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C.O.B.A. 4

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

Aanbeveling betreffende strafbedingen

Brussel, 21 oktober 1997
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Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (hiernagenoemd de wet),
doet de Commissie voor onrechtmatige bedingen de hiernavolgende aanbevelingen op grond van de
nu volgende overwegingen.

Gronden

1. Zonder het nut principieel in vraag te stellen van de strafbedingen die gewoonlijk worden ingelast
in aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop van produkten en diensten tussen verkopers en
consumenten, is het aangewezen om te verhelpen aan sommige van de problemen die uit hun
toepassing voortvloeien.

2. Een eerste vaak voorkomend probleem is de gebrekkige leesbaarheid van dergelijke bedingen.
De normaal toepasselijke uitlegregels, namelijk artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek en
desgevallend artikel 5 van de richtlijn 93/13/EEG1 (dat nog niet als zodanig is omgezet in het
interne recht2) bieden geen voldoende oplossing.

Het is bijgevolg aangewezen de voorstelling en bewoording van die bedingen nader te regelen om
de aandacht van de consumenten in het bijzonder te vestigen op hun bestaan en inhoud.

3. Een tweede probleem bij strafbedingen betreft de discussies over de wederkerigheid die vereist
wordt door artikel 32.15 van de wet. Sommigen betwisten namelijk de toepasbaarheid ervan, of
beweren dat hieraan reeds is voldaan zo de ten gunste van de verkoper bedongen voorwaarden
gepaard gaan met een verwijzing, wat de consument betreft, naar de gemeenrechtelijke sancties.

Het is bijgevolg aangewezen om de draagwijdte van deze tekst te verduidelijken en daartoe te
beklemtonen dat deze ertoe strekt de betrokken belangen in evenwicht te brengen. Gezien de
uiteenlopende economische en sociale werkelijkheid, moet de vereiste wederkerigheid van de
bedingen dan ook niet worden opgevat in die zin, dat de bedingen die in de ene dan wel de andere
richting werken een identieke inhoud moeten hebben, maar wel in die zin dat zij aan elkaar
beantwoorden wat de respectievelijk door hen beteugelde contractuele tekortkomingen betreft.
Wanneer er bv. een beding is dat een schadevergoeding oplegt bij laattijdige betaling van de prijs
door de koper, moet daar een beding tegenover staan dat een schadevergoeding oplegt bij laattijdige
levering van het goed; indien er een beding is dat een schadevergoeding oplegt bij ontbinding
wegens foutieve tekortkoming van de consument aan zijn verbintenissen, dan moet daar een beding
tegenover staan dat een schadevergoeding oplegt bij ontbinding wegens foutieve tekortkoming van
de verkoper aan zijn verbintenissen.

4. Om de verstrengeling3 van strafbedingen tegen te gaan en hun inhoud voor zover mogelijk te
stroomlijnen, is een classificatie van de gebruikelijke strafbedingen aangewezen. De gebruikelijke
bedingen kunnen worden ondergebracht in vier categorieën :
1) bedingen bedoeld voor gevallen van foutieve eenzijdige verbreking4 van de overeenkomst;

                     
1 Richtlijn van de Raad van Ministers van 5 april 1993 betreffende de onrechtmatige bedingen in de 

overeenkomsten afgesloten met de consumenten (PB. EG, 21 april 1993, 195).

 2 Deze bepaling is wel overgenomen in art. 5 van de wet betreffende de onrechtmatige bedingen in de 
overeenkomsten met de uitoefenaars van vrije beroepen.

3 Deze doelstelling behoort tot de tweede hierbovenvermelde overweging.
4 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst nog niet is aangevat, spreekt men vaak van "annulering". 

Op begrippelijk vlak verschilt dit geval niet van het onder 4. genoemde.
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2) bedingen die de verwijlinterest bepalen bij foutieve laattijdige nakoming van een contractuele
verplichting;
3) bedingen die een forfaitaire schadevergoeding opleggen bij foutieve niet-nakoming van de
betalingstermijnen;
4) bedingen die een schadevergoeding opleggen bij ontbinding van de overeenkomst wegens
foutieve niet-nakoming van een contractuele verplichting.

5. Bij het opstellen van strafbedingen van de eerste categorie moet rekening worden gehouden
met het feit of het al dan niet een standaardprodukt of standaarddienst betreft: de voorzienbare
schade hangt immers af van de moeilijkheid voor de verkoper om het goed opnieuw te verkopen c.q.
voor de consument om het zich elders aan te schaffen. De schuldeiser mag zich wel het recht
voorbehouden om in plaats van het beding het gemeen recht toe te passen, waarbij hij het bewijs
moet leveren van het bestaan en de omvang van de schade die daadwerkelijk werd veroorzaakt door
de foutieve verbreking van de overeenkomst door de schuldenaar.

6. Strafbedingen van de tweede categorie, die de verwijlinterest bepalen bij laattijdige betaling
van de prijs, moeten dit doen op grond van een gemakkelijk bepaalbare en redelijke maatstaf.
Aangezien er op de geldmarkt geen rentevoet voorhanden is die daaraan beantwoordt, is het
aangewezen dat dergelijke bedingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet5  verhoogd met een
bepaald aantal punten. Van de schuldeiser kan desgevallend worden verlangd dat hij het door
hem bedongen aantal punten van verhoging verantwoordt. Dergelijke strafbedingen kunnen wel
bepalen dat de verwijlinterest loopt vanaf de vervaldag van de schuld. Hiertoe is geen afzonderlijke
ingebrekestelling vereist.
                 
7. Strafbedingen van de derde categorie, met name de strafbedingen die een forfaitaire
schadevergoeding vaststellen bij laattijdige nakoming van de contractuele verbintenissen, zijn
draconisch wanneer zij door het loutere feit van laattijdige nakoming kunnen worden toegepast,
zonder dat de partijen uitdrukkelijk wordt gewezen op de inhoud van die bedingen.

8. Bedingen van de vierde categorie, die de schadevergoeding bepalen bij ontbinding van de
overeenkomst wegens foutieve niet-nakoming, kunnen moeilijk qua bedrag worden
gestandaardiseerd, zelfs niet per afzonderlijke sector, dit omwille van de verscheidenheid van de
produkten en diensten die worden aangeboden. De Commissie herinnert er vooreerst aan dat de
rechter het schadevergoedend karakter ervan kan toetsen, en dat, in geval van betwisting, de
schuldeiser daarvan het bewijs moet leveren. Daarenboven moet de cumulatie van een dergelijke 
vergoeding met andere strafbedingen beperkt blijven tot de gevallen waarin er verschillende vormen
van schade konden worden voorzien6  én de cumulatie geen kennelijk onevenwicht schept tussen de
rechten en plichten van partijen, in de zin van artikel 31 van de wet.

9. Tenslotte stelt de Commissie vast dat de rechtspraak zeer eclectisch is bij het vaststellen van de
sanctie op strafbedingen waarvan zij het schadevergoedend karakter ontkent. Sommige rechters
verklaren het beding eenvoudig nietig, anderen verklaren het nietig met behoud van de toepassing

                     
5 De Commissie is i.v.m. onderhavige aanbeveling van oordeel dat de door de regering vastgestelde

wettelijke rentevoet de marktrentevoeten nader zou moeten volgen.
Inzake kredietovereenkomsten mag de aldus bedongen verwijlinterest niet lager zijn dan de
overeengekomen rentevoet van de kredietovereenkomst.

6 Zo kunnen strafbedingen voor het geval van foutieve eenzijdige verbreking dubbel gebruik uitmaken met
strafbedingen voor het geval van ontbinding van de overeenkomst; het verschil tussen beiden ligt
gewoonlijk daarin, dat de bedoelde eenzijdige verbreking kort na het sluiten van de overeenkomst
plaatsvindt.



4

van het gemeen recht; nog anderen matigen het tot het bedrag van de schade die volgens hen bij het
afsluiten van de overeenkomst kon worden voorzien; nog anderen matigen het zonder
verantwoording door een nadere maatstaf.

Het is dan ook aangewezen de rechter de bevoegdheid te verlenen strafbedingen te matigen, mits
daarbij, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van cassatie, de schade die bij het sluiten van de
overeenkomst kon worden voorzien7, als maatstaf wordt gehanteerd8 - dit alles onverminderd de
mogelijkheid om het beding op grond van de leer van het rechtsmisbruik te matigen wanneer de
schuldeiser in strijd met de goede trouw handelt 9, en in dat geval uit te gaan van de schade die de
schuldeiser daadwerkelijk heeft geleden door de foutieve niet-nakoming van zijn verplichtingen
door de wederpartij -.
Vanuit dit oogpunt, zou artikel 32.21 enkel van toepassing blijven op de daarin bedoelde bedingen,
nl. zij die bij niet-nakoming of laattijdige nakoming van de verplichtingen van de koper een
schadevergoeding bepalen die kennelijk hoger is dan de omvang van de schade die de verkoper10

kan ondervinden.

Aanbevelingen

met betrekking tot de strafbedingen gebruikt in de aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop
van produkten en diensten tussen verkopers en consumenten, onder voorbehoud van bijzondere
wetgevingen.

1° Om te verzekeren dat de consumenten aandacht hebben voor het bestaan en de inhoud van
strafbedingen, zou als voorwaarde moeten gesteld worden dat zij :
- geschreven zijn in vette letters of onderlijnd11;
- samengebracht zijn in één enkele afdeling onder een gezamenlijk opschrift zoals bv. "sancties bij

niet-nakoming van de contractuele verplichtingen",
- op een begrijpelijke wijze opgesteld zijn voor personen die niet vertrouwd zijn met juridisch

taalgebruik,

                     
7 Dat is immers de maatstaf waarnaar het Hof van cassatie verwijst in zijn arrest van 17 april 1970. Uit het

arrest van het Hof van cassatie van 29 februari 1996 lijkt te volgen dat de rechter bij de beoordeling van
de voorzienbare schade rekening mag houden metgegevens betreffende de werkelijk geleden schade.
Maar uit het arrest van 17 februari 1995 blijkt wel duidelijk dat de rechter de schadevergoeding niet mag
verminderen om de enkele reden dat de gevorderde vergoeding hem overreven voorkomt in vergelijking
met de werkelijk geleden schade.

8 De Commissie vraagt niet dat de rechter de bevoegdheid krijgt om strafbedingen stelselmatig te beperken
tot de werkelijk geleden schade (vergel. art. 90, lid 2 van de Wet van 12 juni 1991 betreffende het
consumentenkrediet).

9 Het Hof van cassatie heeft in zijn arrest van 18 februari 1988 de toepassing van de leer van het
rechtsmisbruik toegestaan. Uit het genoemde arrest van 17 februari 1995 blijkt wel dat de matiging van het
beding niet kan worden gerechtvaardigd louter en alleen door het beweerdelijk overdreven karakter ervan.

10 Artikel 32.21 lijkt te beantwoorden aan 1.E. van de bijlage van de Europese richtlijn van 5 april 1993
inzake de onrechtmatige bedingen in de overeenkomsten afgesloten met de consumenten. Dat handelt
immers over het beding dat als doelstelling of als gevolg heeft "dat aan de consument die zijn
verplichtingen niet nakomt een onevenredig hoge schadevergoeding wordt opgelegd". Weliswaar wordt
de maatstaf aldaar niet gepreciseerd (voorzienbare schade of werkelijk geleden schade) maar het moet
logischerwijze gaan om de schade die kon worden voorzien op het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst, aangezien de geldigheid van een beding noodzakelijkerwijze op dat tijdstip moet worden
beoordeeld.

11 Ook andere adequate technieken kunnen de aandacht van de consumenten op deze bedingen richten
(zoals bijvoorbeeld pictogrammen).
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- de verschillende gevallen van niet-nakoming en hun respectieve sancties afzonderlijk behandelen.

2° Om het evenwicht van de betrokken belangen te verzekeren, dient de door de wet vereiste
wederkerigheid bij strafbedingen zo te worden begrepen, dat aan elk strafbeding dat een
tekortkoming van de consument beteugelt ook een strafbeding moet beantwoorden voor een
vergelijkbare tekortkoming van de verkoper, zonder dat deze bedingen daarom dezelfde bedragen
moeten bepalen.

3° In een strafbeding voor het geval van foutieve eenzijdige verbreking moet bij de bepaling van het
bedrag van de schadevergoeding rekening worden gehouden met de moeilijkheid voor de verkoper
het goed of de dienst opnieuw te verkopen, en de moeilijkheid voor de koper zich het goed of de
dienst elders aan te schaffen. Het beding mag wel het recht voorbehouden aan elke partij om
desgewenst het gemeen recht toe te passen en daartoe het bestaan en de omvang te bewijzen van de
schade die daadwerkelijk werd veroorzaakt door de foutieve niet-nakoming van contractuele
verplichtingen.

4° Bedingen die de verwijlinterest bij laattijdige betaling van de prijs bepalen, dienen te verwijzen
naar de wettelijke rentevoet , eventueel verhoogd met een bepaald aantal punten, waarbij van de
schuldeiser kan worden verlangd dat hij het door hem bedongen aantal punten verantwoordt. Zoals
in het geval 3° moet de mogelijkheid blijven bestaan om terug te keren tot het gemeen recht.

5° Strafbedingen die een forfaitaire schadevergoeding bepalen bij laattijdige nakoming van de
contractuele verplichtingen mogen slechts worden toegepast mits de schuldenaar voorafgaandelijk
en uitdrukkelijk op hun bestaan werd gewezen. Wat de schuldvorderingen betreft die het voorwerp
uitmaken van een factuur of van ieder gelijkaardig document, dient dit ofwel op de factuur of op het
document zelf te gebeuren, ofwel bij een afzonderlijke ingebrekestelling. Bij de andere
schuldvorderingen moet dit minstens op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst
gebeuren.

6° De schuldeiser mag strafbedingen slechts cumuleren indien hij aantoont dat ze betrekking hebben
op onderscheiden vormen van voorzienbare schade en mits dit geen kennelijk onevenwicht schept
tussen de rechten en verplichtingen van de contractspartijen.

7° Onder voorbehoud van artikel 32.21 van de wet, dient de rechter de bevoegdheid te hebben om
een strafbeding ambtshalve te matigen - ongeacht of het beding ten gunste van de verkoper of ten
gunste van de consument is bedongen - zodra blijkt dat het in het beding vastgestelde bedrag hoger
is dan de schade waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst konden voorzien dat zij kon
voortvloeien uit de de niet-nakoming van de door het beding beteugelde contractuele verplichting.
Deze laatste aanbeveling zou in een wettelijke bepaling moeten worden omgezet.


