming.  

Of deze limieten al dan niet overschreden zijn, hangt af van het soort tekortkoming in hoofde van de 
onderneming. 

Toetsing aan dit principe: 

- Voorbeelden  1 en 2, waar gesteld wordt dat het organiseren van de huishoudhulp en het voorzien in 
vervanging enkel een inspanningsverbintenis betreft vanwege de onderneming, of dat de onderneming 
redelijkerwijze alles zal doen om te voorzien in vervanging, zijn op zich niet in strijd met de artikelen 
VI.83, 13° en 30° WER, maar teneinde tot een effectief verhaal van de consument tegen de afwezigheid 
van dienstverlening te kunnen komen, beveelt de Commissie aan in een beëindigingsmogelijkheid te 
voorzien na twee maanden afwezigheid.  

- De clausule in voorbeeld 3 sticht verwarring in hoofde van de gemiddelde consument (in strijd met de 
transparantieverplichting), vooral doordat bij een vergelijking van de schade waartoe de onderneming 
gehouden is, en deze waartoe de consument gehouden is er de indruk gewekt wordt dat er sprake is van 
een schadebeperking in hoofde van de onderneming (“enkel de schade die het rechtstreeks gevolg is van 
het niet correct uitvoeren van de activiteiten”), terwijl de onderneming van haar kant bedingt dat de 
consument aansprakelijk is voor alle schade, met inbegrip van de gederfde winst, die voor de 
onderneming voortvloeit uit het niet respecteren van de contractuele afspraken door de particulier. 

- Voorbeeld 4:  

Wat voorbeeld 4 betreft, kan vooreerst herinnerd worden aan de omstandigheid dat exoneratiebedingen 
duidelijk de hypotheses moeten formuleren waarin de onderneming zijn aansprakelijkheid uitsluit of 
beperkt. Hier wordt er enkel op gewezen dat de onderneming verzekerd is voor materiële en/of 
lichamelijke schade veroorzaakt door de werknemer door een zware fout.  

Vervolgens herinnert de Commissie eraan dat de onderneming wettelijk aansprakelijk is voor iedere 
lichamelijke schade van de consument ten gevolge van een doen of een nalaten van deze onderneming 
(artikel VI.83, 25° WER). Het geciteerde beding is dus bovendien duidelijk in strijd met artikel VI.83, 25° 
WER. 

3. Koppeling van de aansprakelijkheid aan de verzekeringspolis  

a. eerste vereiste: kennisgeving essentiële voorwaarden polis   

Zoals kan vastgesteld worden uit de geciteerde voorbeelden (zie de voorbeelden 4 tot en met 9 ) wordt de 
aansprakelijkheid23 soms volledig gekoppeld aan de aanvaarding van het schadegeval door de 
verzekeraar. Met andere woorden, de onderneming is enkel aansprakelijk indien het schadegeval erkend 
wordt door de verzekeraar van het beroepsrisico. 
 

                                                           
23

 Hetzij de beroepsaansprakelijkheid (beroepsaansprakelijkheidspolis), hetzij de aansprakelijkheid burgerlijke 
schade voor schade toegebracht aan voorwerpen bij de uitoefening van de dienst inzake huishoudhulp. 
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De Commissie heeft er in eerdere adviezen24 telkens op gewezen dat een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van de consument maar kan worden ingeroepen in de mate de 
onderneming de consument voorafgaandelijk uitdrukkelijk heeft gewezen op de essentiële elementen van 
deze verzekeringspolis25.  

Die essentiële elementen zijn in het algemeen: de verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de 
schadevergoeding en de belangrijkste uitzonderingen26. Geldt er, ingevolge die koppeling aan de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bovendien een maximum termijn voor kennisgeving, dan moet 
deze evenzeer uitdrukkelijk medegedeeld worden.  

Als de consument niet uitdrukkelijk en op een voor hem begrijpelijke wijze werd gewezen op de voor 
hem van belang zijnde punten, dan is er vooreerst al een probleem van tegenstelbaarheid en van geldige 
toestemming. Bedingen die op onweerlegbare wijze de instemming van de consument vaststellen met 
bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de 
overeenkomst zijn in strijd met artikel VI.83, 26° en artikel VI.83, 21° WER. Er kan eveneens besloten 
worden tot een kennelijk onevenwicht op basis van de algemene norm (zie eveneens artikel VI.82, tweede 
lid –transparantievereiste-), als criterium dat uitdrukkelijk in aanmerking te nemen is bij het beoordelen 
van het kennelijk onevenwicht. 
 

b.  Tweede vereiste: geen automatische koppeling aan goedkeuring door verzekeraar 

Tenslotte is een beding waarbij schade bij toerekenbare tekortkoming door de onderneming enkel vergoed 
wordt indien de verzekeraar het schadegeval aanvaardt, ook in se onrechtmatig naar het oordeel van de 
Commissie. Het hoort aan de onderneming zelf om haar aangegane verbintenissen binnen de vastgestelde 
limieten na te leven, en het laten afhangen van de vergoeding van de goedkeuring door de 
verzekeringsmaatschappij, creëert een bijzondere formaliteit die een ongepaste beperking inhoudt van de 
wettelijke rechten van de consument bij toerekenbare tekortkoming door de onderneming van haar 
verbintenissen (art. VI.83, 29° juncto 30° WER). De onderneming kan met andere woorden dit 
verzekeringsrisico niet zomaar automatisch afwentelen op de consument. 
 

c. Derde vereiste: beperkende voorwaarden polis mogen op zich niet  in strijd zijn met art.  VI.83,  

13° en 30° WER 

Vervolgens moeten, indien het erom gaat de verantwoordelijkheid van de onderneming volledig te enten 
op de bepalingen van de verzekering, de krachtens  de verzekeringspolis gestelde beperkingen bij 
tussenkomst op zich overeenstemmen met de beperkingen die volgen uit de artikelen VI.83, 13°, 25° en 
30° WER. 
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 Zie vooral COB 20, Advies op een modelovereenkomst advocaat van 5 mei 2006, te raadplegen via de website 
www.economie.fgov.be en gepubliceerd in Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: voorstelling, werkzaamheden 
en wetgeving, Brussel, Larcier, 2010, (120), 132-133. 
25 En voor zover dit niet neerkomt op een ongepaste beperking van de rechten van de consument, zie c). 
26 Vooral hier kunnen zich problemen stellen: de omvang van de informatieverplichting hangt onder meer af van de 
'normale verwachtingen' van de consument, en sommige uitsluitingen vallen niet onder wat de consument 
redelijkerwijze zou mogen verwachten als zijnde gedekt door de verzekeringspolis. 
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Dit betekent dat de bedongen uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid niet ertoe mogen 
strekken de aansprakelijkheid voor opzet, zware fout, of het niet-uitvoeren van een verbintenis die een 
van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt uit te sluiten, of op ongepaste wijze –
bijvoorbeeld door een niet-evenwichtige franchise- de wettelijke rechten van de consument beperken bij 
wanprestatie of gebrekkige uitvoeringen van één van haar contractuele verplichtingen. 

d. Vierde vereiste :  proportionaliteit  van de franchise 

In veel van de onderzochte contracten, waar de aansprakelijkheid beperkt wordt tot beloop van de  
clausules in de verzekeringspolis, geldt ook een franchise ten belope waarvan de gebruiker niet vergoed 
wordt: de eerste schijf van X euro van het schadebedrag wordt met andere woorden niet door de 
onderneming vergoed, maar blijft ten laste van de consument. Het gaat hierbij vooral om de 
aansprakelijkheid inzake materiële en lichamelijke schade aan de consument toegebracht (zie de 
voorbeelden 3 tot en met 9). Deze franchise geldt dan ook rechtstreeks ten aanzien van de consument. 
Zoals uit de voorbeelden blijkt, bedraagt deze nu veelal 250 euro. 
 
De Commissie begrijpt dat deze franchise enerzijds tot doel heeft te vermijden dat de consument voor alle 
kleine gevallen schade-aangiftes zou indienen en ook misbruiken inzake aangiftes wil tegengaan.  
Anderzijds moet ook opgemerkt worden dat indien de consument stelt dat een bepaalde daad van de 
werknemer schade zou veroorzaakt hebben, het aan de consument is om de fout, de schade en het 
oorzakelijk verband hard te maken, wat het risico tot misbruik vanwege de consument al heel wat minder 
waarschijnlijk maakt.  
Het moet hier dan wel gaan om een billijke risicoverdeling, waar ieder opzet en grove schuld voor 
rekening moet komen van de onderneming.  
 
Ook de consument heeft hier een zorgvuldigheidsverplichting om erover te waken dat dit risico op 
beschadiging van dure voorwerpen beperkt wordt. 

Mede gelet op deze voorafgaande overwegingen, moet nagegaan worden hoeveel de gemiddelde schade 
bedraagt voor de consument doordat de huishoudhulp de huishoudelijke taken niet correct uitvoert. Indien 
in de meeste gevallen de van toepassing verklaarde franchise niet wordt overschreden, dan strekt een 
dergelijke franchise ertoe een onrechtmatige beperking van aansprakelijkheid uit te maken, en is dit in 
strijd met zowel de artikelen VI.83, 13°  als VI. 83, 30° WER. 
 

4. Aansprakelijkheid voor schade door fout gebruik reinigingsproducten 
 
In voorbeeld 10 wordt de aansprakelijkheid voor het gebruik van inadequate producten volledig op de 
consument gelegd. Hoewel het ter beschikking stellen van onder meer geschikt poetsmateriaal, rekening 
houdend met de ondergrond, in de meeste gevallen aan de verantwoordelijkheid van de consument 
gelaten wordt, kan de onderneming niet alle aansprakelijkheid ter zake op de consument afwentelen. 
 
Zoals reeds hoger vermeld, mag van de werknemer een minimale onderlegdheid verwacht worden inzake 
de schoonmaakproducten, zodat hij geen fout gebruik maakt van bepaalde producten (bijvoorbeeld 
producten die geschikt zijn voor vloeren, maar die schade kunnen veroorzaken indien ze op parket 
worden gebruikt). 
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Bedingen die de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van geschikte materialen op de 
consument leggen kunnen bijgevolg strijdig bevonden worden met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER. 
 

 AANBEVELING NR. 5 VAN DE COMMISSIE: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR DE VERVULLING 

VAN DE OPDRACHT INZAKE HET VERLENEN VAN HUISHOUDHULP 
 
5.1. Transparantie van exoneratieclausules 
 
Bedingen die de aansprakelijkheid beperken moeten vooreerst op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
geformuleerd. De Commissie beveelt in dat opzicht aan dat voor wat de onderzochte contracten betreft 
vooral met de drie volgende elementen rekening moet worden gehouden: 
 
(a) Aansprakelijkheidsbeperkende clausules kunnen vooreerst enkel ingeroepen worden indien de 
onderneming duidelijk en specifiek aangeeft in welke gevallen deze aansprakelijkheidsbeperking geldt. 
Algemeen geformuleerde clausules of clausules waarin de onderneming opsomt in welke gevallen ze 
verzekerd is, zijn in dit opzicht niet voldoende. 
 
Er moet hierbij ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de schade ingevolge het niet 
correct uitvoeren van de contractuele verplichtingen (huishoudhulp), dan wel schade aangebracht aan 
goederen of verlies of diefstal naar aanleiding van de dienstverstrekking. 
 
(b) Aansprakelijkheidsbeperkende contractvoorwaarden moeten afzonderlijk opgenomen worden en 
mogen niet geïntegreerd worden in bedingen die geen verband houden met die hypotheses. 
 
(c) Het op algemene wijze bepalen dat de onderneming slechts tot een middelenverbintenis gehouden is 
beperkt de mogelijkheden tot verhaal van de consument tegen aan de onderneming toerekenbare niet-
nakoming.  
 
5.2. Materiële toetsing aan de artikelen VI.83, 13°, 25°, 30° WER 
 
De Commissie herinnert eraan dat de aansprakelijkheid nooit uitgesloten kan worden voor opzet, grove 
schuld of het niet-uitvoeren van de voornaamste prestaties (VI.83, 13°) en dat de wettelijke rechten van 
de consument bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering nooit op ongepaste wijze kunnen uitgesloten of 
beperkt worden (art. VI.83, 30°). Wat dit laatste betreft, dient nagegaan worden of (mede door de 
formulering van het beding) de consument  effectief een verhaal heeft bij een wanprestatie of gebrekkige 
uitvoering van de hoofdverbintenissen van de dienstencheque-onderneming. 
 
Aansprakelijkheid voor lichamelijke schade  ten gevolge van een doen of nalaten van de onderneming 
kan nooit beperkt of uitgesloten worden (art. VI.83, 25°, WER). 
 
5.3. automatische koppeling aansprakelijkheid aan verzekering 
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Wat de bedingen betreft die de eventuele aansprakelijkheid van de onderneming automatisch koppelen 
aan de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de goedkeuring van het 
schadegeval, gelden vier fundamentele opmerkingen. 
 
(1) Net zoals bij iedere aansprakelijkheidsbeperking moeten de essentiële elementen van de polis 
waarnaar verwezen wordt vooreerst ter kennis gebracht worden van de tegenpartij: de verzekerde risico’s, 
het maximumbedrag van tussenkomst, en de belangrijkste uitzonderingen moeten meegedeeld worden 
opdat sprake kan zijn van tegenstelbaarheid en een geldige toestemming. 
 
(2) Een automatische koppeling aan goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij van een bepaald 
schadegeval kan sowieso niet: de onderneming dient in te staan voor de tekortkomingen aan haar 
toerekenbaar wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kunnen worden. Ze kan dit niet laten afhangen van 
de al dan niet goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij die deze risico’s voor haar dekt. 
 
(3) Indien het de bedoeling is de aansprakelijkheid van de onderneming te baseren op de 
verzekeringsvoorwaarden, dan moeten de beperkende voorwaarden van de verzekeringspolis 
beantwoorden aan de limieten zoals die volgen uit de artikelen VI.83, 13°, 25°, en 30° WER. 
 
(4) Wordt de aansprakelijkheid beperkt door middel van een franchise waaronder geen terugbetaling 
geldt, dan mag die vastgestelde drempel niet tot gevolg hebben dat, gelet op de gemiddelde schade per 
schadegeval, de consument de facto geen enkel verhaal zou hebben bij schade door wanprestatie van de 
huishoudhulp.  Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de ernst van de fout (opzet of zware 
fout) die aanleiding geeft tot het schadegeval. 
 
5.4. Aansprakelijkheid voor fout gebruik materialen 
 
Van de huishoudhulp kan een minimale onderlegdheid inzake het gebruik van poetsmaterialen worden 
verwacht, ook al is de consument in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde 
materialen en eventuele specifieke onderhoudsvoorschriften. Bedingen die de volledige 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van geschikte materialen op de consument leggen kunnen 
bijgevolg strijdig bevonden worden met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER. 

 

B. Voor verlies of diefstal van voorwerpen  

1. VOORBEELDEN: 

Voorbeeld 1:  

“Hoewel de onderneming de verantwoordelijkheid draagt voor een grondige selectie van de werknemers 
die zij ter beschikking stelt van de consument, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden in geval van 
diefstal of van verlies van enig voorwerp en/of geld. De onderneming kan ook niet aansprakelijk worden 
gehouden voor sommen, waarden of voorwerpen die de consument zou toevertrouwen aan de werknemer. 
In geval van verdenking van diefstal, moet de consument de onderneming zo spoedig mogelijk verwittigen 
en klacht indien bij de politie.” 
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Voorbeeld 2: 

« De consument dient altijd het bewijs te leveren van de nodige voorzichtigheid met betrekking tot geld en 
waardevolle voorwerpen. In geval van vermoeden van diefstal door de werknemer, dient de consument 
altijd de verantwoordelijke van de onderneming te verwittigen. Bij diefstal door de werknemer, dient de 
consument onmiddellijk aangifte te doen bij de politie teneinde een PV te laten opstellen. De consument 
dient eventuele klachten altijd mede te delen aan de verantwoordelijke van de onderneming, die de zaak 
zal onderzoeken.”  

Voorbeeld 3: 

« De onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om te weigeren om tussen te komen in de 
vergoeding in geval de consument niet bewijst voldoende waakzaam te zijn geweest teneinde het 
schadegeval te vermijden en in geval het schadegeval niet in de voorgeschreven termijnen zou zijn 
aangegeven. De consument zal vermijden om aan de werknemer delicate zaken en zaken met een grote 
waarde toe te vertrouwen. Wenst hij dit toch te doen, dan verbindt hij zich hiervoor volledig ten 
persoonlijke titel en zal hij geen enkel beroep hebben ten aanzien van de onderneming bij beschadiging 
van die voorwerpen. »  

Voorbeeld 4:  

“Artikel 12 – Verlies en diefstal 

De klant neemt de zorg in acht omtrent waardevolle zaken. 

Bij vermoeden van diefstal door de medewerker dient de klant steeds de consulent van de onderneming te 
verwittigen. 

Bij diefstal door de medewerker dient de klant onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een 
PV te laten opmaken. 

De onderneming kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor diefstal.” 

 

2. ANALYSE DOOR DE COMMISSIE 

De werknemer is persoonlijk aansprakelijk voor ieder opzet (onder meer diefstal). De onderneming, zijn 
werkgever, die medecontractant is van de consument, dient ten aanzien van de consument in te staan voor 
een dergelijk opzet. 

De onderneming kan dit risico dus niet afwentelen op de consument (zoals gebeurt in voorbeeld 1), al 
dient ook de consument de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen met betrekking tot het beperken 
van de risico’s. Deze waakzaamheidsverplichting kan evenwel niet tot gevolg hebben dat de consument 
als enige aansprakelijk zal zijn bij diefstal (zie voorbeeld 3). In voorbeeld 4 wordt uitdrukkelijk gesteld 
dat de onderneming niet aansprakelijk kan gesteld worden voor diefstal van haar werknemer. De 
Commissie beaamt tenslotte dat wat de problematiek van verlies en diefstal betreft, dit vooral een 
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probleem van bewijs vormt, waardoor het aangewezen is dat de vaststelling van eventueel verlies of 
diefstal het best gebeurt door het laten opstellen van een P.V. door de politie. 

AANBEVELING NR. 6: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR VERLIES OF DIEFSTAL  

De onderneming dient in te staan voor het gedrag van zijn werknemers, al heeft ook de consument een 
zorgvuldigheids- en waakzaamheidsplicht met betrekking tot waardevolle voorwerpen.  

Clausules waarin de onderneming stelt dat de werknemer persoonlijk aansprakelijk is voor opzet, grove 
schuld, en herhaalde lichte fout, en waarbij de onderneming zich in geen geval aansprakelijk acht, of 
waarbij in het ongewisse wordt gelaten of de onderneming hiervoor instaat, zijn onrechtmatig. 

 

C. Aansprakelijkheid voor de sleutels 

BIJVOORBEELD: 

Voorbeeld 1: 

“Dit sleutelcontract wordt door de onderneming ter beschikking gesteld aan de klant. De onderneming 
kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de inhoud 
ervan.  

De onderneming is ook in geen geval aansprakelijk voor diefstal, verlies of niet-teruggave van de 
huissleutel van de klant, noch voor enig onrechtmatig gebruik ervan door de thuishulp of door een ander 
persoon. 

De overhandiging van de sleutel gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

Eventuele kosten bij verlies, diefstal of beschadiging van de sleutel en/of het deurslot kunnen bijgevolg 
onder geen beding verhaald worden op de onderneming, noch op de thuishulp.” 

Voorbeeld 2: 

De werknemer mag nooit sleutels worden overhandigd van de woning of van de verblijfplaats waarin hij 
moet werken, tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk de toelating heeft gekregen van de consument om te 
beschikken over deze sleutels. In ieder geval is het bedrijf op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het 
terugbrengen van de sleutels of voor het gebruik ervan door de werknemer of een andere persoon. De 
werknemer mag evenzo van geen enkele code van een of meerdere alarmsystemen op de hoogte worden 
gebracht tenzij het uiteraard gaat om een specifieke code voor de werknemer. In ieder geval is de 
consument de enige verantwoordelijke voor elke informatie die aan de werknemer zou worden bezorgd.” 

ANALYSE: 

Wordt in het kader van de diensten van huishoudhulp een sleutel ter beschikking gesteld van de 
werknemer, dan is het inderdaad aanbevolen dit contractueel vast te leggen in een aparte 
sleutelovereenkomst. In die overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd wie ten opzichte van wie 
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verbonden is. De Commissie pleit ook minstens voor een tegentekening van de derde partij (hetzij de 
onderneming, hetzij de werknemer). 

Heeft de werknemer, respectievelijk de onderneming voor de werknemer, voor het uitvoeren van de 
huishoudhulp met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de consument een sleutel gekregen, 
dan gaat het om een overeenkomst van bewaargeving, waarvoor de werknemer respectievelijk de 
onderneming indien de sleutelovereenkomst met de onderneming wordt afgesloten, een 
restitutieverbintenis heeft conform de gemeenrechtelijke regels inzake bewaargeving. 

Bedingen die deze restitutieverplichting en alle aansprakelijkheid ter zake (verlies, diefstal, gebruik door 
derden), uitsluiten, zijn verboden exoneratiebedingen, in strijd met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER. 

AANBEVELING NR. 7: REGELING VAN DE SLEUTELS 

Beschikt de werknemer over een sleutel, dan beveelt de Commissie aan dat dit vooreerst uitdrukkelijk 
geregeld wordt in een aparte overeenkomst. Gaat het om een bilaterale overeenkomst, dan beveelt de 
Commissie dat de derde betrokken partij minstens tegentekent. 

Het overhandigen van sleutels betreft een bewaargeving waarvoor krachtens het gemeen recht een 
restitutieverbintenis geldt. Bedingen die deze gemeenrechtelijke regeling volledig terzijde laten en alle 
aansprakelijkheid ter zake op de consument zelf leggen, zijn onrechtmatig. 

 

V. Duur en einde van de overeenkomst- Opzeggingsgronden 

1. Duur 

Voorbeeld: 

Dit contract wordt voor een onbepaalde duur aangegaan. 

Ongeacht de duur is deze overeenkomst altijd opzegbaar. Zowel de consument als de onderneming 
kunnen de overeenkomst opzeggen per brief of via het e-mail adres mits naleving van een opzegtermijn 
van minimum één maand.  

 

Analyse : 

De meeste dienstenovereenkomsten zijn overeenkomsten van onbepaalde duur met een wederzijdse 
mogelijkheid tot opzeg mits naleving van een opzegtermijn van één maand. Dergelijke opzegtermijnen 
zijn redelijk. Een opzegtermijn van twee weken uitgaande van de onderneming lijkt de Commissie nogal 
kort rekening houdende met de omstandigheid dat het niet redelijk voorkomt om in een dergelijke termijn 
een andere huishoudhulp te vinden. Soms wordt bepaald dat de opzegging onmiddellijk kan gebeuren met 
akkoord van beide partijen.  

2. Opzeggingsgronden 
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Voorbeeld: 

Deze overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden in de volgende gevallen: 

1. Als de erkenning van de onderneming wordt geschorst of ingetrokken. […] 

In veel van de onderzochte contracten komt het voor dat overeenkomstig de wet op de dienstencheques27 
wordt bepaald dat indien de erkenning van de onderneming wordt ingetrokken of geschorst, de 
overeenkomst onmiddellijk wordt ontbonden. 

De Commissie is van oordeel dat hier voor wat de gevolgen van de ontbinding en de eventuele 
schadevergoeding betreft een onderscheid moet gemaakt worden naargelang het niet meer ‘erkend zijn’ al 
dan niet toerekenbaar is aan de onderneming. 

Artikel 2, § 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten – en banen somt de 
erkenningsvoorwaarden op waaraan ondernemingen moeten voldoen. 

Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat het bedrijf of één van de leden onder het bestuur zich niet in 
staat van faillissement bevinden. Dat één van de leden van het bestuur in faillissement verkeert kan 
moeilijk verweten worden aan het dienstenbedrijf28. Niettemin zal het niet voldoen aan de voorwaarden 
vaak (mede) het gevolg zijn van een verkeerd beleid van het dienstenbedrijf, en kan de onderneming zich 
dus niet zomaar aan haar contractuele aansprakelijkheid onttrekken (zie de toepassing van artikel 1184 
B.W.).  

  

                                                           
27 Zie artikel 2, § 2, in fine van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen. 
28 Zie art. 2, § 2, f. Wet van 20 juli 2001 buurtdiensten. 
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AANBEVELING NR. 8 VAN DE COMMISSIE: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST EN 

OPZEGGINGSGRONDEN 

8.1. Duur  

De Commissie stelt vast dat de meeste overeenkomsten van onbepaalde duur zijn, met een redelijke 
opzegtermijn van één maand. Een opzegtermijn van twee weken lijkt de Commissie nogal kort. 

8.2. Opzeggingsgronden 

Eén van de redenen tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst inzake huishoudhulp betreft de 
intrekking van de erkenning van de onderneming. Is die intrekking te wijten aan omstandigheden 
toerekenbaar aan de onderneming, dan kan deze zich echter niet zomaar aan haar contractuele 
aansprakelijkheid onttrekken en zijn de clausules die hiermee geen rekening houden in dat opzicht 
onrechtmatig.  

 

VI. Eenzijdige wijziging van voorwaarden 

VOORBEELDEN: 

Voorbeeld 1:   

“Wijzigingen aan deze overeenkomst andere dan deze vermeld in artikel 4.4., worden schriftelijk aan de 
particulier meegedeeld. Indien de particulier niet akkoord gaat met de geplande wijzigingen, heeft hij het 
recht om het contract op te zeggen conform artikel 13 alinea 1.” 

Voorbeeld 2:  

« De onderneming kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Is dit het geval, dan gelden de nieuwe 
voorwaarden 30 kalenderdagen na kennisgeving ervan. De publicatie van dit bericht op de website of per 
gewone brief, hetzij per mail, worden geacht gepaste kennisgevingen te zijn hiervan. Gaat de consument 
hiermee niet akkoord, dan kan hij zijn wil om de overeenkomst te beëindigen te kennen geven per gewone 
brief of per e-mail binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving van de eventuele wijzigingen. Doet hij dit 
niet, dan wordt hij geacht deze nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard. 

Voorbeeld 3:  

« De aanvraag tot dienstprestaties zal opgenomen worden in een « planningsfiche » door de onderneming 
opgesteld en tegengetekend door de klant. Hiermee wordt een administratief dossier op naam van de 
klant geïnitieerd, wat volledig gratis gebeurt. Indien er belangrijke wijzigingen (bijvoorbeeld in het soort 
van prestaties) worden aangebracht door de klant in de “planningsfiche” nadat deze ondertekend is, 
wordt hem een forfaitair bedrag van 50 euro gefactureerd. 
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De termijnen voor het begin van de prestaties worden enkel ter indicatieve titel gegeven, en hun niet-
naleving kan in geen geval leiden tot een opzeg van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. 

De consument verbindt zich ertoe de onderneming drie maand op voorhand te verwittigen van elke 
wijziging die zij wenst in de planning. Iedere wijziging in de planning waarin geen rekening gehouden 
wordt met deze termijn verplicht de consument ofwel de overeengekomen prestaties naar een latere datum 
te verschuiven, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de werknemer, hetzij, indien de consument 
de overeengekomen prestaties niet wenst uit te stellen, tot het betalen van een vergoeding van 21 euro per 
niet-gepresteerde uurprestatie. De verschoven uren worden in het kader van dit beding als bijkomende 
uren beschouwd ten opzichte van de “normale” planning.  

Voorbeeld 4: 

“De onderneming brengt de consument vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen in het 
werkschema.” 

COMMENTAAR : 

a. Wijziging contractvoorwaarden 

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, zijn de onderzochte overeenkomsten inzake huishoudhulp van 
ondernemingen doorgaans van onbepaalde duur, zodat de partijen onder bepaalde voorwaarden zich het 
recht kunnen voorbehouden de prijs en de voorwaarden eenzijdig aan te passen, maar niet de wezenlijke 
kenmerken van de dienstverlening (zie de artikelen VI.83, 2° en 4° van de zwarte lijst inzake 
onrechtmatige bedingen). 

Behoudt de onderneming zich het recht voor om eenzijdig de contractvoorwaarden te wijzigen, dan 
behoort het aan de onderneming om de consument van deze wijzigingen actief en op individuele wijze in 
te lichten. De onderneming dient de consument bovendien op een  duidelijke en begrijpelijke wijze 
hierover in te lichten, en ook duidelijk mede te delen dat de consument het recht heeft om de 
overeenkomst te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met deze wijzigingen. Dit zijn minimale 
elementen teneinde te waarborgen dat de rechten van de consument bij een dergelijke eenzijdige 
wijziging voldoende gecompenseerd worden in gevolge een dergelijke eenzijdige wijziging, die reeds 
meerdere malen aan bod kwamen in de adviezen van de Commissie29. Dat een duidelijke mededeling van 
de wijzigingen, en van het recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen in gevolge die 
wijzigingen, essentieel zijn, blijkt ook uit dat de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie30. 

Toegepast op de eerste twee voorbeelden, lijkt het eerste voorbeeld in overeenstemming te zijn met de 
hoger genoemde minimale elementen, op voorwaarde dat bij de wijziging de consument eveneens 
duidelijk op de hoogte wordt gebracht van zijn recht om de overeenkomt te beëindigen in gevolge de 
wijzigingen. Wat het tweede voorbeeld betreft, volstaat een verwijzing naar de website niet: het is aan de 
onderneming om de consument individueel op de hoogte te stellen van de betrokken wijzigingen, en hem 
eveneens mede te delen dat hij de overeenkomst kan beëindigen indien hij hier niet mee akkoord gaat. 
                                                           
29 Zie onder meer Advies nr. 19 inzake de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten, p. 
16; Advies nr. 24 inzake de algemene voorwaarden in de sector van de teledistributie, p. 38-39. 
30 Zie het arrest nr. 472/10 van 26 april 2012 (Invitel) van het Europese Hof van Justitie, punt 30 en Dictum 1 
(gepubliceerd in de digitale jurisprudentie – algemene jurisprudentie). 
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b. Wijziging planning 

Het derde voorbeeld heeft betrekking op de planningsfiche en eventuele wijzigingen aan deze fiche die 
zouden voorgesteld worden door de consument, maar regelt terzelfdertijd de hypothese van laattijdigheid 
van de dienstprestatie in hoofde van de onderneming of de werknemer. Vooreerst mag opgemerkt worden 
dat de hypotheses van enerzijds een gewilde verandering in het schema en anderzijds de gebrekkige 
nakoming van de afgesproken planning andere situaties betreffen en het dus in strijd is met de 
transparantievereiste om deze twee hypotheses zonder onderscheid samen te behandelen. Daarnaast is ook 
voor wat de ‘wijziging in planning’ betreft, deze bepaling heel onoverzichtelijk door het regelen in alinea 
1 en vervolgens alinea 3 van eenzelfde situatie. 

Vervolgens kan wat deze bepaling betreft niet anders besloten worden dan dat deze regeling op zich al 
kennelijk onevenwichtig is: de consument die wijzigingen aan het afgesproken schema wenst aan te 
brengen, dient dit minstens 3 maand op voorhand te doen, en dient hiervoor 50 euro te betalen aan 
administratiekosten. Gebeurt deze aanvraag tot wijziging minder dan 3 maanden op voorhand, dan 
verplicht hij zich ertoe ofwel de vroeger afgesproken uren naar een ander tijdstip te verplaatsen, ofwel de 
onderneming te vergoeden ten belope van de niet-gesubsidieerde kost van de huishoudhulp (21 euro). 

Anderzijds acht de onderneming zich totaal niet aansprakelijk in een geval van toerekenbare gebrekkige 
uitvoering, namelijk wat het overeengekomen termijn voor begin van uitvoering van de prestaties betreft. 
Deze clausule is op zich al in strijd met artikel VI.6° WER, en art. VI. 83, 13° en 30° WER. 

Het vierde voorbeeld verleent aan de onderneming het recht om eenzijdig het werkschema aan te passen. 
Een aanpassing van het werkschema betreft een aanpassing van een wezenlijk kenmerk van de 
overeenkomst, en het zich contractueel het recht toeëigenen om eenzijdig de kenmerken van de 
dienstverlening aan te passen, is op zich in strijd met artikel VI.83, 4° WER. 

AANBEVELING NR. 9: WIJZIGING CONTRACTVOORWAARDEN EN EENZIJDIGE WIJZIGING KENMERKEN 

DIENSTVERLENING 

9.1. Wijziging contractvoorwaarden 

Bij wijziging van contractvoorwaarden van onbepaalde duur, dient de onderneming de consument 
hierover minstens actief en op individuele wijze in te lichten. De onderneming dient dit op een duidelijke 
en begrijpelijke wijze te doen, met de uitdrukkelijke mededeling dat de consument het recht heeft om de 
overeenkomst te beëindigen indien hij daarmee niet akkoord gaat. 

9.2. Eenzijdige wijziging kenmerken dienstverlening 

Wijzigingen inzake het werkschema betekenen essentiële wijzigingen in hoofde van de consument, en 
kunnen niet eenzijdig opgedrongen worden door de onderneming.  

VII. Schadebedingen 

VOORBEELDEN: 

Voorbeeld 1 : 
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« Is de consument in gebreke om de dienstencheques die betrekking hebben op de prestatie ten laatste 
gedurende de maand van de verschuldigde prestatie over te maken, dan heeft de onderneming het recht 
om aan de consument het bedrag te vorderen waarop de onderneming recht heeft per gepresteerd uur, 
met name de verwervingsprijs van de dienstencheque (7,5 euro) te vermeerderen met de federale 
tussenkomst (hetzij 13,30 euro).  

Wordt deze maandelijkse vervaltermijn niet gerespecteerd, dan zal het aangegeven bedrag bovendien van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire som van 50 euro ten titel 
van dossierkosten, verwijlsinteresten aan een jaarlijkse rentevoet van 12%, die iedere begonnen maand 
integraal verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding van 15% met een 
minimum van 125 euro.” 

Voorbeeld 2: 

- De particulier is aansprakelijk voor alle schade, daarin begrepen de door het dienstenbedrijf 
gederfde winst, die voor het dienstenbedrijf voortvloeit uit het niet respecteren van de contractuele 
afspraken door de particulier. De door de particulier verschuldigde schadevergoeding bedraagt dan 
minimaal de bedragen die het dienstenbedrijf zou hebben ontvangen van de overheid wanneer de 
contractuele afspraken normaal zouden zijn nageleefd (thans 21,10 euro per uur). Voor elke 
aangetekende zending die door het dienstenbedrijf dient te worden verstuurd ten gevolge van het niet 
naleven van de betalingsvoorwaarden conform artikel 4, wordt een bedrag van thans 10 euro 
aangerekend, en dit als tussenkomst in de kosten van de aangetekende zending.  

- Bij niet-betaling van de gevorderde bedragen op de vervaldag zal deze forfaitair verhoogd worden 
met een schadevergoeding van 15% op de in te vorderen sommen met een minimum van 125,00 euro, 
waarbij tevens interesten zullen gevorderd worden op het in te vorderen bedrag à rato van 12% ’s 
jaars vanaf datum der prestaties. In geval het dienstenbedrijf in gebreke zou blijven bij eventuele 
terugbetalingen aan de particulier, dan kan deze om een gelijkaardige schadevergoeding vragen.  

Voorbeeld 3: 

“Het dienstenbedrijf behoudt zich het recht voor om de consument de prestaties te factureren waarvoor 
zij geen dienstencheques zou hebben ontvangen. Deze facturatie zal gebeuren a rato van 30 euro per 
begonnen uur voor prestaties waarvoor geen dienstencheques werden ontvangen. Desgevallend kunnen 
eveneens verwijlinteresten worden gevorderd, berekend volgens de  wettelijk van kracht zijnde rentevoet, 
alsook kan het schuldsaldo worden verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum 
van 2500 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. …” 

Voorbeeld 4: 

In geval van niet-betaling geeft dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling het aanrekenen van de 
wettelijke nalatigheidsinteresten tot gevolg en zullen deze automatisch en zonder voorafgaande 
kennisgeving worden verhoogd met een boeteclausule van 8%. Na twee aanmaningen heeft het bedrijf het 
recht om de uitoefening van zijn verplichtingen op te schorten en dit zonder vooropzeg, tot de betaling 
van alle verschuldigde bedragen. Deze kosten worden berekend conform het Koninklijk Besluit van 
30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 
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handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. De achterstallige betaling, ondanks aanmaningen 
en ingebrekestelling, heeft de annulering tot gevolg van de eventuele korting op de diensten van de 
onderneming waarop de consument aanspraak kon maken. 

ANALYSE: 

1. Vereiste wederkerigheid en gelijkwaardigheid van schadebedingen (art. VI.83, 17° WER) 

De Commissie stelt vooreerst vast dat er tegenover de schadebedingen voor niet-betaling of laattijdige 
betaling in de meeste van de onderzochte contractvoorwaarden geen schadebeding voorkomt dat een 
vergoeding vastlegt voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de 
onderneming. 

Indien schadebedingen niet beantwoorden aan deze wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsvereiste, zijn 
ze in strijd met artikel VI.83, 17° WER en dus verboden en nietig. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid 
van schadebedingen houdt in dat aan elk schadebeding dat een tekortkoming van de consument beteugelt 
ook een schadebeding moet beantwoorden voor een vergelijkbare tekortkoming van de onderneming, Het 
gaat dus niet op om, zoals in voorbeeld 2, tegenover de hoofdverbintenis tot betalen van de consument, 
deze wederkerigheid toe te passen op eventueel te verrichten terugbetalingen vanwege de onderneming. 
Het dient beaamd te worden dat de wanprestatie in hoofde van de consument (wanbetaling) gemakkelijker 
vast te stellen en te becijferen valt dan de schade te berekenen bij het niet naar behoorlijk uitvoeren van 
de ‘kenmerkende prestatie’ door de onderneming. 
 
Tegenover niet-tijdige betaling binnen de maandelijkse vervaldagen kan echter het zonder enige 
verwittiging niet-naleven van de afgesproken uren voor huishoudhulp binnen de maand gesteld worden, 
en kan reeds een gelijkwaardig schadebeding voor die vorm van niet-nakoming bedongen worden. 

2. Omvang van het schadebeding 

 De bedongen schadevergoedingsbedragen mogen vervolgens niet duidelijk onevenredig zijn aan het 
nadeel dat door de onderneming kan worden geleden (art. VI.83, 24° WER). 

Bij het beoordelen van de niet-kennelijke onevenredigheid, moet de bedongen vergoeding altijd getoetst 
worden aan de potentiële schade, en dient het hierbij om een globale toetsing te gaan. Bovendien moeten 
schadebedingen gegroepeerd worden en weegt de regel van de transparantie zwaar door bij de toetsing31. 

a. vergoeding ten belope van het bedrag van de dienstencheque dat de onderneming ontvangen 

zou hebben van de overheid bij t ijdige overhandiging  

Dat bedongen wordt dat bij het niet overhandigen van de dienstencheque binnen de maand na de prestatie 
de consument gehouden is tot betaling van de bedragen die de onderneming normaliter zou ontvangen 
hebben van de overheid had de consument de dienstencheque afgeleverd, is correct : dit kan 
redelijkerwijze geacht worden overeen te stemmen met de schade die de onderneming lijdt door het niet 
afleveren van de cheque binnen de termijn vereist door de wetgeving. Het potentiële nadeel voor de 
                                                           
31

 Zie in dit verband  COB 23, Advies inzake de contractuele voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken 
en consumenten (19 december 2007), p. 13, en COB 24, Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector 
van de teledistributie (25 juni 2008), p. 48.  
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onderneming is niet beperkt tot de aankoopkost van de dienstencheque door de consument: het strekt zich 
uit tot de totaliteit van het bedrag dat hem gestort ging moeten worden door de overheid tegen ontvangst 
van de dienstencheque. 

Wat voorbeeld 3 betreft, kan zich de vraag gesteld worden waarom dit bedrag op 30 euro geraamd wordt, 
vooral indien dit samen bekeken wordt met de forfaitaire schadevergoeding van 15% op de in te vorderen 
som met een minimum van 125 euro. 

b. buitengerechtelijke invorderingskosten: algemene tenlastelegging van kosten opgeëist  door 

een incassobureau of gerechtsdeurwaarder 

In het vierde voorbeeld wordt in het algemeen gesteld dat na twee aanmaningen “kosten worden 
aangerekend conform het Koninklijk Besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van 
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen”.  

De Commissie wijst er vooreerst op dat altijd een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen 
minnelijke, buitengerechtelijke invordering en gerechtelijke invordering op basis van een uitvoerbare 
titel32. 

Het geciteerde voorbeeld heeft blijkbaar betrekking op de minnelijke invordering door een 
gerechtsdeurwaarder. De Commissie wijst in dit verband op artikel 5 van de wet van 20 december 2002 
betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument dat verbiedt om in het kader van de 
activiteit van minnelijke invordering van schulden  aan de consument enige vergoeding te vragen, anders 
dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de 
contractuele verbintenissen. Deze bepaling is in het bijzonder van toepassing op de minnelijke 
invordering gedaan door een advocaat of een ministerieel ambtenaar of gerechtelijk mandataris in de 
uitoefening van zijn beroep of ambt33. 

Aangezien deze bepaling duidelijk stelt dat enkel de overeengekomen bedragen kunnen gevorderd worden 
in het kader van de activiteit van minnelijke invordering heeft een dergelijke algemene tenlastelegging en 
verwijzing zonder te verduidelijken welke precieze bedragen zullen worden gevraagd, weinig zin.34 

 c.  buitengerechtelijke invorderingskosten: cumuls van forfaitaire bedragen en specifieke 

kostenposten   

Bij de beoordeling van de hoegrootheid van schadebedingen moet altijd een globale beoordeling worden 
gemaakt van de ten tijde van de contractsluiting redelijk te ramen potentiële schade. De in aanmerking te 
nemen schadevergoeding betreft hierbij alle specifieke kosten door de onderneming aangegaan om de 
schuld terug te vorderen (personeelskosten, aanmaningskosten, enz.). 

Wat de vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten betreft, worden deze veelal onder de 
vorm van forfaitaire bedragen in de vorm van een percentage op de verschuldigde hoofdsom bedongen. 

                                                           
32 Waarvoor een expliciete regeling geldt in de artikelen 1017-1024 Ger. Wb. zoals onder meer gewijzigd door de 
wet van 21 april 2007, met onder andere de regeling inzake de rechtsplegingsvergoeding. 
33 Zie in dit verband de wetswijziging van 27 maart 2009. 
34

 De Commissie zal in een eerstvolgend advies een grondiger advies geven over dit soort clausules naar aanleiding 
van een adviesaanvraag van de consumentenorganisaties bij brief van 6 maart 2015 over dergelijke schadebedingen,  
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Deze bedragen worden normaliter geacht alle buitengerechtelijke invorderingskosten te dekken. Het 
behoort aan de rechter om gelet op de specifieke overeenkomst, de omstandigheden rond de sluiting van 
de overeenkomst, en de aard van het goed of de dienst te oordelen of de hem voorgelegde schadebedingen 
in concreto onevenredig zijn. De Commissie kan evenwel enkele algemene aanbevelingen formuleren in 
dit verband.  

(1) cumul van forfaitaire schadevergoedingen 

In voorbeeld 1 wordt een forfaitair bedrag van 50 euro die betrekking zouden hebben op “dossierkosten” 
gecumuleerd met een forfaitair en onherleidbaar schadebeding van 15% met een minimum van 125 euro. 
Mede gezien de hoegrootheid van dit forfaitair schadebeding van 15% kunnen zich in het algemeen 
vragen gesteld worden over een redelijk te ramen schadevergoeding voor de buitengerechtelijke 
invorderingskosten. 

(2) cumul van forfaitaire vergoedingen met specifieke kostenposten 

De Commissie herhaalt dat de gezamenlijke toepassing van een forfaitair “schadebeding”35, en specifieke 
kostenposten die de buitengerechtelijke invordering tot voorwerp hebben, zoals dit het geval is in 
voorbeeld 2, tot een kennelijke onevenredigheid kan leiden. 

d. Buitengerechtelijke invorderingskosten: minima en maxima 

 Ook over de in de voorbeelden bedongen minimumvergoeding kan zich de vraag gesteld worden of 
dergelijke minima wel redelijkerwijze geacht kunnen worden  in enige evenredigheid te staan met het 
nadeel dat door de onderneming kan worden geleden De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar 
reeds geformuleerde opmerkingen in haar advies nr. 19 inzake de algemene voorwaarden van de 
exploitanten van vaste telefoondiensten36 

e. De conventionele verwijlsinterest heeft tot doel de schuldeiser te vergoeden voor het 
liquiditeitsnadeel, en meer algemeen het financiële nadeel, dat hij lijdt door het niet op tijd ontvangen van 
de verschuldigde som.  

In het huidige renteklimaat, lijkt de Commissie een bedongen verwijlsinterest van 12% duidelijk niet 
evenredig aan het liquiditeitsnadeel dat door de onderneming kan worden geleden. 

Er mag in dit kader vervolgens ook worden gewezen op de strenge sanctie van het volledig buiten 
toepassing verklaren van een onrechtmatig beding, zoals dit duidelijk naar voor gekomen is in de 
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, met name in de arresten Banesto37, Asbeek Brusse38, en 

                                                           
35 Zie COB 19, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten (29 maart 
2006), p. 24-25; COB 23, Advies inzake de contractuele voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken en 
consumenten (19 december 2007), p. 13. 
36

 COB 19, 29 maart 2006, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten, p. 
25 boven. 
37

 HvJ, 14 juni 2012, Banco Español de Credito t. Joaquin Calderón Camino, C-618/10, o.m. te raadplegen via de 
website van het Europese Hof, http://curia.europa.eu 
38 HvJ, 30 mei 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse en Katarina de Man Garabito t. Jahani BV), C-488/11, o.m. te 
raadplegen via de website van het Europese Hof, http://curia.europa.eu.  
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Kasler39: indien de rechter vaststelt dat een (schade)beding onrechtmatig is, moet hij dit beding volledig 
buiten beschouwing laten, en mag hij het dus niet matigen, tenzij – quod non in casu- het beding van die 
aard zou zijn dat de rechter daardoor verplicht zou zijn om de overeenkomst in zijn geheel nietig te 
verklaren, waardoor de consument geconfronteerd zou kunnen worden met voor hem uiterst nadelige 
consequenties, zodat afbreuk zou dreigen te worden gedaan aan het afschrikkende karakter van de 
nietigverklaring40.  

Naar Belgisch recht wordt de sanctie van vermindering voor onrechtmatige duidelijk afgewezen door 
artikel VI.84 WER: deze bepaling voorziet als sanctie de “nietigheid” en niet de vermindering. 
 
In het gemeen recht doet de nietigheid van een beding geen afbreuk aan de toepassing van suppletieve 
wettelijke regelen. Zo zullen, indien het beding m.b.t. de moratoire interest nietig is, de partijen in 
dezelfde situatie geplaatst worden dan als er niets bedongen ging zijn inzake verwijlsinteresten. In dit 
geval kan artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek toepassing vinden, en zouden verwijlsinteresten aan de 
wettelijke rentevoet verschuldigd zijn vanaf de ingebrekestelling41. Het is nochtans niet duidelijk of bij 
consumentenovereenkomsten de voornoemde rechtspraak van het Hof van Justitie zich verzet tegen de 
toepassing van het suppletieve wettelijke regime dat zou gelden in plaats van de vernietigde 
conventionele interest, omwille van het noodzakelijke afschrikkende karakter waaruit de sanctie op 
onrechtmatige bedingen moet bestaan42. 
 
 
 

AANBEVELING NR. 10  VAN DE COMMISSIE: SCHADEBEDINGEN 

10.1. Wat schadebedingen betreft, beveelt de Commissie vooreerst aan dat aan de vereiste van 
wederkerigheid en gelijkwaardigheid wordt voldaan. In geen van de onderzochte overeenkomsten is daar 
rekening mee gehouden, of werd dit correct ingevuld. 

10.2. Wat de beoordeling van de hoegrootheid van de schadebedingen betreft, wijst de Commissie er 
vooreerst op dat de bedongen vergoeding altijd getoetst moet worden aan de potentiële schade, en dient 
het hierbij om een globale toetsing te gaan. Bovendien moeten schadebedingen gegroepeerd worden en 
weegt de regel van de transparantie zwaar door bij de toetsing van hun onrechtmatig karakter. 

                                                           
39 HvJ, 30 april 2014, Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai tegen OTP Jelzálogbank Zrt., o.m. te raadplegen via 
de website van het Europese Hof, http://curia.europa.eu 
40 Zie arrest Kásler, punt 83 en dictum 3. 
41 Zie in die zin R. STEENNOT, « De verplichting in hoofde van de nationale rechter om schadebedingen in 
kredietovereenkomsten ambtshalve te toetsen mag de rechten van verdediging van de kredietgever niet miskennen », 
noot onder HvJ, 21 februari 2013, Financieel Forum/Bank- en Financieel Recht 2014/I-II, 2014/01, p. 36. 
42 Zie F. PEERAER, « Het volledige verbod op herziening van onrechtmatige bedingen: de botte bijl van het Hof 
van Justitie ? “, noot onder HvJ, 14 juni 2012, T.B.B.R., 2013/6, p. 324, nrs. 12 et 13 ; S. GEIREGAT, « Verfijning 
van de transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal recht in het E.U.-recht inzake oneerlijke 
bedingen », noot onder EHJ, 30 april 2014, T.B.B.R., 2015/3, p. 161, nr. 35. In de zin van het niet-toepassen van de 
suppletieve wettelijke rentevoet indien dit noodzakelijk zou zijn om het ontradende karakter aan een sanctie te 
bewerkstelligen, zie  EHJ, 27 maart 2014, zaak C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais, waar het gaat om de sanctie van 

vermindering van de verbintenissen van de consument met betrekking tot het gefinancierde goed. 
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10.3. Bedingen die bij minnelijke invordering op algemene wijze bepalen dat de invorderingskosten van 
het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder ten laste zijn van de consument zijn in strijd met artikel 5 
van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 
Krachtens deze bepaling mogen enkel de in de overeenkomst inzake huishoudhulp overeengekomen 
bedragen gevorderd worden bij minnelijke invordering. 

Bedingen die er zich bij minnelijke invordering toe beperken te verwijzen naar de tarieven van de 
gerechtsdeurwaarders voor wat hun verrichtingen betreft aangegaan in hun hoedanigheid van openbaar 
ambtenaar, zijn evenmin aanvaardbaar krachtens artikel 5 van de voornoemde wet op de minnelijke 
invordering.   

De Commissie wijst er bovendien op dat geen enkele verwarring mag worden gesticht tussen de 
minnelijke en de gerechtelijke invordering van schulden. 

10.4. Gelden schadebedingen cumulatief, dan dient vanuit een beoordeling van deze bedingen in hun 
globaliteit nagegaan te worden of ze betrekking hebben op onderscheiden vormen van schade.  

Zo lijkt de gezamenlijke toepassing van een forfaitair beding ten belope van dossierkosten, en een 
algemeen forfaitair schadebeding met een minimum, de toets van het niet duidelijk evenredig zijn niet te 
doorstaan– ,tenzij de hoegrootheid van de gevorderde bedragen dit toch zou rechtvaardigen-. 

Dit geldt ook voor iedere ongenuanceerde cumulatie van een forfaitair schadebeding en apart 
aangerekende specifieke kostenposten. 

Ook de bedongen minima en maxima in het procentuele forfaitaire schadebeding moeten geacht kunnen 
worden in evenredigheid te staan met het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden. 

10.5. Wat de conventionele verwijlsinterest betreft, wordt deze geacht het liquiditeitsnadeel te vergoeden 
voor het niet op tijd ontvangen van de overeengekomen som. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met het renteklimaat, en valt het aan te bevelen als uitgangspunt de wettelijke interestvoet of de 
referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank te nemen, verhoogd met een aantal procentpunten. 
Verwijlsinteresten van 12% zijn in het huidige renteklimaat duidelijk niet in verhouding. 

 

VIII. Uitdrukkelijk ontbindend beding bij wanprestatie 

In de onderzochte contracten komt het frequent voor dat uitdrukkelijk bedongen wordt dat allerlei 
tekortkomingen, vooral in hoofde van de consument, kunnen leiden tot de ontbinding van de 
overeenkomst. 

BIJVOORBEELD: 

Voorbeeld 1: 

“Om een goede samenwerking te bevorderen, moet er sprake zijn van wederzijds respect. Bij gebrek aan 
respect voor de werknemer wordt de hulp onmiddellijk stopgezet. 



45 

 

Voorbeeld 2: 

« Hygiëne en veiligheid op de werkvloer » 

De consument, als normaal zorgvuldige persoon, verbindt er zich toe: […] 

� de werknemer te laten werken in hygiënische omstandigheden. Doen er zich onhygiënische 
omstandigheden voor, dan kan er een eind gesteld worden aan de huishoudhulp 

� […] 
� de werknemer in veilige omstandigheden te laten werken. Alle gevaarlijke situaties worden door 

de werknemer aan de erkende onderneming gemeld […] Blijven er zich problemen voordoen 
inzake veiligheid, dan kan er een eind gemaakt worden aan de huishoudhulp.” 

“10. Duur van de overeenkomst/beëindiging 

Leeft één van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan kan de overeenkomst naargelang het geval 
opgeschort of ontbonden worden.  

Deze overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden in de volgende gevallen : indien de erkenning als 
dienstencheque-onderneming wordt opgeschort of ingetrokken, of indien geen enkele dienstencheque 
meer wordt afgegeven en de consument er geen meer bezit […]” 

Voorbeeld 3 : 

« 9.5. In geval van niet-naleving van deze overeenkomst, heeft de onderneming het recht deze zonder 
vooropzeg te beëindigen. 

9.8. In geval van gebrekkige uitvoering of tekortkoming aan één of meerdere verplichtingen die volgend 
uit de huidige overeenkomst door één van de partijen, kan de benadeelde partij deze overeenkomst 
onmiddellijk en zonder opzeg en onder voorbehoud van schadevergoeding beëindigen, na 
ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging die zonder gevolg is gebleven 
gedurende 15 dagen.”  

Voorbeeld 4 : 

 « In de volgende gevallen wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden: 

1. Indien de erkenning van de onderneming in het kader van de dienstencheques wordt geschorst of 
ingetrokken 

2. Wanneer er geen dienstencheques meer worden uitgegeven en de klant er geen meer bezit” 
 

ANALYSE : 

Geen enkele bepaling van de zwarte lijst met in elk geval onrechtmatige bedingen heeft rechtstreeks 
betrekking op uitdrukkelijk ontbindende bedingen. Niettemin moeten, gezien het verregaande gevolg van 
ontbinding van de overeenkomst wegens niet-nakoming door de andere partij, teneinde geen kennelijk 
onevenwicht te creëren, aan minimale vereisten worden voldaan: 

1. Transparantie (VI.37 WER)  
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Zoals uit de voorbeelden 2 en 3 blijkt, worden opnieuw dezelfde of gelijkaardige hypotheses op 
verschillende plaatsen in het contract geregeld. Dit is in strijd met de vereiste van duidelijke en 
begrijpelijke opstelling van alle of bepaalde bedingen van de overeenkomst (art. VI.37 WER) en is op 
zich een bezwarende factor bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding (art. VI.82, 
tweede lid, WER). 

Gezien de vergaande gevolgen van dergelijke uitdrukkelijke ontbindende bedingen, is het des te meer van 
belang dat de opgesomde clausules op duidelijke en precieze wijze de gronden tot ontbinding en de wijze 
waarop dit gebeurt (via een ingebrekestelling of onmiddellijk, termijnen) vastleggen. In voorbeeld 2 is er 
bijvoorbeeld ook zowel van opschorting als van ontbinding sprake zonder dat er verduidelijkt wordt 
wanneer er sprake is van opschorting, en wanneer van ontbinding. 

2. Tekortkomingen die ontbinding rechtvaardigen 

Uitdrukkelijke ontbindende bedingen die bepaalde tekortkomingen beogen worden, gezien de eraan 
verbonden gevolgen, strikt geïnterpreteerd en de tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot 
ontbinding buiten de rechter om moeten dan ook voldoende zwaarwichtig zijn en specifiek genoeg zijn. 

“Gebrek aan respect” (voorbeeld 1) is bijvoorbeeld een veel te ruim geformuleerde tekortkoming. Ook 
voorbeeld 2 “in strijd met de hygiëne” laat te veel ruimte voor interpretatie. Het niet in acht nemen van 
“veilige werkomstandigheden” als reden tot ontbinding lijkt de Commissie daarentegen wel 
gerechtvaardigd als reden. Het daarna (voorbeeld 2, art. 10) bedingen dat “naargelang het geval, tot 
opschorting of ontbinding kan worden overgegaan bij iedere niet-naleving van de overeenkomst”, is 
opnieuw veel te ruim en laat te veel discretionaire ruimte aan de partijen. 

Dezelfde opmerkingen gelden in voorbeeld 3: het geciteerde artikel 9.5. is veel te ruim. Artikel 9.8. mag 
dan wel ruim zijn, het is wederkerig en het voorziet in een voorafgaande ingebrekestelling. 

3. Bijkomend appreciatiecriterium: wederkerigheid 

Een belangrijk criterium bij de beoordeling of er van geen kennelijk onevenwicht sprake is, is de vraag of 
niet enkel de wanprestatie in hoofde van de consument (consument) contractueel als grond tot ontbinding 
wordt voorzien, maar of eveneens de wanprestatie in hoofde van de onderneming als ontbindingsgrond 
opgenomen wordt. Met andere woorden, is het uitdrukkelijk ontbindend beding wederkerig 
geformuleerd? 

Dit is niet het geval bij voorbeeld 1. In de voorbeelden 2 en 3 wordt wel in een algemeen, voor beide 
partijen geldend, uitdrukkelijk ontbindend beding voorzien. 

4. Proportionaliteit 

Aangezien het hier om de ontbinding van de overeenkomst gaat, moet het toepassen van deze sanctie 
proportioneel zijn aan de contractuele tekortkoming. Dit is vooral te bezien vanuit de goede trouw bij de 
uitvoering van de overeenkomst. Ook de vraag in welke gevallen er, gezien dit verregaande gevolg kan 
afgeweken worden van de vereiste dat vooraleer tot ontbinding wordt overgegaan, een voorafgaande 
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ingebrekestelling vereist is teneinde tot evenwicht te komen, dient eerder vanuit deze invalshoek te 
worden bekeken43.  

AANBEVELING NR. 11: UITDRUKKELIJK ONTBINDENDE BEDINGEN 

Teneinde niet in strijd te zijn met de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen, dient er vooral over 
gewaakt te worden dat uitdrukkelijk ontbindende bedingen: 

- op transparante wijze worden geregeld in het contract; 

- duidelijk omschreven tekortkomingen vaststellen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding buiten de 
rechter om; 

- geen aanleiding kunnen geven tot een te discretionaire beoordeling. 

 

IX. Bevoegde rechter 

BIJVOORBEELD: 

Voorbeeld 1: 

 “Elk geschil zal door de bevoegde rechtbanken van Aarlen worden beslecht. » 

Voorbeeld 2 : 

« 11. Geschillen 

De geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst zullen aan de rechtbank van eerste aanleg 
voorgelegd worden in het rechtsgebied waar de woonplaats of vestigingsplaats van de dienstencheque-
onderneming zich bevindt.  

ANALYSE: 
 
a. Aanpassing gerechtelijke arrondissementen en nieuwe materiële bevoegdheidsregels. 
  
De Commissie merkt vooreerst op dat sinds 1 april 2014 de gerechtelijke arrondissementen veranderd 
zijn, en er bijvoorbeeld geen apart arrondissement Aarlen meer bestaat. Wat de materiële 
bevoegdheidsregels betreft, wordt vervolgens eveneens opgemerkt dat de regels inzake de bevoegde 
rechter voor geschillen van ondernemingsrecht en consumentenrecht grondig gewijzigd zijn sinds de wet 
van 26 maart 2014 “met het oog op toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal 
materies”44. 

                                                           
43 Zie in dezelfde zin (in het kader van schorsing of ontbinding wegens vermoedens van fraude bij abonnementen 
mobiele telefonie), COB 9, Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen van mobiele telefonie (11 
juni 2002), p. 8. 
44 B.S. 22 mei 2014. 
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Zo zal in het eerste voorbeeld, wat de ‘materiële bevoegdheid’ betreft, de bevoegde rechter de 
vrederechter van Aarlen zijn voor geschillen met een waarde van minder dan 2500 euro als de 
onderneming de consument dagvaardt. Op basis van artikel 573 in fine van het Gerechtelijk wetboek kan 
de consument eveneens ervoor kiezen, ongeacht de waarde van het geschil, de onderneming te 
dagvaarden voor de rechtbank van koophandel van Luxemburg, Afdeling Aarlen, of om de betwisting 
voor de vrederechter te brengen. Dagvaardt de onderneming de consument in het kader van een geschil 
waar het verzoek betrekking heeft op meer dan 2500 euro, dan kan de onderneming het geschil enkel voor 
de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, Afdeling Aarlen brengen. 

 

b. Bedingen tot aanwijzing van een exclusief territoriaal bevoegde rechter- 

forumkeuzebedingen 

Bedingen tot aanwijzing van een exclusief territoriaal bevoegde rechter die tot gevolg hebben dat niet 
altijd aansluiting kan worden gevonden met de criteria van artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
Wetboek (voornamelijk de woonplaats van de verweerder, de plaats waar de verbintenissen waarover het 
geschil loopt ontstaan of worden uitgevoerd), kunnen onrechtmatig bevonden worden (art. VI.83, 23°, 
WER). 
 
Wordt, wat de plaats van sluiting van de overeenkomst betreft, bijvoorbeeld bepaald dat de overeenkomst 
“opgemaakt is te Aarlen”, dan moet dit wel met de werkelijkheid overeenstemmen. Voor overeenkomsten 
op afstand gesloten wordt wat dit criterium betreft erop gewezen dat de overeenkomst tot stand komt op 
het ogenblik dat de onderneming (de aanbieder) kennis neemt van de aanvaarding door de consument (de 
‘vernemingsleer’), zodat de plaats waar de verbintenissen ontstaan in die gevallen normaliter de 
bedrijfszetel van de onderneming is. Er moet niettemin rekening gehouden worden met het geval waar het 
enkel gaat om een contractvoorstel van de onderneming en geen aanbod, wat tot gevolg heeft dat het de 
klant is die een aanbod verricht, dat nog moet aanvaard worden door de onderneming: de plaats van 
contractsluiting is dan normaliter in dat geval de plaats waar de consument zich bevindt, het vaakst zijn 
woonplaats. 
 
In de twee voorbeelden van forumkeuzebedingen kan dus in bepaalde gevallen besloten worden dat het 
beding in strijd is met artikel VI.83, 23° WER.  
 
De Commissie wijst daarenboven op de strikte rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, waar sterk 
de nadruk gelegd wordt op de effectieve mogelijkheid voor de consument om niet door een 
bevoegdheidsclausule gehinderd te worden zijn rechten voor de rechter te laten gelden. 
 

AANBEVELING NR. 12: BEVOEGDHEIDSBEDINGEN 
 
De Commissie beveelt vooreerst aan dat de clausules omtrent de bevoegde rechter aangepast worden aan 
de nieuwe bevoegdheidsregels en de aanpassing van de gerechtelijke arrondissementen. 
 
Bedingen tot aanwijzing van een exclusief territoriaal bevoegde rechter die tot gevolg hebben dat niet 
altijd aansluiting kan worden gevonden met de criteria van artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 



49 

 

Wetboek (voornamelijk de woonplaats van de verweerder, de plaats waar de verbintenissen waarover het 
geschil loopt ontstaan of worden uitgevoerd), kunnen onrechtmatig bevonden worden (art. VI.83, 23°, 
WER). 
 
Los van deze bepaling dient er altijd op gelet worden of een dergelijk territoriaal bevoegdheidsbeding de 
consument niet hindert om op een effectieve manier voor de rechter te komen.  

 
 

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

 

 

  



50 

 

Aanbevelingen van de Commissie : 

 

Aanbeveling nr. 1. Duidelijke bepaling van het voorwerp van de overeenkomst 

Het voorwerp van de overeenkomst moet duidelijk omschreven worden: 

- Door een definitie van de uit te voeren ‘huishoudelijke werkzaamheden’; 

- Door in voorkomend geval de lijst van uitgesloten diensten duidelijk te formuleren met 
aanduiding van het al dan niet exhaustief karakter van de opsomming; 

- Door een uitdrukkelijk overeen te komen tijdstip en frequentie; 

- Door het overeenkomen van een  werkschema, wat bovendien een efficiënt middel tot 
planning en evaluatie van de uit te voeren frequente/meer periodieke werkzaamheden kan 
zijn, en een middel tot evaluatie van de verrichte prestaties; 

Aan te bevelen is ook een voorafgaand contact met de werknemer (‘intakegesprek’) en het samen 
overlopen van de uit te voeren taken. 

 

Aanbeveling nr. 2. Duidelijkheid en begrijpelijkheid van de (combinaties van) bedingen en 
voorwaarden 

De Commissie beveelt vooreerst aan dat de contracten in een zodanig lettertype worden weergegeven, en 
zodanig gestructureerd worden dat de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
contractuele rechten en plichten kan kennen. 

Vervolgens moet er eenduidigheid zijn in de geredigeerde contractbepalingen: verschillende hypotheses 
moeten  in aparte contractbepalingen worden opgenomen, en er moet over gewaakt worden dat bedingen 
die op dezelfde hypotheses betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld wanprestaties die aanleiding kunnen 
geven tot de ontbinding van de overeenkomst, niet verschillend geregeld worden in verschillende 
artikelen van de toepasselijke contractvoorwaarden. 

Aanbeveling nr. 3 met betrekking tot de bedingen tot vaststelling van de prijs en het voorwerp 
van de dienstprestatie 

3.1. Inspannings- vs. resultaatsverbintenis 

De erkende ondernemingen zijn er wettelijk toe gehouden aan de consument de kwaliteit en de veiligheid 
van de diensten inzake thuishulp van huishoudelijke aard te garanderen. Clausules die in het algemeen 
stellen dat de onderneming enkel tot een middelen- of inspanningsverbintenis gehouden is, wekken de 
indruk dat dit slaat op het geheel van de verbintenissen waartoe de onderneming, door middel van de 
prestaties van haar werknemer, gehouden is, en beperken hierdoor op ongepaste wijze de wettelijke 
rechten van de consument ten aanzien van de onderneming in geval van volledige of gedeeltelijke 
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wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de onderneming van één van haar contractuele 
verbintenissen.  

Wat de contractuele vaststelling betreft van de normale inspanningen of het resultaat waartoe de 
onderneming gehouden is of voor dient in te staan, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende deelaspecten van de dienstenprestatie: 

(1) het op de afgesproken tijdstippen aanwezig zijn; 

(2) huishoudhulp van de nodige kwaliteit te verstrekken; 

(3) zich als onderneming zo goed mogelijk organiseren teneinde vraag en aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen en eventuele afwezigheden op te vangen. 

Wat de contractuele regeling inzake afwezigheden in hoofde van de onderneming betreft, vereist het 
evenwicht in de respectieve contractuele rechten en plichten bovendien dat er wederkerigheid is, en er 
tegenover een flexibele regeling bij afwezigheden in hoofde van de onderneming en haar huishoudhulp 
geen strikte regeling inzake afwezigheden in hoofde van de consument staat. 

3.2. Bedingen omtrent de prijs 

Worden bovenop de betaling van de prestaties per dienstencheque bijkomende supplementen 
aangerekend, dan dienen deze als prijsbestanddeel prominent naar voor te komen en duidelijk en 
begrijpelijk zijn geformuleerd. Indien niet, dan zijn dergelijke supplementen toetsbaar op hun 
onrechtmatig karakter. 

Gaat het om in alle gevallen verplicht bij te betalen bijkomende bedragen die niet afhangen van 
parameters waarvan de hoegrootheid afhangt van de consument (bijvoorbeeld naargelang de afstand 
bijkomend te betalen verplaatsingsvergoedingen), dan dienen deze bijkomende bedragen overeenkomstig 
de artikelen VI.2, 3°, en VI.4. in de totale prijs inbegrepen te zijn. Er moet duidelijk worden meegedeeld 
welk bedrag bovenop de dienstencheque nog dient bijbetaald te worden. 

Wordt door de onderneming gevraagd deze bijkomende bedragen per domiciliëring te laten betalen, dan 
herinnert de Commissie onder meer aan de wettelijke verplichting om hiervoor uitdrukkelijk instemming 
te vragen aan de consument (art. VII.28, § 2, 1° WER), en de wettelijke mogelijkheid in hoofde van de 
consument om de domiciliëring en de ermee verbonden lastgeving ten allen tijde rechtsgeldig te kunnen 
opzeggen (art. VII.28, § 4, eerste lid, WER). Bedingen die ertoe strekken de aangekondigde prijs te 
verhogen omwille van de weigering van de consument om per domiciliëring te betalen zijn onrechtmatig 
(art. VI.83, 32° WER). 

De Commissie herinnert tenslotte aan het wettelijk voorschrift dat enkel gepresteerde arbeidsuren mogen 
vergoed worden via dienstencheques, en dat de ondernemingen prestaties van minder dan één uur moeten 
groeperen tot een volledig arbeidsuur. Bedingen die van dit in de dienstenchequewetgeving opgenomen 
voorschrift afwijken, zijn onrechtmatig. 

3.3. Terbeschikkingstelling materiaal 
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De meeste contracten voorzien nu dat de consument instaat voor het materiaal en de producten die nodig 
zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Van de werknemer mag de nodige technische onderlegdheid 
met die materialen worden verwacht. Wordt er met specifieke materialen gewerkt, of zijn er specifieke 
wijzen van onderhoud voor de woning, dan is het aan de consument om de werknemer hiervan op de 
hoogte te stellen. 

 

Aanbeveling nr. 4 van de Commissie: Afwezigheidsregelingen 

Wat de afwezigheidsregeling betreft, met name het niet kunnen laten verrichten van de huishoudelijke 
taken op de afgesproken tijdstippen, dienen de ondernemingen in hun contracten een onderscheid te 
maken tussen langdurige, in te plannen, langere afwezigheden in hoofde van de consument (vooral 
omwille van vakantie), en kortere niet vooraf te voorziene afwezigheden die niet vooraf in te plannen zijn 
in hoofde van de beide partijen. 

Voor langere perioden van afwezigheid van de consument is het uiteraard aangewezen dat er een 
voorafgaande planning opgemaakt wordt, of dat anderzijds hiervoor in een redelijke 
kennisgevingstermijn, op wederkerige wijze geldend, wordt voorzien. Er kan bovendien niet worden 
verwacht van de consument dat hij gedurende het hele jaar door tot afname van de prestaties gehouden is 
zonder uitzondering voor langere afwezigheid wegens vakantie.  

Voor wat de niet vooraf te voorziene afwezigheden betreft is het vervolgens onvermijdelijk dat, zowel in 
hoofde van de onderneming als in hoofde van de consument, de huishoudhulp niet altijd zal kunnen 
doorgaan omwille van bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden langs beide kanten dienen 
globaal gezien op evenwichtige wijze geregeld zijn, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan 
de onderneming, en de omstandigheden eigen aan de consument. 

De kennisgevingstermijnen dienen in hoofde van de ene dan wel de andere partijen in evenwicht te zijn, 
rekening houdend met de respectieve belangen. Kennisgevingstermijnen voor onvoorzienbare 
omstandigheden moeten in verhouding staan tot dit ‘onvoorzienbaar karakter’ en er kan bijvoorbeeld niet 
vereist worden dat dit 5, 10, of 14 dagen op voorhand gebeurt.  

Bij afzegging omwille van onverwachte factoren in hoofde van de consument is een mogelijkheid tot 
verplaatsing van de afgesproken uurregeling een optie, maar mag dit evenmin als enige optie verplicht 
worden gesteld. Bij afzegging in hoofde van de onderneming langs de andere kant mag niet algemeen 
worden gesteld dat – vooral bij langere afwezigheid wegens ziekte van de aangewezen huishoudhulp- 
vervanging niet kan gegarandeerd worden, wat vooral onevenwichtig is bij een vergelijking met een 
strikte regeling langs de kant van de consument. Bij dergelijke langere, onvoorziene afwezigheden 
omwille van ziekte van de huishoudhulp is een mogelijkheid tot ontbinding na bijvoorbeeld twee 
maanden bovendien aangewezen om tot meer evenwicht in de wederzijdse rechten en plichten te komen. 

Er kan in een maximaal aantal dagen ‘onvoorziene gemotiveerde afwezigheid’ voorzien worden op basis 
van een redelijke, gemiddelde inschatting van dergelijke onvoorziene afwezigheden. Wordt dit voorzien, 
dan dient dit voor de beide partijen te gelden en dus ook voor de onderneming.  
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Aanbeveling nr. 5 van de Commissie: Aansprakelijkheidsbeperkingen voor de vervulling van 
de opdracht inzake het verlenen van huishoudhulp 
 
5.1. Transparantie van exoneratieclausules 
 
Bedingen die de aansprakelijkheid beperken moeten vooreerst op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
geformuleerd. De Commissie beveelt in dat opzicht aan dat voor wat de onderzochte contracten betreft 
vooral met de drie volgende elementen rekening moet worden gehouden: 
 
(a) Aansprakelijkheidsbeperkende clausules kunnen vooreerst enkel ingeroepen worden indien de 
onderneming duidelijk en specifiek aangeeft in welke gevallen deze aansprakelijkheidsbeperking geldt. 
Algemeen geformuleerde clausules of clausules waarin de onderneming opsomt in welke gevallen ze 
verzekerd is, zijn in dit opzicht niet voldoende. 
 
Er moet hierbij ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de schade ingevolge het niet 
correct uitvoeren van de contractuele verplichtingen (huishoudhulp), dan wel schade aangebracht aan 
goederen of verlies of diefstal naar aanleiding van de dienstverstrekking. 
 
(b) Aansprakelijkheidsbeperkende contractvoorwaarden moeten afzonderlijk opgenomen worden en niet 
geïntegreerd worden in bedingen die geen verband houden met die hypotheses 
 
(c) Het op algemene wijze bepalen dat de onderneming slechts tot een middelenverbintenis gehouden is 
beperkt de mogelijkheden tot verhaal van de consument tegen aan de onderneming toerekenbare niet-
nakoming.  
 
5.2. Materiële toetsing aan de artikelen VI.83, 13°, 25°, 30° WER 
 
De Commissie herinnert eraan dat de aansprakelijkheid nooit uitgesloten kan worden voor opzet, grove 
schuld of het niet-uitvoeren van de voornaamste prestaties (VI.83, 13°) en dat de wettelijke rechten van 
de consument bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering nooit op ongepaste wijze kunnen uitgesloten of 
beperkt worden (art. VI.83, 30°). Wat dit laatste betreft, dient nagegaan worden of (mede door de 
formulering van het beding) de consument  effectief een verhaal heeft bij een wanprestatie of gebrekkige 
uitvoering van de hoofdverbintenissen van de dienstencheque-onderneming. 
 
Aansprakelijkheid voor lichamelijke schade  ten gevolge van een doen of nalaten van de onderneming 
kan nooit beperkt of uitgesloten worden (art. VI.83, 25°, WER). 
 
5.3. automatische koppeling aansprakelijkheid aan verzekering 
 
Wat de bedingen betreft die de eventuele aansprakelijkheid van de onderneming automatisch koppelen 
aan de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de goedkeuring van het 
schadegeval, gelden vier fundamentele opmerkingen. 
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(1) Net zoals bij iedere aansprakelijkheidsbeperking moeten de essentiële elementen van de polis 
waarnaar verwezen wordt vooreerst ter kennis gebracht worden van de tegenpartij: de verzekerde risico’s, 
het maximumbedrag van tussenkomst, en de belangrijkste uitzonderingen moeten meegedeeld worden 
opdat sprake kan zijn van tegenstelbaarheid en een geldige toestemming. 
 
(2) Een automatische koppeling aan goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij van een bepaald 
schadegeval kan sowieso niet: de onderneming dient in te staan voor de tekortkomingen aan haar 
toerekenbaar wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kunnen worden.  Ze kan dit niet laten afhangen van 
de al dan niet goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij die deze risico’s voor haar dekt. 
 
(3) De beperkende voorwaarden van de verzekeringspolis moeten beantwoorden aan de limieten zoals die 
volgen uit de artikelen VI.83, 13°, 25°, en 30° WER. 
 
(4) Wordt de aansprakelijkheid beperkt door middel van een franchise waaronder geen terugbetaling 
geldt, dan mag die vastgestelde drempel niet tot gevolg hebben dat, gelet op de gemiddelde schade per 
schadegeval, de consument de facto geen enkel verhaal zou hebben bij schade door wanprestatie van de 
huishoudhulp. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de ernst van de fout (opzet of zware 
fout)die aanleiding geeft tot het schadegeval. 
 
5.4. Aansprakelijkheid voor fout gebruik materialen 
 
Van de huishoudhulp kan een minimale onderlegdheid inzake het gebruik van poetsmaterialen worden 
verwacht, ook al is de consument in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde 
materialen en eventuele specifieke onderhoudsvoorschriften. Bedingen die de volledige 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van geschikte materialen op de consument leggen kunnen 
bijgevolg strijdig bevonden worden met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER. 
 

Aanbeveling nr. 6: Aansprakelijkheidsbeperking voor verlies of diefstal  

De onderneming dient in te staan voor het gedrag van zijn werknemers, al heeft ook de consument een 
zorgvuldigheids- en waakzaamheidsplicht met betrekking tot waardevolle voorwerpen.  

Clausules waarin de onderneming stelt dat de werknemer persoonlijk aansprakelijk is voor opzet, grove 
schuld, en herhaalde lichte fout, en waarbij de onderneming zich in geen geval aansprakelijk acht, of 
waarbij in het ongewisse wordt gelaten of de onderneming hiervoor instaat, zijn onrechtmatig. 

Aanbeveling nr. 7: Regeling van de sleutels 

Beschikt de werknemer over een sleutel, dan beveelt de Commissie aan dat dit vooreerst uitdrukkelijk 
geregeld wordt in een aparte overeenkomst. Gaat het om een bilaterale overeenkomst, dan beveelt de 
Commissie dat de derde betrokken partij minstens tegentekent. 

Het overhandigen van sleutels betreft een bewaargeving waarvoor krachtens het gemeen recht een 
restitutieverbintenis geldt. Bedingen die deze gemeenrechtelijke regeling volledig terzijde laten en alle 
aansprakelijkheid ter zake op de consument zelf leggen, zijn onrechtmatig. 
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Aanbeveling nr. 8 : duur en einde van de overeenkomst en opzeggingsgronden 

8.1. Duur  

De Commissie stelt vast dat de meeste overeenkomsten van onbepaalde duur zijn, met een redelijke 
opzegtermijn van één maand. Een opzegtermijn van twee weken lijkt de Commissie nogal kort. 

8.2. Opzeggingsgronden 

Eén van de redenen tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst inzake huishoudhulp betreft de 
intrekking van de erkenning van de onderneming. Is die intrekking te wijten aan omstandigheden 
toerekenbaar aan de onderneming, dan kan deze zich echter niet zomaar aan haar contractuele 
aansprakelijkheid onttrekken en zijn de clausules die hiermee geen rekening houden in dat opzicht 
onrechtmatig.  

Aanbeveling nr. 9: Wijziging contractvoorwaarden en eenzijdige wijziging kenmerken 
dienstverlening 

9.1. Wijziging contractvoorwaarden 

Bij wijziging van contractvoorwaarden van onbepaalde duur, dient de onderneming de consument 
hierover minstens actief en op individuele wijze in te lichten. De onderneming dient dit op een duidelijke 
en begrijpelijke wijze te doen, met de uitdrukkelijke mededeling dat de consument het recht heeft om de 
overeenkomst te beëindigen indien hij daarmee niet akkoord gaat. 

9.2. Eenzijdige wijziging kenmerken dienstverlening 

Wijzigingen inzake het werkschema betekenen essentiële wijzigingen in hoofde van de consument, en 
kunnen niet eenzijdig opgedrongen worden door de onderneming.  

 

Aanbeveling nr. 10  : Schadebedingen 

10.1. Wat schadebedingen betreft, beveelt de Commissie vooreerst aan dat aan de vereiste van 
wederkerigheid en gelijkwaardigheid wordt voldaan. In geen van de onderzochte overeenkomsten is daar 
rekening mee gehouden, of werd dit correct ingevuld. 

10.2. Wat de beoordeling van de hoegrootheid van de schadebedingen betreft, wijst de Commissie er 
vooreerst op dat de bedongen vergoeding altijd getoetst moet worden aan de potentiële schade, en dient 
het hierbij om een globale toetsing te gaan. Bovendien moeten schadebedingen gegroepeerd worden en 
weegt de regel van de transparantie zwaar door bij de toetsing van hun onrechtmatig karakter. 
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10.3 Bedingen die bij minnelijke invordering op algemene wijze bepalen dat de invorderingskosten van 
het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder laste zijn van de consument zijn in strijd met artikel 5 van 
de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van consument. 

Krachtens deze bepaling mogen enkel de in de overeenkomst inzake huishoudhulp overeengekomen 
bedragen gevorderd worden bij minnelijke invordering. 

Bedingen die er zich bij minnelijke invordering toe beperken te verwijzen naar de tarieven van de 
gerechtsdeurwaarders voor wat hun verrichtingen betreft aangegaan in hun hoedanigheid van openbaar 
ambtenaar zijn evenmin aanvaardbaar krachtens artikel 5 van de voornoemde wet op de minnelijke 
invordering. 

De Commissie wijst er bovendien op dat geen enkele verwarring mag worden gesticht tussen de 
minnelijke en de gerechtelijke invordering van schulden. 

10.4. Gelden schadebedingen cumulatief, dan dient vanuit een beoordeling van deze bedingen in hun 
globaliteit nagegaan te worden of ze betrekking hebben op onderscheiden vormen van schade.  

Zo lijkt de gezamenlijke toepassing van een forfaitair beding ten belope van dossierkosten, en een 
algemeen forfaitair schadebeding met een minimum –, de toets van het niet duidelijk evenredig zijn niet 
te doorstaan, tenzij de hoegrootheid van de gevorderde bedragen dit toch zou rechtvaardigen. 

Dit geldt ook voor iedere ongenuanceerde cumulatie van een forfaitair schadebeding en apart 
aangerekende specifieke kostenposten. 

Ook de bedongen minima en maxima in het procentuele forfaitaire schadebeding moeten geacht kunnen 
worden in evenredigheid te staan met het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden. 

10.5. Wat de conventionele verwijlsinterest betreft, wordt deze geacht het liquiditeitsnadeel te vergoeden 
voor het niet op tijd ontvangen van de overeengekomen som. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met het renteklimaat, en valt het aan te bevelen als uitgangspunt de wettelijke interestvoet of de 
referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank te nemen, verhoogd met een aantal procentpunten. 
Verwijlsinteresten van 12% zijn in het huidige renteklimaat duidelijk niet in verhouding. 

Aanbeveling nr. 11: uitdrukkelijk ontbindende bedingen 

Teneinde niet in strijd te zijn met de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen, dient er vooral over 
gewaakt te worden dat uitdrukkelijk ontbindende bedingen: 

- op transparante wijze worden geregeld in het contract; 

- duidelijk omschreven tekortkomingen vaststellen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding buiten de 
rechter om; 

- geen aanleiding kunnen geven tot een te discretionaire beoordeling. 
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Aanbeveling nr. 12: Bevoegdheidsbedingen 
 
De Commissie beveelt vooreerst aan dat de clausules omtrent de bevoegde rechter aangepast worden aan 
de nieuwe bevoegdheidsregels en de aanpassing van de gerechtelijke arrondissementen. 
 
Bedingen tot aanwijzing van een exclusief territoriaal bevoegde rechter die tot gevolg hebben dat niet 
altijd aansluiting kan worden gevonden met de criteria van artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
Wetboek (voornamelijk de woonplaats van de verweerder, de plaats waar de verbintenissen waarover het 
geschil loopt ontstaan of worden uitgevoerd), kunnen onrechtmatig bevonden worden (art. VI.83, 23°, 
WER). 
 
Los van deze bepaling dient er altijd op gelet worden of een dergelijk territoriaal bevoegdheidsbeding de 
consument niet hindert om op een effectieve manier voor de rechter te komen.  
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