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Advies over de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 

 

I. INLEIDING 
 

Nadat de Belgische Kamer der Verhuizers (hierna BKV) zich per mail richtte tot het secretariaat van 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen met de vraag advies te verlenen op haar aangepaste 
modelvoorwaarden inzake verhuisovereenkomsten met consumenten1, heeft de Union des Classes 
Moyennes (UCM), de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen per brief van 5 juli 2016 bij 
toepassing van artikel VI.86, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht (hierna WER) gevraagd 
om advies te verlenen op deze aangepaste modelovereenkomst. De Voorzitter van de BKV licht in 
zijn mail toe dat de nieuwe voorwaarden vooral een aanpassing betreffen aan boek VI van het 
Wetboek van Economisch Recht, inzonderheid de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst vooreerst naar haar advies van 11 september 
2001 inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen, waar in dit advies soms naar verwezen 
wordt. 

Vastgesteld moest worden dat bij de aanpassing van de modelovereenkomst BKV de Nederlandse 
versie als basis werd gebruikt. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is dan ook van de 
Nederlandse versie uitgegaan, en merkt op dat de Franse versie op verschillende plaatsen beter 
vertaald moet worden. 

Na algemene bedenkingen omtrent de opmaak en de redactie van deze modelovereenkomst (II) 
worden de aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voorgelegde clausules chronologisch 
besproken. Voor de duidelijkheid worden de betrokken clausules eerst hernomen vóór de eigenlijke 
bespreking. 

Het ontwerpadvies is op een vergadering van 17 januari 2017 besproken met de Belgische Kamer der 
Verhuizers. De Belgische Kamer der Verhuizers verklaarde tijdens deze vergadering zoveel als 
mogelijk met deze voorgestelde aanpassingen rekening te zullen houden en haar modelovereenkomst 
in de aangegeven zin aan te passen. 

Zoals ook naar voor kwam in deze vergadering, valt het omwille van de coherentie eveneens te 
overwegen om twee modelovereenkomsten op te maken, één voor de nationale verhuisopdrachten, en 
één voor de internationale verhuisopdrachten. 

II. ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

CONSUMENTENVERHUIZINGEN BKV 

Afdeling 1. De transparantievereiste: gebrek aan duidelijkheid en begrijpelijkheid 
 
§ 1. Algemeen 
 
1. Overeenkomstig artikel VI.37, § 1 WER moeten de bedingen in een geschreven overeenkomst 
tussen een onderneming en een consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld 
zodat ze duidelijk zijn voor de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende 

                                                             
1  Hierna genoemd algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. 



3 

 

gemiddelde consument2. Met dit vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding wordt 
overeenkomstig artikel VI.82, tweede lid WER rekening gehouden voor de beoordeling van het 
onrechtmatige karakter van het beding. 
 
In dit verband kan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aanbevelen de bedingen en voorwaarden zo op te stellen en op te maken dat de consument de 
betekenis en de draagwijdte ervan kan begrijpen. 
 
In het licht van het voorgaande formuleert de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wat betreft de 
duidelijkheid en begrijpelijkheid van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in 
hun totaliteit beschouwd, de hieronder volgende algemene bedenkingen en aanbevelingen.  
 
§ 2. Onduidelijke globale redactie 
 
2. Een eerste algemene opmerking met betrekking tot de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV betreft hun globale redactie. De algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV, zoals opgesteld in hun huidige vorm, laten de consument niet toe op 
een gemakkelijke wijze een overzicht te krijgen van de respectievelijke rechten en verplichtingen van 
de partijen bij de verhuisovereenkomst. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige bedingen meent dat de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV niet op een transparante wijze gestructureerd zijn.  

 
Zo zouden bijvoorbeeld de artikelen 10 en 11, die de verplichtingen van de verhuizer respectievelijk 
de verplichtingen van de klant vastleggen, beter in het begin van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV voorkomen.  

 
Ook zou het voor de klant duidelijker moeten zijn wat de ‘basisprestatie’ van de verhuizer inhoudt en 
wat de bijkomende prestaties van de verhuizer kunnen zijn, en moeten indicaties over de 
prijs(berekening) van deze bijkomende prestaties worden verschaft. 
 
De algemene voorwaarden zouden best aanvangen met een duidelijke en begrijpbare omschrijving 
van het voorwerp van de geleverde diensten (wat in de dienstverlening zit, wat ervan is uitgesloten en 
wat optioneel is). Het overgemaakte formulier van bestelbon (hierna “de bestelbon”) zou hier verder 
op moeten worden afgestemd.  
 
Vervolgens zouden alle bepalingen inzake prijsbepaling gegroepeerd moeten worden. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt derhalve op grond van artikel VI.87, § 
1, 3° WER aan de algemene voorwaarden te herstructureren conform haar bovenvermelde 
opmerkingen. 
 

                                                             
2 Naar rechtspraak van het Hof van Justitie moet bij het beoordelen of aan het vereiste van transparantie is voldaan, rekening 
worden gehouden met het aandachtniveau dat mag worden verwacht van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige 
en oplettende gemiddelde consument (HvJ 30 april 2014, C-26/13, Kásler en Rábai, r.o. 73-74; HvJ 26 februari 2015, C-
143/13, Matei, r.o. 74-75). 
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§ 3.  Onvoldoende afstemming van de artikelen – complexe formulering 
 
3. Zoals ook in de hiernavolgende artikelsgewijze bespreking naar voren komt, zouden verschillende 
artikelen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV beter op elkaar moeten 
worden afgestemd.  
 
4. Dit is bijv. het geval voor wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst. Uit de artikelen 
2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV en de 
bestelbon, blijkt onvoldoende duidelijk wanneer en hoe de overeenkomst precies tot stand komt.(zie 
infra nr. 17). 
 
5. Dit is ook het geval voor wat betreft de verhouding tussen artikel 11.6. en de artikelen 13.1. en 
13.9. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, die (gedeeltelijk dan wel 
volledig) betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de verhuizer in geval van vertraging doch 
een verschillende regeling inhouden.  
 
Dat de aansprakelijkheid van de verhuizer wegens vertraging in drie verschillende bepalingen wordt 
behandeld maakt de algemene voorwaarden nodeloos complex en niet transparant. De algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zijn op dit vlak onduidelijk en moeilijk te begrijpen. 
Daarnaast zijn deze verschillende bepalingen inhoudelijk niet op elkaar afgestemd (waarbij er diverse 
inconsistenties bestaan), waardoor de consument verkeerdelijk bepaalde gevolgtrekkingen zou kunnen 
maken (zie ook infra nr. 0). 
 
Voorts geldt dat aansprakelijkheidsbeperkingen die voorkomen in rubrieken die niets te maken 
hebben met aansprakelijkheid (cfr. de artikelen 3.6., 4.2.1., 4.2.2., 5.2., 11.1., 11.3., 11.6.,…), in strijd 
zijn met het transparantievereiste: de consument moet duidelijk weten voor welke gevallen de 
onderneming zijn aansprakelijkheid beperkt of uitsluit.  
 
 

Aanbeveling 
 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt derhalve op grond van artikel VI.87, § 
1, 3° WER aan de bepalingen te herbekijken en te reorganiseren vanuit het perspectief van 
hun onderlinge samenhang en de formuleringen te herbekijken rekening houdend met het 
doelpubliek (consumenten). 

 

Afdeling 2. Omschrijving van de verhuisopdracht 

6. Teneinde tot een correcte inschatting te kunnen komen van het al dan niet onrechtmatig karakter 
van bepaalde contractvoorwaarden, dient voorafgaandelijk nagegaan te worden wat precies de 
normale kenmerkende prestaties zijn waartoe een verhuizer zich verbindt en hoe deze prestaties 
gekwalificeerd worden in het gemeen verbintenissenrecht. 

Zoals ook uit de onderzochte contractvoorwaarden naar voor komt, behelst de verhuisopdracht in 
essentie twee hoofdverbintenissen: (1) de afgesproken goederen op het afgesproken tijdstip op de 
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afgesproken plaats te leveren, en dit (2) zonder schade toe te brengen aan de voorwerpen die deel 
uitmaken van de verhuisopdracht. 

(1) de afgesproken goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats leveren 

De verhuisopdracht is een aannemingsovereenkomst en de uitvoering binnen de overeengekomen 
termijn wordt als een resultaatsverbintenis beschouwd3. 

 (2) zonder schade toe te brengen aan de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuisopdracht 

Krachtens het gemeen recht kan de overeenkomst tot verhuis worden gekwalificeerd als een 
vervoerscontract, en zal op nationale verhuizingen de wet van 25 augustus 1891 houdende herziening 
van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst4 van toepassing 
zijn5. Krachtens artikel 4 van deze wet zal er dan een resultaatsverbintenis rusten op de vervoerder de 
goederen zonder enige beschadiging af te leveren6. Deze bepaling doet tegen de vervoerder een 
vermoeden van schuld ontstaan dat hij moet omkeren door omstandigheden ter rechtvaardiging die 
elke schuld van zijnentwege uit te sluiten7. 

Voor wat betreft internationale verhuizingen is op te merken dat het CMR-verdrag8, luidens artikel 1, 
§ 4, c), niet van toepassing is op verhuizingen, voor zover karakteristieken als het uiteennemen, het 
in- en verpakken bij het afhalen en afleveren aanwezig zijn9. Wel kan het CMR-verdrag conventioneel 
van toepassing worden verklaard door de contractpartijen10. Hebben de partijen dit nagelaten, dan zal 
de verhuizing niet worden beheerst door bepalingen van het CMR-verdrag (waaronder de 
resultaatsverbintenis in artikel 17, § 1 CMR-verdrag), maar door het gemeen recht11 zoals vervat in de 
artikelen 1782 e.v. BW en hierna wordt besproken12. 

Op grond van het gemeen recht (het Burgerlijk Wetboek13) zal de verhuizer belast met een 
vervoersopdracht te land of te water ten aanzien van de bewaring en het behoud van de zaken die hun 
zijn toevertrouwd, dezelfde verplichtingen hebben als logementhouders, van wie sprake is in de titel 
Bewaargeving en sekwester van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1782 B.W.), en aansprakelijk zijn 
voor het verlies en de beschadiging van de zaken die hem zijn toevertrouwd, tenzij hij kan bewijzen 
dat deze zijn verloren gegaan of beschadigd door toeval of overmacht (artikel 1784 B.W.). 

                                                             
3 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369. 
4 Boek I, Titel VIIbis, Wetboek van Koophandel, B.S. 26 augustus 1891. 
5 Hoewel deze bepaling niet van toepassing op het vervoer van zaken over de weg krachtens artikel 51, § 2 van de wet van 
15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 
van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van 
richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de weg (BS 18 februari 2014, 13108), geldt deze uitsluiting niet voor verhuizingen op 
grond van artikel 51, § 3, 3° van de wet. Hieruit volgt, a contrario, dat artikel 4 van de vervoerswet wel op verhuizingen van 
toepassing is. 
6 Zie voor een toepassing hiervan op een verhuisopdracht: Kh. Antwerpen, 10 maart 1997, RHA 1999, p. 364. 
7 Luik 26 juni 1995,T.Verz. 1995, 666. 
8 Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg. Het CMR-Verdrag is van dwingend recht (art. 41 
CMR), er mag niet door partijen van af worden geweken. 
9 Kh. Antwerpen 2 april 1979, Eur. Vervoerr. 1979, 933 en Kh. Antwerpen 1 april 1980, Eur.Vervoerr. 1980, 461  
10 Antwerpen 16 oktober 1985, RHA 1987, 204. 
11 Antwerpen 31 oktober 2011, RHA 2012, afl. 2, 163. 
12 Kh. Antwerpen 10 maart 2010, RABG 2014, afl. 9, 570, noot P. NEELS en Kh. Antwerpen 28 maart 2013, RABG 2014, 
afl. 9, 574, noot P. NEELS 
13 Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk III, Afdeling II van het Burgerlijk Wetboek. 
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De verhuizer heeft dan ook in principe een resultaatsverbintenis om de goederen die het voorwerp 
uitmaken van zijn opdracht, alsmede de omgevingsgoederen waarover hij het meesterschap krijgt, 
zonder enige beschadiging terug te geven14.  

Daarnaast weegt op de verhuizer een resultaatsverbintenis om geen schade toe te brengen aan de 
gebouwen in het kader van de verhuisovereenkomst15. 

  

                                                             
14 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Overzicht van 
rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming, TPR 2008, nr. 339 e.v. 
15 J. HERBOTS en C. PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere overeenkomsten, TPR 1989 
(1039), 1324, nr. 373). 
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II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

CONSUMENTENVERHUIZINGEN BKV 
 

Afdeling 1. Definities 

De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen bevatten de volgende definities: 

• De klant: de opdrachtgever, degene die verhuisgoederen of andere roerende zaken ter 
verhuizing aanbiedt; 

• De consument: de klant, de opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon die handelt voor 
doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die 
overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt aanzien 
als consument; 

• De verhuizer: de door BKV erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuizingen uitvoert; 
• De onderaannemer: de ondernemer, die zich ten aanzien van de verhuizer belast met 

opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, per spoor, maritiem- en luchtvervoer, 
douane, opslag, leveringen); 

• De bestelbon: de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming van alle in het kader van de 
verhuizing gemaakte afspraken (inclusief bijzondere opdrachten) tussen de verhuizer en de 
consument; 

• De opdracht: (niet limitatief) ongeacht de combinatie van meerdere handelingen nl.: het in- 
en/of uitpakken, het transport, het (her)monteren, … van goederen; 

• De goederen: alle roerende zaken, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en/of 
opdracht; 

• De werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en 
wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt 
hij verlengt tot de eerstvolgende werkdag. 

 

6. In de eerste plaats is op te merken dat de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
zowel het begrip ‘klant’ als het begrip ‘consument’ hanteren. Het begrip klant is hierbij ruimer 
opgevat dan het begrip consument, aangezien een consument altijd een klant is maar een klant 
mogelijk geen consument doch een professioneel kan zijn. 
 
Hoewel de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in haar bepalingen, afgezien van 
de definitie van bestelbon, consistent het begrip klant hanteren is te besluiten dat, voor de toepassing 
van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV het begrip klant als consument is op te 
vatten. 
 
 

Aanbeveling 
 
Teneinde de leesbaarheid en begrijpbaarheid te bevorderen, beveelt de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen derhalve op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER aan in de 
bepalingen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV consistent het 
begrip ‘consument’ te hanteren in de plaats van ‘klant’, dan wel de term klant definiëren door 
te verwijzen naar de definitie van consument.  
 
In beide gevallen wordt aanbevolen de nu gehanteerde definitie van de ‘consument’ aan te 
passen als volgt: “de opdrachtgever, dat wil zeggen de natuurlijke persoon die handelt voor 



8 

 

doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die 
overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt 
aanzien als consument”. 
 

7. Een tweede opmerking met betrekking tot de gehanteerde definities heeft betrekking op de 
definiëring van de bestelbon als “de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming van alle in het 
kader van de verhuizing gemaakte afspraken (inclusief bijzondere opdrachten) tussen de verhuizer en 
de consument”. 
 
In de eigenlijke bepalingen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV wordt op 
verschillende plaatsen nog steeds gewag gemaakt van de ‘verhuisovereenkomst’ en soms van beide 
(zie bijv. in de artikelen 3.1. en 6; zie ook de bestelbon zelf). 
 
Een bestelbon is een door de leverancier ondertekend document dat de omschrijving omvat van de 
bestelde dienst of het bestelde goed met vermelding van de prijs en het reeds betaalde voorschot. Het 
vormt ten opzichte van de leverancier het bewijs van een bestelling en reeds betaald voorschot.  
 
Uit de bestelbon volgt dat deze door de opdrachtgever zal worden ondertekend, niet door de 
verhuizer. Tevens volgt uit de bestelbon dat deze volgt op een offerte van de verhuizer, dat de 
algemene voorwaarden via de bestelbon door de consument geaccepteerd worden en integraal deel 
uitmaken van de diensten en dat ook de offerte van de verhuizer integraal wordt aanvaard door de 
consument via de bestelbon. Hierbij is op te merken dat de consument daadwerkelijk kennis moet 
hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden opdat ze voor hem/haar zouden kunnen 
gelden16. 
 
Uit artikel 2.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV volgt dat een offerte 
pas bindend is indien er een schriftelijk akkoord is van de klant, dat door de verhuizer is bevestigd.  
 
Uit de artikelen 2.6. en. 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV volgt dat 
de overeenkomst pas tot stand komt indien de verhuizer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 
 
Uit het voorgaande volgt dat de bestelbon, die enkel door de consument ondertekend wordt, niet kan 
gezien worden als de verhuisovereenkomst in de zin van een voor beide partijen bindende opsomming 
van alle afspraken. Zoals verder uiteengezet, stelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor 
te bepalen dat de bestelbon zowel door de consument als door de verhuizer ondertekend zou worden 
en dat de overeenkomst tot stand komt op de datum dat beide partijen de bestelbon ondertekend 
hebben.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meent op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER 
dat het aanbeveling verdient de definitie van bestelbon als volgt aan te passen: “Bestelbon: het 
standaarddocument in bijlage XXX bij deze algemene voorwaarden, zoals ingevuld op grond 
van de offerte en de in voorkomend geval verder gemaakte afspraken en ondertekend door 

                                                             
16 Het Hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de algemene voorwaarden van vervoer van de Belgische kamer der 

verhuisondernemers aan de klant niet tegenwerpelijk zijn indien hiernaar enkel in de offerte wordt verwezen en de tekst 
van deze voorwaarden niet wordt meegedeeld en indien evenmin blijkt dat deze voorwaarden op vroegere contracten 
tussen partijen toepasselijk waren(Antwerpen 16 oktober 1985, RHA 1987, 204). 
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beide partijen, die hun aanvaarding inhoudt met de afspraken aangaande de verhuizing zoals 
daarin opgenomen”. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ook voor een definitie toe te voegen van de 
term ‘verhuisovereenkomst’, die als volgt kan luiden: “de overeenkomst tussen de verhuizer 
en de consument die tot stand komt bij de ondertekening van de bestelbon door de consument 
en de verhuizer en die rechtsverhouding tussen de consument en de verhuizer beheerst”.  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt voor de algemene voorwaarden en de 
offerte als bijlage bij de bestelbon te voegen. 

Afdeling 2. Toepasselijkheid / werkingsgebied van de BKV Consumenten 
Verhuisvoorwaarden 

1.1. Alle door de verhuizer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten 
en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts)handelingen, die in het kader hiervan worden 
verricht, worden beheerst door deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden. Bij strijdigheid 
van enige bepalingen in de aanbieding, offerte, of overeenkomst met deze BKV Consumenten 
Verhuisvoorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld in de aanbieding, offerte of overeenkomst.  

 

8. Met betrekking tot deze bepaling zijn er, afgezien van haar impact op de definitie van het begrip 
bestelbon, geen opmerkingen te formuleren. 
 

1.2. Deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele 
algemene voorwaarden van de klant. 

 

9. Deze bepaling lijkt over te zijn genomen uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op 
een rechtsverhouding tussen ondernemingen onderling en lijkt haar plaats niet te hebben in algemene 
voorwaarden die de rechtsverhouding van een onderneming met een consument regelen. 
Consumenten, te weten natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, zullen normaliter geen algemene voorwaarden 
opstellen en hanteren. 
 

Aanbeveling 

In het kader van haar bevoegdheid op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER beveelt de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan artikel 1.2. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV te schrappen. 

 
 
1.3. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene verhuisvoorwaarden, 

doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In voorkomend geval, 
zullen de partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te 
vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en uitvoerbare bepaling met een 
gelijkaardige uitwerking. 
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10. Met betrekking tot deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV 
vallen, in het licht van de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen, enige opmerkingen te 
formuleren, zowel voor wat betreft het erin vervatte deelbaarheidsbeding (1) als voor wat betreft het 
erin vervatte heronderhandelingsbeding (2). 
 

1. Het deelbaarheidsbeding 
 
11. De eerste zinsnede beoogt tot gevolg te hebben dat, indien een beding nietig wordt verklaard 
(bijv. omdat het een onrechtmatig beding betreft), enkel dit beding nietig zou zijn zonder dat dit de 
andere bedingen van de overeenkomst aantast.  
 
Het Hof van Justitie heeft met betrekking tot onrechtmatige bedingen aangegeven dat het aan de 
nationale rechter toekomt om te beoordelen welke gevolgen de vaststelling van het oneerlijke karakter 
van het betrokken beding heeft voor de geldigheid van de betreffende overeenkomst en om te bepalen 
of die overeenkomst zonder dat beding kan voortbestaan.17 
 
Hoewel volgens het Hof van Justitie de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten18 nagestreefde doelstelling niet ligt in een 
nietigverklaring van alle overeenkomsten met oneerlijke bedingen doch in het herstel van het 
evenwicht tussen de partijen met, in principe, het behoud van de geldigheid van de overeenkomst in 
haar geheel19, sluit de richtlijn evenwel niet de mogelijkheid uit voor de nationale rechter om, 
overeenkomstig het nationale recht, een overeenkomst tussen een verkoper en een consument die een 
of meerdere oneerlijke bedingen bevat in haar geheel nietig te verklaren louter en alleen omdat dit de 
consument een betere bescherming biedt20.  
 
Artikel VI.84, § 1, tweede lid WER bepaalt dat de overeenkomst bindend blijft voor de partijen indien 
ze zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan. 
 
Wanneer de rechter, in toepassing van artikel VI.84, § 1, tweede lid WER zal beoordelen of de 
overeenkomst zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan en zodoende bindend kan blijven 
voor de partijen, kan het deelbaarheidsbeding vervat in artikel 1.3. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV, er niet toe strekken de rechter te verhinderen om rekening houden 
met zowel (1) het feit of de overeenkomst zonder het nietige beding naar nationaal recht kan blijven 
voortbestaan als (2) met de weerslag die zijn beslissing – partiële nietigheid dan wel volledige 
nietigheid van de overeenkomst – zal hebben op de rechtspositie van de consument.  
 

Aanbeveling 
 
Aangezien artikel VI.84, § 1 WER reeds een bepaling bevat aangaande het voorbestaan van 
de overeenkomst bij nietigheid van een beding, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen aan hiernaar te verwijzen, dan wel artikel 3.1, eerste zin van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen. 
 

 

                                                             
17 HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 44. 
18 Pb. L. van 21 april 1993, afl. 95, 29. 
19 HvJ 15 maart 2012, C-453/10, Perenicova en Perenic, r.o. 31; HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 46. 
20 HvJ 15 maart 2012, C-453/10, Perenicova en Perenic, r.o. 32-33. Zie ook HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 47. 
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2. Het heronderhandelingsbeding  
 
12. De tweede zinsnede van artikel 1.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV legt de partijen de verplichting op, indien een beding van de overeenkomst onrechtmatig en 
nietig zou zijn, naar best vermogen en te goeder trouw te onderhandelen teneinde deze nietige 
bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en uitvoerbare bepaling met een 
gelijkaardige uitwerking. Aldus houdt dit beding een verbintenis in om in geval van nietigheid van 
een beding, “naar best vermogen” en “te goeder trouw” te onderhandelen over een vervangend 
beding. Het beding houdt als dusdanig geen verbintenis in voor de consument om het vervangend 
beding te aanvaarden en sluit de mogelijkheid om de nietigheid in te roepen ook niet uit. Het 
impliceert wel dat de consument eerst met de verhuizer bekijkt of en hoe het beding vervangen kan 
worden. 

 
Gezien Hof van Justitie oordeelde dat de nationale rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid 
van een beding, de inhoud van het beding niet kan wijzigen(bijv. matigen van een boetebeding) en 
zonder meer verplicht is om het oneerlijke beding buiten toepassing te laten21, rijst de vraag of een 
onderneming met een consument wel een vervangingsbeding kan overeenkomen. 
 
De ratio achter de onmogelijkheid voor de nationale rechter om de inhoud aan te passen is dat de 
afschrikkende werking die uitgaat van een loutere niet-toepassing van dergelijke bedingen ten aanzien 
van de consument zou worden uitgeschakeld, aangezien een handelaar dan in de verleiding zouden 
blijven om die bedingen te gebruiken in de wetenschap dat ook al mochten deze ongeldig worden 
verklaard, de overeenkomst voor zover noodzakelijk door de nationale rechter zou kunnen worden 
aangevuld.22Om de bescherming van de consument op doeltreffende wijze en met de geschikte 
middelen te waarborgen kan de tussen consument en verkoper bestaande situatie van ongelijkheid 
volgens het Hof van Justitie enkel worden opgeheven door een positief ingrijpen buiten de partijen bij 
de overeenkomst om.23 
 
13.  Er is evenwel rekening te houden met het feit dat hoewel enerzijds het aan de nationale rechter die 
vaststelt dat een contractueel beding oneerlijk is, is toegestaan, zonder te wachten tot de consument 
daarom verzoekt, alle consequenties te trekken die volgens het nationale recht voortvloeien uit deze 
vaststelling, teneinde zich ervan te vergewissen dat de consument niet is gebonden aan dat beding24, 
anderzijds het beginsel van hoor en wederhoor de nationale rechter die ambtshalve heeft vastgesteld 
dat een beding van een overeenkomst oneerlijk is, wel in de regel verplicht om de procespartijen 
daarvan te informeren en hun de mogelijkheid te bieden hierover op tegenspraak hun standpunt 
kenbaar te maken overeenkomstig de naar nationaal recht geldende procesregels.25 
 

                                                             
21 HvJ 14 juni 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, r.o. 63 e.v. en in het bijzonder R.o. 65; HvJ 30 mei 2013, C-

488/11, Asbeek en de Man Garabito, r.o. 59-60. Zie ookHvJ 30 mei 2013, C-488/11, Asbeek en de Man Garrabito.In 
Belgische rechtspraak werd overigens ook reeds geoordeeld dat de rechter een beding dat strijdig is met de artikelen 32 
en 33 van de wet van 14 juni 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de 
consument (BS 29 augustus 1991, 18712) niet kan matigen op grond van artikel 1231 BW (Gent 2 februari 2005, 
Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 2005, 324, noot P. DE VROEDE. 

22 HvJ 14 juni 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, r.o. 67 e.v. 
23 HvJ 27 juni 2000, C-240/98 t.e.m. C-244/98,Jur. 2000, I-4963,Océano Grupo, r.o. 27; HvJ 26 oktober 2006, C-

168/05,Jur. 2006, I-10437,Mostaza Claro, r.o. 26 
24 HvJ 6 oktober 2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, r.o. 59; Beschikking HvJ 16 november 2010, C-76/10, 

Photovost; HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 53 en HvJ 21 april 2016, C-377/14, Radlinger en Radlingerová, r.o. 
101. 

25 HvJ 21 februari 2013, C-472/11, Banif Plus Bank. 
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Bij het kenbaar maken van zijn standpunt, behelst het recht van de consument op effectieve 
bescherming volgens het Hof van Justitie de bevoegdheid voor de consument om rechten juist niet uit 
te oefenen, zodat de nationale rechter in voorkomend geval rekening moet houden met de door de 
consument uitgedrukte wil, wanneer deze zich ervan bewust is dat een oneerlijk beding niet bindend 
is, maar toch aangeeft dat hij niet wil dat het buiten toepassing blijft en dus vrij en geïnformeerd met 
het betrokken beding instemt.26 
 
Met deze rechtspraak lijkt het Hof van Justitie aan te geven dat de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen de openbare orde aanbelangen en ambtshalve door de rechter in te roepen zijn, maar dat de 
consument wel afstand kan doen van de nietigheid van zo een beding zo hij/zij vrij en geïnformeerd 
met het betrokken beding instemt. Het voorgaande houdt ook in dat de consument, die vrij en 
geïnformeerd een beslissing neemt, kan beslissen om in plaats van enkel de nietigheid te laten spelen–  
die zou impliceren dat er geen beding is – met de onderneming een nieuw beding overeen te komen. 

 
14. Toegepast op het heronderhandelingsbeding in de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizing BKV is derhalve te besluiten dat de consument, eenmaal hij zich in de 
beschermde positie bevindt, ervoor kan opteren afstand te doen van de nietigheid van het 
onrechtmatig beding en ervoor kan opteren onderhandelingen aan te knopen met de verhuizer ter 
vervanging van een nietig onrechtmatig beding. 
 
Problematisch is evenwel dat in casu het heronderhandelingsbeding, zoals opgenomen in de algemene 
voorwaarden BKV, aan de consument reeds vanaf de contractsluiting, en derhalve op een ogenblik 
waarop de consument nog geen afstand kan doen van de hem geboden bescherming, de verbintenis 
oplegt zich niet als dusdanig te beroepen op de nietigheid van het beding en een vervangingsbeding te 
onderhandelen. Zoals aangegeven impliceert dit heronderhandelingsbeding weliswaar geen 
aanvaarding van het vervangend beding, maar de verplichting tot heronderhandeling beperkt de 
consument toch in zijn/haar mogelijkheid om het betrokken beding meteen nietig te laten verklaren. 
 
Een dergelijk heronderhandelingsbeding is derhalve te beschouwen als een ongeldige 
voorafgaandelijke afstand van de nietigheid die de consument ontleent aan het dwingendrechtelijke 
artikel VI.84, § 1 WER.  
 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° 
WER aan het heronderhandelingsbeding vervat in artikel 1.3. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV te schrappen. 

 

                                                             
26 HvJ 21 februari 2013, C-472/11, Banif Plus Bank, r.o. 35; HvJ 14 april 2016, C-381/14 en C-385/14, Sales Sinués, r.o. 

25. 
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1.4. Deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere 
overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of 
mondeling. 

 

15. Het oogmerk van deze bepaling lijkt erin te bestaan de bepalingen van de algemene voorwaarden 
– die overeenkomstig artikel 1.1. alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten 
overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle rechtshandelingen die in het kader hiervan 
worden verricht beheersen – retroactief in de plaats te stellen van eerdere overeenkomsten, 
voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling, die werden gesloten 
of gevoerd vooraleer er tussen beide partijen wilsovereenstemming bestond over de toepasselijkheid 
van de algemene voorwaarden op hun rechtsverhouding.  
 
Deze bepaling is bekeken in het licht van haar verhouding met artikel 1.1. en artikel 2.6. van de 
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, onduidelijk en onbegrijpelijk. 
 
Op grond van artikel 1.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV prevaleert 
bij strijdigheid van enige bepaling in de aanbieding, offerte of overeenkomst met de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, wat vermeld staat in de aanbieding, offerte of 
overeenkomst. Er lijkt derhalve een onderscheid te maken te zijn tussen enerzijds de aanbieding, 
offerte of overeenkomst en anderzijds de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
terwijl tegelijkertijd krachtens voormelde geciteerde bepaling de algemene voorwaarden alle andere 
afspraken vervangen.  
 
Het is onduidelijk waarom er een onderscheid is te maken tussen enerzijds de overeenkomst en 
anderzijds de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Eens aanvaard, maken deze 
algemene voorwaarden immers deel uit van de overeenkomst die tussen de onderneming en de 
consument tot stand komt. 
 
Het is daarnaast onduidelijk hoe dit te verenigen is met de omschrijving van de bestelbon en artikel 
2.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, op grond waar ‘de aanvaarding’  
wordt geacht alle in het kader van de verhuizing gemaakte afspraken tussen de verhuizer en de klant 
volledig en juist weer te geven. 
 
16. Op grond van het bovenstaande is dan ook te besluiten dat artikel 1.4. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, gelezen in haar samenhang met de definitie van de 
bestelbon, artikel 1.1. en artikel 2.6, niet voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid 
van artikel VI.37, § 1 WER en zodoende als onrechtmatig kan worden beschouwd op grond van 
artikel I.8, 22° WER en artikel VI.82, tweede lid WER. 
 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° en 3° 
WER aan artikel 1.4. te schrappen, dan wel aan te passen door aan te geven dat de 
overeenkomst die tot stand komt eerder aangegane overeenkomsten met betrekking tot 
dezelfde prestatie vervangt. 
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Afdeling 3. Aanbieding/Offerte – totstandkoming van de overeenkomst 

2.1.Iedere door of namens de verhuizer gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, is 
vrijblijvend en bindt de verhuizer niet, zolang er geen uitdrukkelijk ondertekend akkoord van 
de klant werd bekomen (overeenkomstig art.3) en dit door de verhuizer op haar beurt werd 
bevestigd, behalve indien en voor zover door de verhuizer schriftelijk anders is vermeld of 
door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

17.  Op grond van deze bepaling is iedere door of namens de verhuizer gedane aanbieding of offerte 
vrijblijvend en bindt ze de verhuizer niet. Pas wanneer een uitdrukkelijk ondertekend akkoord van de 
consument werd bekomen en dit door de verhuizer op zijn beurt werd bevestigd, ontstaat er een 
bindende overeenkomst. 
 
Deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met de artikelen 2.6. en 2.7. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV die bepalingen bevat inzake de totstandkoming van de 
overeenkomst en de bestelbon.  
 
Krachtens artikel 2.6.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV komt de 
overeenkomst met de verhuizer pas tot stand nadat de verhuizer een opdracht schriftelijk heeft 
aanvaard. Artikel 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bepaalt dat 
indien een aanbieding of offerte niet vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld de 
overeenkomst tot stand komt op het moment dat het aanbod of de offerte door de klant tijdig en 
rechtsgeldig schriftelijk wordt geaccepteerd. Het is daarbij, gelet op artikel 2.1. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV niet duidelijk wanneer een offerte niet vrijblijvend is. 
 
Uit de bestelbon volgt dat deze volgt op een offerte (zie hoofding) en uitgaat van de opdrachtgever, 
d.w.z. de consument. 
 
De definitie van de term bestelbon lijkt de indruk te wekken dat de overeenkomst tot stand komt door 
de ondertekening van de bestelbon (wat ook wordt bevestigd door het feit dat de bestelbon zelf 
spreekt van een verhuiscontract of verhuiscontract), maar dit wordt dan weer tegengesproken door 
artikel 2.6.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. 
 
Overeenkomstig het gemeen recht geldt dat, zo er een offerte van de verhuizer is die alle elementen 
van een aanbod bevat en deze wordt bevestigd door de bestelbon, de overeenkomst op dat ogenblik tot 
stand komt zonder dat er nog een instemming nodig is vanwege de verhuizer.  
 
Alle voormelde bepalingen van de algemene voorwaarden samen gelezen en het gemeen recht 
indachtig, is het voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen niet duidelijk wanneer de 
overeenkomst precies tot stand komt en wanneer de consument gebonden is. De bepalingen lijken aan 
te geven dat enkel de verhuizer niet gebonden is tot op het ogenblik waarop hij de bestelbon 
aanvaardt, terwijl de bestelbon wel al verbindend lijkt te zijn voor de consument. 
 
18. In dit verband is op te merken dat krachtens artikel VI.83, 1° WER in elk geval onrechtmatig is 
het beding dat ertoe strekt te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de 
uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil. In het verleden werd geoordeeld dat de 
gelijkaardige bepaling artikel 74, 1° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
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consumentenbescherming27 (WMPC) wordt geschonden indien in een aankoopbelofte een beding 
wordt opgenomen waarin enerzijds de kandidaat-koper zich definitief verbindt het goed aan te kopen 
van de kandidaat-verkoper en belooft de eigendom aan te kopen zodra de kandidaat-verkoper het 
vordert en anderzijds de kandidaat-verkoper de aankoopbelofte tot gevolg heeft dat de uitvoering van 
de een overeenkomst, die normaliter tot stand komt na de ondertekening door de klant van een reeds 
door de verhuizer ondertekende bestelbon, afhankelijk wordt van de loutere wil van de verhuizer.28 
 
In die zin kan er sprake zijn van een louter potestatieve en schorsende voorwaarde en is het beding 
nietig op grond van artikel VI.83, 1° WER. 
 

Aanbeveling 
 
Teneinde de totstandkoming van de verhuisovereenkomst op duidelijke en transparante wijze 
weer te geven, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan dat in de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een duidelijke regeling inzake de 
totstandkoming van de overeenkomst wordt opgenomen zodat het voor de consument 
duidelijk is vanaf wanneer hij/zij gebonden is door een overeenkomst met de verhuizer. 
 
Een mogelijke benadering daarbij zou kunnen zijn dat de bestelbon wordt aangepast tot een 
formulier dat door beide partijen ondertekend moet worden. De algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV zouden dan kunnen bepalen dat de verhuisovereenkomst 
tussen de consument en de verhuizer tot stand komt eens de bestelbon door beide partijen is 
ondertekend. 

 

2.2 Alle door of namens de verhuizer bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, 
catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden 
de verhuizer niettemin slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door de verhuizer is 
bevestigd. 

 

19. Op grond van artikel VI.83, 3° WER zijn, behoudens de wettige bedingen van prijsindexering die 
de wijze waarop de prijs wordt aangepast expliciet omschrijven, onrechtmatig, de bedingen die ertoe 
strekken in een overeenkomst van bepaalde duur te bepalen dat de prijs van de producten wordt 
vastgesteld op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te 
verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die 
enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de mogelijkheid wordt 
geboden om de overeenkomst te beëindigen. 
 
Artikel 2.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zou in strijd zijn met 
artikel VI.83, 3° WER indien de nieuwe prijslijsten, brochures, catalogi etc. van de verhuizer, 
uitgevaardigd na de totstandkoming van de overeenkomst, de prijs die in de overeenkomst werd 
bedongen zouden wijzigen. Deze bepaling zou ook in strijd zijn met artikel VI.83, 1° WER indien de 
bepaling zou voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de onderneming 
nog haar prijzen zou kunnen aanpassen. 
 

                                                             
27 BS 12 april 2010, 20803. 
28 Antwerpen 17 december 2007, NjW 2008, 448, noot R. STEENNOT. 
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Het is niet duidelijk of de betrokken bepaling enkel beoogt te bepalen dat de prijzen, indien ze nog 
niet zijn overeengekomen, de verhuizer niet binden. 
 

Aanbeveling 
 
Onverminderd de toepasselijke verplichtingen inzake prijsinformatie, beveelt de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER aan te bepalen dat de 
prijs voor de verhuizing deze is zoals vastgelegd in de bestelbon, teneinde, overeenkomstig 
artikel VI.37, § 1 en VI.82, tweede lid WER, te voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en 
begrijpelijkheid. 
 
Daarnaast beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan artikel 2.1.van de 
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te groeperen met de andere 
bepalingen inzake prijsbepaling, teneinde de globale leesbaarheid van de algemene 
voorwaarden te bevorderen. 

 

2.3 Een aanvraag door de klant, die afwijkt van een door of namens de verhuizer gedane 
aanbieding of offerte, geldt als een verwerping van deze aanbieding of offerte en bindt de 
verhuizer niet. 

 

20.  Dit beding benadrukt dat er, in lijn met het beginsel van de wilsautonomie, bij gebreke van 
wilsovereenstemming geen overeenkomst tot stand komt. 
 
Het beding maakt de overeenkomst nodeloos complex voor een consument, te meer daar niet duidelijk 
is hoe in de praktijk, via het voorgeschreven systeem van de bestelbon, de klant een aanvraag kan 
doen die afwijkt van de offerte.  
 

Aanbeveling 
 
Het verdient volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aanbeveling op duidelijke 
en ondubbelzinnige wijze te bepalen wanneer de overeenkomst tot stand komt (bij 
ondertekening door beide partijen van de bestelbon) en deze bepaling te schrappen. 

 
2.4 Zolang geen ondertekende verhuisovereenkomst voorligt, is de verhuizer te allen tijde bevoegd 

om onderhandelingen met de klant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen. 
 

2.5 Zolang geen ondertekende verhuisovereenkomst voorligt, is de klant te allen tijde bevoegd om 
onderhandelingen met de klant29 af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen. 

 

21.  Deze bepaling herhaalt het in de wilsautonomie vervatte principe van de contractvrijheid, op 
grond waarvan het partijen o.a. vrijstaat om wél of niet te contracteren. Evenwel kunnen 
contractspartijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst enkel vrij de onderhandelingen 

                                                             
29 Dit moet zijn “verhuizer”. 
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afbreken, voor zover zij van die vrijheid geen misbruik maken30 en hierdoor bovendien geen afbreuk 
doen aan een rechtmatig bij de tegenpartij gewekt vertrouwen. Bovendien kan het achteraf niet tot 
stand komen van een overeenkomst wegens het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen 
resulteren in een buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 BW (‘culpa in non 
contrahendo’). 
 
In voormelde bepaling wordt de aansprakelijkheid voor het onrechtmatig afbreken van de 
onderhandelingen volledig uitgesloten, weliswaar op wederkerige basis. 
 
De vraag rijst of artikel 2.4. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV als een 
onrechtmatig beding is te beschouwen, in zoverre het aan de consument de mogelijkheid ontneemt de 
verhuizer aansprakelijkheid te stellen voor een ‘culpa in non contrahendo’ dan wel de toepassing van 
de vertrouwensleer op het afbreken van de onderhandelingen door de verhuizer lijkt uit te sluiten. 

 
Krachtens artikel VI.83, 13° WER is in elk geval onrechtmatig het beding dat ertoe strekt de 
onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of voor die 
van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een 
verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. 
 
Artikel VI.83, 13° WER is in eerste instantie gebaseerd op de principes in het gemeen 
verbintenissenrecht inzake exoneratiebedingen, waar het verbod tot uitsluiting van aansprakelijkheid 
ook betrekking heeft op onder andere exoneratie voor eigen opzet tijdens de precontractuele fase. De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is dan ook van oordeel dat de bepaling zoals ze nu 
geformuleerd is in strijd is met artikel VI.83, 13° WER. De onderneming kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten indien bijvoorbeeld door zijn foutief gedrag een quasi-akkoord met betrekking tot een 
verhuisopdracht toch niet doorgaat. 
 
 

Aanbeveling: 
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om zowel artikel 2.4. (afbreking van de 
onderhandelingen door de verhuizer) als artikel 2.5. (afbreking van de onderhandelingen 
door de consument) als volgt te herformuleren: 
“Behoudens bij foutief gedrag, is… ten allen tijde bevoegd om de onderhandelingen af te 
breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn 
of verplicht te worden verder te onderhandelen.” 

 

2.6 Een overeenkomst met de verhuizer komt pas tot stand nadat de verhuizer een opdracht 
schriftelijk heeft aanvaard. De aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven. 

 

22. Deze bepaling moet worden gelezen in haar samenhang met artikel 2.1. en 2.7.van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van dit 

                                                             
30 Zo heeft het Hof van Cassatie beslist dat een weigering om te contracteren die kennelijk niet overeenstemt met de 

uitoefening van de contractsvrijheid door een voorzichtig en oplettend persoon, rechtsmisbruik kan uitmaken (Cass. 7 
oktober 2011, RW 2012-13, 1181, noot S. JANSEN en S. STIJNS en TBBR 2012, 489, noot A. DE BOECK). 
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beding, wordt dan ook verwezen naar wat hierboven uiteen werd gezet bij de bespreking van artikel 
2.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie supra nrs. 17 e.v.). 
 
23. Daarenboven is vast te stellen dat deze bepaling in strijd is met VI.83, 1°, 4° en 5° (aangezien de 
aanvaarding door de verhuizer wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, wat impliceert dat 
de verhuizer de overeenkomst eenzijdig kan wijzigen), en art. VI.83,29° WER. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° en 3° 
WER aan te herbekijken of deze bepaling nodig is en deze desgevallend te herformuleren tot 
een duidelijk en rechtmatig beding. 

 

2.7 Indien een aanbieding of offerte, gezien het bepaalde in art. 2 van deze “BKV Consumenten 
Verhuisvoorwaarden” niet vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, komt 
de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de klant tijdig en 
rechtsgeldig schriftelijk wordt geaccepteerd. De acceptatie van de aanbieding of offerte wordt 
dan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.   

 

24. Deze bepaling moet worden gelezen in haar samenhang met artikel 2.1. en 2.6.van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van dit 
beding, wordt dan ook verwezen naar wat hierboven uiteen werd gezet bij de bespreking van artikel 
2.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie infranrs. 17 e.v.). 
 
25. Deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevat de 
uitzondering op het totstandkomingsproces van de verhuisovereenkomst onder artikel 2.1. en artikel 
2.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Volgens artikel 2.1.van de 
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV is de offerte vrijblijvend tenzij akkoord van 
de klant en de verhuizer. Het is voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen niet duidelijk 
welke situatie wordt geviseerd in artikel 2.7.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan te herbekijken of deze bepaling nodig is en deze desgevallend te herformuleren tot 
een duidelijk beding. 

 

2.8 Het is de verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan 
derden – onderaannemers – , tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk door de klant 
wordt uitgesloten bij aanvang van de overeenkomst. 

 

26. Het behoort in principe aan de verhuizer om zelf uit te maken op welke wijze de verhuisopdracht 
het best uitgevoerd wordt, en óf, en met welke onderaannemers er het best gewerkt wordt.  
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De verhuizer is er in het kader van zijn informatieverplichting31 wel toe gehouden de nodige 
toelichting te geven omtrent deze wijze van uitvoering en zoveel als mogelijk te verduidelijken met 
welke onderaannemers er gewerkt wordt32. Dit is ook voor de verhuizer zelf van belang, bijvoorbeeld 
in het kader van eventuele prijswijzigingen die door de onderaannemers zouden worden 
doorgevoerd33. 
 
Dit geldt niet bij een verhuisovereenkomst die ‘intuitu personae’ is aangegaan, en in deze clausule 
wordt in die uitzondering voorzien.  
 
Tijdens het onderhoud dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen had met de  Belgische Kamer 
der Verhuizers is naar voor gekomen dat bij het beroep op derden de situatie aanmerkelijk anders is 
naargelang het gaat om internationale verhuisopdrachten, waar noodgedwongen een beroep moet 
worden gedaan op verschillende partijen en waarbij het afstemmen van de verschillende 
deelopdrachten of vervoersmodi geen evidente zaak is, dan wel om een nationale verhuisopdracht.  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt in dat opzicht voor dat het aanbeveling verdient 
twee modeldocumenten op te maken. 
 
Een ander element dat tijdens de vergadering met de Belgische Kamer der Verhuizers naar voor 
kwam, is de situatie waar op het moment van de verhuisopdracht zelf de afspraak met een bepaalde 
consument niet kan nageleefd worden (bijvoorbeeld omdat de verhuizer opgehouden werd bij een 
vorige klant), en de verhuizer noodgedwongen op een andere verhuizer of onderaannemer een beroep 
moet doen om de afspraak met de consument na te leven.  
 
In die gevallen is het noodzakelijk dat de consument vanaf die situatie zich voordoet hierover wordt 
geïnformeerd en zijn instemming moet verlenen met het uitvoeren van de dienst door deze andere 
verhuizer of onderaannemer. 

 
Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 2° 
WER aan dat artikel 2.8. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKVals 
volgt wordt aangevuld:  
 
“2.8 Het is de verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden 
aan derden – onderaannemers. In de overeenkomst wordt zoveel als mogelijk verduidelijkt 
met welke onderaannemers er gewerkt wordt. De verhuizer licht de consument zo vlug als 
mogelijk in over deze onderaannemers indien dit niet bij de contractsluiting kon voorzien 
worden, alsook bij iedere wijziging ter zake. 
Deze bepaling geldt niet indien de mogelijkheid tot onderaanneming uitdrukkelijk schriftelijk 
door de klant wordt uitgesloten bij aanvang van de overeenkomst.” 

 

                                                             
31 Zie art. VI.2, 4°, van het Wetboek van Economisch Recht. 
32 Zie reeds COB 8 (11 september 2001), “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen”, p. 3. 
33 Cf. Infra, nr. 31. 
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Tot slot beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in het belang van de 
transparantie en duidelijkheid ook aan de bepalingen inzake onderaannemers te groeperen in 
een afzonderlijke bepaling. 

 

Afdeling 4. Vergoeding 

3.1. Het volume van de goederen, de verhuisafstand en de duur van de opdracht, zoals vermeld in 
de verhuisovereenkomst, gelden als basis voor de verhuisprijs. Behoudens uitdrukkelijk 
andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van de 
onderneming toepasselijk. De prijs voor overeengekomen bijzondere opdrachten, conform art. 
6 van de voorliggende voorwaarden, wordt in de verhuisovereenkomst (de bestelbon) 
opgenomen. 

 

27. Niettegenstaande de titel van artikel 3 gaat deze bepaling in hoofdzaak over de vergoeding en de 
prijsbepaling. Artikelen 3.5., 3.6. en 3.7 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV betreffen andere onderwerpen dan de bepaling van de prijs (en vergoeding) en horen niet thuis 
in deze bepaling, waarvan de titel best wordt aangepast. Diverse andere bepalingen (bijv. 2.2., 11.1.) 
hebben wel betrekking op de prijsbepaling.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan dat alle bepalingen inzake de prijsbepaling gegroepeerd worden onder eenzelfde 
artikel, zodat de consument op een duidelijke wijze inzicht krijgt in de manier waarop de prijs 
wordt bepaald. De bepalingen die geen verband houden met de prijsbepaling worden bij 
voorkeur onder een ander artikel ondergebracht. 
 

28. Artikel 3.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV betreft de 
prijsberekeningswijze: de prijs voor de verhuizing wordt bepaald aan de hand van het tarief dat de 
verhuizer hanteert voor, respectievelijk, het volume van de goederen, de verhuisafstand en de duur 
van de opdracht. 
 
Uit een letterlijke lezing van de bepaling volgt dat, gelet op de gelijkschakeling tussen de bestelbon en 
de verhuisovereenkomst in de definitielijst, de bestelbon het volume van de goederen, de 
verhuisafstand en de duur van de opdracht alsmede de prijs voor de overeengekomen bijzondere 
opdrachten zal bevatten, maar niet noodzakelijk een vermelding van de tarieven die door de verhuizer 
worden gehanteerd. Een raadpleging van de bestelbon leert inderdaad dat de tarieven van de verhuizer 
nergens in de bestelbon worden vermeld, en doet vermoeden dat deze tarieven bepaald worden aan de 
hand van de voorafgaandelijke offerte (die volgens de tekst van de bestelbon wel integraal deel 
uitmaakt van de bestelbon, maar er niet bij is gevoegd). 

Bijgevolg is het voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan de hand van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV en het model van bestelbon niet duidelijk of en op 
welke wijze de prijs(berekeningswijze) aan de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze 
wordt meegedeeld. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst in dit verband naar de op 
ondernemingen rustende verplichting om de consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting op 
duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verschaffen over de totale prijs van de goederen of 
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diensten, of zo deze niet redelijkerwijze vooraf kan worden berekend, over de manier waarop de prijs 
moet worden berekend.34 
 
29. Daarenboven lijkt de huidige bepaling de mogelijkheid in te houden dat de prijs van de producten 
wordt vastgelegd op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs 
te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die 
enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de mogelijkheid wordt 
geboden om de overeenkomst te beëindigen. In die zin is zij in strijd met artikel VI.83, 3° WER.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, §1, 2° WER 
aan om een duidelijke tarieflijst te hanteren, waarbij de prijsberekeningswijze en de 
resulterende prijs aan de consument zouden worden verduidelijkt aan de hand van een 
voorbeeld.  
 
Ze beveelt ook aan, daar de bestelbon met de verhuisovereenkomst wordt gelijkgeschakeld, 
de prijs voor alle te leveren diensten afzonderlijk op te nemen in de bestelbon. 

 

3.2 De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van 
de verhuizer, worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming. 
Behoudens afwijkende regelingen op ondernemingsvlak, worden overuren in de verhuissector 
als volgt gedefinieerd: 
- in het 5-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag: na het 8ste uur; donderdag en 

vrijdag na het 7de uur; 
- in het 6-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na het 7de 

uur; zaterdag na het 3de uur; 
De regeling, van toepassing inzake overuren dient in de offerte opgenomen te worden. 

 

30. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert er vooreerst aan dat het aan de 
verhuisonderneming is om de consument voorafgaandelijk duidelijk in te lichten omtrent de manier 
waarop de prijs wordt berekend en een redelijke schatting te maken van het normaal verschuldigde 
bedrag, alle kosten inbegrepen.  
 
Met betrekking tot deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
vraagt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zich af of de consument, volgend op een 
schatting van de verwachte duur van de verhuisopdracht gemaakt door de verhuisonderneming op 
grond van de hem door de consument overeenkomstig artikel 11.1. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV overgemaakte informatie, voorafgaandelijk aan de verhuizing werd 
ingelicht omtrent het feit dat de verhuisopdracht niet zonder overuren zou kunnen worden uitgevoerd 
binnen het tijdsbestek van één (werk)dag en hij hiermee heeft ingestemd. 
 

                                                             
34 Zie artikel VI.45, § 1, 5° WER voor wat betreft de overeenkomsten op afstand, artikel VI.64, § 1, 5° WER voor wat 

betreft de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en VI.2, 3° WER voor de overige overeenkomsten met 
consumenten.  
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Zo dit niet het geval is, zou artikel 3.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
tot gevolg kunnen hebben dat de uiteindelijke prijs van de verhuizing wordt bepaald op het ogenblik 
van de levering dan wel dat de prijs kan worden verhoogd op basis van elementen die enkel van de 
wil van de  verhuizer afhangen (bijv. door de duur van de verhuisopdracht te laten oplopen of op een 
later tijdstip in de werkdag met de verhuisopdracht aan te vatten), behoudens indien dit een fout van 
de verhuizer zou uitmaken. Onder omstandigheden kan artikel 3.2. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV bijgevolg een onrechtmatig beding zijn op grond van artikel VI.83, 
3° WER. 
Het behoort volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tot de taken van de 
verhuisonderneming om een timing op te maken van de uren die nodig zijn om de verhuisopdracht uit 
te voeren. De ‘overuren’ of extra tijd die gespendeerd moet worden, zouden te wijten moeten zijn aan 
onvoorziene omstandigheden waardoor het voorziene schema niet kan nageleefd worden. Een 
vergoeding hiervoor zou enkel mogen toekomen aan de verhuizer indien de overuren of extra tijd te 
wijten zijn aan de consument en de verhuizer zelf geen fout heeft begaan (bijv. verkeerde inschatting 
van de tijd nodig voor de verhuizing). 

Daarenboven is op te merken dat in zoverre de bestelbon de overeenkomst uitmaakt, de regeling 
inzake overuren in de bestelbon is op te nemen. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° 
WER aan in artikel 3.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te 
verduidelijken dat overuren zullen worden aangerekend aan de hand van het vooraf 
meegedeelde tarief van de verhuizer indien beide partijen hun akkoord hebben geuit over deze 
extra prestaties. 

 
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER op dat het, op grond van het vereiste van duidelijkheid en transparantie gesteld door 
artikel VI.37, § 1 WER, aanbeveling verdient te benadrukken dat de zinsneden “na het X uur” 
de verlopen uren van de werkdag betreffen, en niet de gepresteerde uren in het kader van de 
specifieke verhuisopdracht. Dit is van belang zo het tijdstip van aanvang van de werkdag en 
het tijdstip van aanvang van de verhuisopdracht niet samenvallen. 

 

3.3 Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten overstaan van bijv. doch niet gelimiteerd: 
brandstofkosten, opgelegde CAO’s, spoorwegtarieven, wisselkoersen…, en dit ten gevolge van 
tariefwijzigingen van de eventuele onderaannemers volgens de bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, en die onafhankelijk zijn van de wil van de verhuizer of van de loutere wil van 
de onderaannemer. De reden van de prijswijziging moet, op het ogenblik van de kennisneming 
door de verhuizer, aan de klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als 
verlaging van de prijs. 

 

31. Inzake de mogelijkheid tot prijsaanpassing vervat in artikel 3.3. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV, verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de eerste 
plaats naar het standpunt dat ze in haar eerdere advies terzake verkondigde: 
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“De Commissie is van oordeel dat het, teneinde in overeenstemming te zijn met de bepalingen van 
artikel 32.2. W.H.P.C., geïnterpreteerd in het licht van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 van 
de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna genoemd richtlijn 
oneerlijke bedingen), noodzakelijk is de volgende elementen toe te voegen aan deze clausule, op basis 
van de hierna volgende overwegingen: 

 
1. Informatieverplichting: de verhuizer moet bij het sluiten van de overeenkomst met de 
consument duidelijk specifiëren met welke onderaannemers er zal gewerkt worden, welke prijs er 
initieel overeengekomen was, en welke objectieve elementen een invloed kunnen hebben op de prijs. 
Een verwijzing naar de loutere wil van de onderaannemer als rechtvaardiging voor de 
prijsaanpassing kan volgens de Commissie niet als een afdoende grond tot prijswijziging ingeroepen 
worden. Er moet kunnen verwezen worden naar pertinente objectieve elementen, zoals bijvoorbeeld 
wijzigingen in de brandstofkosten, opgelegde C.A.O.'s, gewijzigde spoorwegtarieven, op grond 
waarvan de onderaannemer genoodzaakt zou zijn (…) tarieven aan te passen.  
2. De verhuizer kan de prijs maar wijzigen op basis van deze in de overeenkomst opgesomde 
concrete objectieve elementen.  
3. Is de eindprijs (de uiteindelijk aangerekende prijs) te hoog ten opzichte van de bij het sluiten 
van de overeenkomst bedongen prijs (artikel 1.l) van de bijlage bij de richtlijn oneerlijke bedingen) 
dan zou de consument volgens de Europese wetgever het recht dienen te hebben de overeenkomst op 
te zeggen. 
Voor de beoordeling van het al dan niet rechtmatige karakter van een beding van een overeenkomst 
dient evenwel rekening gehouden te worden met onder meer de aard van de producten of diensten 
waarop de overeenkomst betrekking heeft (artikel 31, § 3 WHPC). 
Eigen aan een verhuisovereenkomst is dat het om een geïndividualiseerde overeenkomst gaat die 
bijgevolg niet zomaar overgedragen kan worden. Rekening houdend met deze geïndividualiseerde 
aard is het toekennen van een opzegrecht voor de consument geen redelijke optie, en zal de schade 
ingevolge opzeg voor de verhuisonderneming precies door deze moeilijke overdraagbaarheid sowieso 
hoger komen te liggen. 
 
Op basis van deze overwegingen beveelt de Commissie de hiernavolgende formulering aan: 

 
"Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van tariefwijzigingen van de 
onderaannemer(s) volgens de modaliteiten medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst, 
onafhankelijk van de wil van de verhuizer of van de loutere wil van de onderaannemer, op basis van 
de in de bijzondere voorwaarden opgesomde elementen. De reden van de prijswijziging moet op het 
ogenblik van de kennisneming door de verhuizer, aan de klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel 
voor verhoging als verlaging van de prijs. 

 
De verhuisonderneming dient dan in de bijzondere voorwaarden de concrete objectieve elementen 
aangeven op basis waarvan de tarieven van de onderaannemers wijzigingen kunnen ondergaan.” 35 

 
32. Deze aanbeveling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen werd niet volledig opgevolgd. 
Meer bepaald werden enkel de voorbeelden van pertinente objectieve elementen op niet-limitatieve 
wijze opgenomen in artikel 3.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. 
 

                                                             
35 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN, “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizing”, advies nr. 8, 

11 september 2001, http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB8_tcm325-74379.pdf, 3-4. 
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Artikel VI.83, 3° WER bepaalt immers dat het onrechtmatig is in overeenkomsten van bepaalde duur 
te bepalen dat de prijs van de producten wordt vastgelegd op het ogenblik van levering, dan wel de 
onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de 
consument te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat 
ogenblik de consument de mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen. 
 
Ingevolge rechtspraak van het Hof van Justitie zal een beding tot prijswijziging waarin de consument 
geen kosteloos opzegrecht wordt toegekend na de prijswijziging door de verhuizer, door de nationale 
rechter als onrechtmatig kunnen worden beschouwd. Het Hof van Justitie oordeelde namelijk dat de 
nationale rechter, bij het beoordelen van een onrechtmatig karakter van een beding tot prijswijziging 
in de algemene voorwaarden, de mogelijkheid tot opzegging van de consument in aanmerking kan 
nemen.36 Het Hof van Justitie voegde hier nog aan toe dat, in het kader van de beoordeling van de 
kosteloze opzegmogelijkheid voor de consument ten gevolge van een eenzijdige prijswijziging door 
de onderneming, de formele juridische mogelijkheid tot opzegging overigens niet volstaat aangezien 
de nationale rechter in functie van de concrete omstandigheden (bijv. concurrentie op de markt, 
kosten verbonden aan de opzeg en de kosten en tijd verbonden aan het veranderen van leveranciers) 
moet bepalen of de consument in concreto daadwerkelijk zijn opzeggingsrecht kan uitoefenen.37 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1, 2° 
WER, aan dat de verhuizer bij het sluiten van de overeenkomst met de consument  zoveel als 
mogelijk specifieert met welke onderaannemers er zal gewerkt worden, welke prijs er initieel 
overeengekomen was, en welke objectieve elementen een invloed kunnen hebben op de prijs. 
Zo de objectieve elementen die een invloed op de prijs kunnen hebben in de algemene 
voorwaarden worden opgenomen, zoals in casu het geval is, moet dit gebeuren aan de hand 
van een limitatieve en objectieve lijst, zodoende dat enkel in één van de vermelde gevallen de 
prijs zal kunnen worden gewijzigd. 
 
In het licht van het voorgaande raadt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen ook aan 
dat naast een verduidelijking van de objectieve criteria die een prijsaanpassing kunnen 
verantwoorden, een kosteloos opzegrecht wordt opgenomen.  

 
33. In verband met de mogelijkheid tot eenzijdige prijswijzing door de verhuizer verwijst de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tot slot naar de volgende zinsnede vermeld onder de 
bijzondere voorwaarden in de bestelbon: “in het geval dat het reële volume verschilt van het geschatte 
volume, behouden wij ons het recht voor om de prijs aan te passen”. 
 
Naar het oordeel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, is de mogelijkheid tot aanpassing 
van de prijs veel te ruim geformuleerd en wordt er niet aangegeven op welke wijze de prijs zal 
worden aangepast. Door deze formulering wordt de indruk gewekt dat de verhuizer een recht wordt 
toegekend de prijs eenzijdig te wijzigen, in welk geval de bovenvermelde informatieplichten en 
kosteloze opzeggingsmogelijkheid voor de consument toepassing zouden moeten vinden teneinde te 
voorkomen dat het beding onrechtmatig is op grond van artikel VI.83, 3° WER. 

                                                             
36 HvJ 26 april 2012, nr. C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242, Nemzeti, r.o. 26, 30 en 31 en HvJ 21 maart 2013, 

ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, r.o. 49 en 55. 
37 HvJ 21 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, r.o. 54-55. 
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Het doel van deze zinsnede bestaat er echter mogelijk in om louter te bewerkstelligen dat, indien de 
uiteindelijk geleverde prestatie verschilt van de geschatte prestatie, de werkelijke prestatie wordt 
aangerekend.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan te verduidelijken wat de bedoeling is van deze bepaling.  
 
Indien het de bedoeling is om aan te geven dat de werkelijke prestatie wordt aangerekend, 
beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER 
aan uitdrukkelijk te bepalen dat “in het geval dat het reële volume verschilt van het geschatte 
volume, zal de prijs worden berekend door het tarief van de onderneming toe te passen op het 
reële volume”.  

 

3.4 Het gewicht van de goederen die per spoor, over binnenwateren of over zee vervoerd worden, 
in containers of zeekisten, is vastgesteld op een maximum van 100 kg per m3. Ieder 
meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 kg of gedeelte hiervan. 
Het gewicht van de goederen die over de weg vervoerd worden, is vastgesteld op een 
maximum van 100 kg per m3. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 
kg of gedeelte hiervan. 
Voor goederen die per luchtvracht vervoerd worden geldt een andere tariefberekening voor de 
vrachtkost. De vrachtkosten worden beïnvloedt door de hoeveelheid ruimte die de zending 
inneemt, oftewel het dimensionale gewicht, waarbij een (1) kg vracht maximaal 6000 cm3 mag 
bevatten. Indien het reëel gewicht hoger is, dan geldt dit als berekeningsbasis voor het tarief. 

 

34. Artikel 3.4. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bepaalt hoe het 
“gewicht van de goederen wordt vastgesteld”. Een aandachtige lezing van de bepaling leert dat de 
bepaling tot doel lijkt te hebben aan te geven hoe eventueel meergewicht is te bepalen. De bepaling is 
evenwel voor een “gemiddelde” consument moeilijk leesbaar en te begrijpen. 
 
De bepaling lijkt voornamelijk grote (internationale) verhuisopdrachten te betreffen. Voor dit soort 
opdrachten komt het de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor dat in de praktijk de 
verhuisonderneming voorafgaandelijk komt inschatten wat de omvang van de verhuis zal zijn en dat 
bijgevolg hierover voorafgaandelijke afspraken zullen worden gemaakt. Het is onduidelijk hoe deze 
bepaling te combineren is met deze gemaakte afspraken.  
 
Ook merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat het niet meteen duidelijk is waarom in 
het geval van luchtvracht, waar luidens artikel 3.4.van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKVde vrachtkost beïnvloed wordt door de hoeveelheid ruimte die de 
zending inneemt (het zgn. “dimensionale gewicht”), enkel voor het meergewicht een meerkost zou 
worden aangerekend (aangezien wordt gekeken naar het reële gewicht en niet de overschrijding van 
het maximale volume van 6000 cm3).  
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Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan dat het toepassingsgebied van artikel 3.4. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV evenals de verhouding tussen deze bepaling en voorafgaande 
afspraken rond het volume duidelijker geformuleerd wordt.  
 
Tevens zou de bepaling best aan de hand van een voorbeeld worden uitgelegd.  

 

3.5 De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot 
van de verhuizer. Deze is slechts gehouden het materiaal te leveren dat noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de overeenkomst. Onder alle omstandigheden behoudt de verhuizer het 
recht voor om de vervoer- en behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch 
en goedkoopst acht, voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst. 

 
35. Deze bepaling geeft op zich geen aanleiding tot opmerkingen van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen. Wel wordt erop gewezen dat de verhuizer zijn informatieverplichtingen 
aangaande de wijze van uitvoering moet nakomen. Op dit vlak zou het de consument ten goede 
komen indien op algemene wijze in de bestelbon wordt omschreven wat de verhuisopdracht inhoudt 
en hoe ze zal worden uitgevoerd.  
 
36. Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat deze bepaling best in een 
afzonderlijk artikel wordt opgenomen waarin de diensten worden omschreven. 
 
 
3.6 De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, zal 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten betalen, gelijk aan 
alle schade, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de medecontractant 
heeft geleden, doch niet minder dan : 

- 10% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering meer dan één (1) week 
vóór de overeengekomen dag van uitvoering; 

- 25% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan zeven (7) 
dagen maar meer dan drie (3) dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering; 

- 50% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan drie (3) 
dagen maar meer dan één (1) dag vóór de overeengekomen dag van uitvoering; 

- 100% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan 
vierentwintig (24) uur vóór de overeengekomen dag van uitvoering. 

 

37. Op grond van deze bepaling is elke partij – zowel de consument als de verhuizer – die, na de 
totstandkoming maar voor de uitvoering van de overeenkomst van de overeenkomst “afziet” ertoe 
gehouden alle schade geleden (m.i.v. alle verliezen en kosten) door te wederpartij te vergoeden. Deze 
schadevergoeding verschuldigd door de partij die van de overeenkomst afziet, bedraagt minstens een 
bepaald percentage van het bedrag van de “aanneming” ( i.e. de overeengekomen prijs die door de 
consument verschuldigd is voor de verhuizing) dat oploopt in functie van de nabijheid van het afzien 
bij de overeengekomen dag van uitvoering. 
 
Dit beding is te kwalificeren als een opzegbeding. Er is sprake van een opzegbeding wanneer een of 
meerdere partijen de mogelijkheid hebben om, zonder dat er sprake is van een tekortkoming of 
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wanprestatie, de overeenkomst  eenzijdig te beëindigen, tegen betaling van een vergoeding die geldt 
als tegenprestatie voor het contractueel bedongen beëindigingsrecht. 
 
Op te merken in dit verband is dat de opdrachtgever van een huur van diensten op grond van artikel 
1794 BW de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk reeds 
begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij 
bij die aanneming had kunnen winnen. Artikel 3.6. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV wijkt, zo de verhuisovereenkomst als een aannemingsovereenkomst 
is te kwalificeren38, dus af van deze wettelijke bepaling door (1) het eenzijdige verbrekingsrecht 
eveneens toe te kennen aan de verhuizer en (2) een minimaal forfaitair bedrag van de 
verbrekingsvergoeding vast te stellen. 
 
38. Het feit dat artikel 3.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV niet als een 
strafbeding (of schadebeding) kan worden gekwalificeerd heeft tot gevolg dat de bepaling niet is te 
toetsen aan artikel VI.83, 24° WER.  
 
Op grond van dit artikel is immers onrechtmatig het beding dat ertoe strekt, in geval van niet-
uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de consument, 
schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden. Dit artikel voorziet in de relatieve nietigheid van strafbedingen (en 
excessieve schadebedingen)39, en kan als dusdanig niet worden ingeroepen ten aanzien van bedingen 
waarin een forfaitair bedrag wordt opgenomen als tegenprestatie voor de mogelijkheid om de 
overeenkomst eenzijdig te verbreken.  
 
39. De vaststelling artikel 3.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een 
verbrekingsbeding betreft, en niet een straf- of schadebeding, heeft ook tot gevolg dat deze bepaling 
evenmin te toetsen is aan artikel VI.83, 17° WER. Op grond van dit artikel is immers onrechtmatig 
het beding dat ertoe strekt het bedrag vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de 
consument die zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding40 te voorzien 
ten laste van de onderneming die in gebreke blijft. Ook deze bepaling verwijst naar de vergoeding die 
verschuldigd is in geval van een gehele of gedeeltelijke wanprestatie41.42 Bij dit beding is er geen 

                                                             
38 Er bestaat controverse over de kwalificatie van het verhuiscontract. Zo de opdracht van de ‘verhuisfirma’ zich beperkt 

tot het inladen, vervoeren en uitladen van goederen, maakt de verhuisovereenkomst  volgens bepaalde auteurs een 
vervoersovereenkomst uit. Indien de verhuizer ook instaat voor bijv. de (de)montage en het in- en uitpakken van de 
vervoerde goederen is sprake van een aannemingsovereenkomst (of van een sui generis overeenkomst). Zie bijv. S. 

STIJNS, B. TILLEMAN , W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere 
overeenkomsten: koop en aanneming 1999-2006”, TPR 2008, 1672, nr. 293). Anderen beschouwen de 
vervoersovereenkomst ook als aanneming (zie bijv. V. SAGAERT, B. TILLEMAN  en A. VERBEKE, Vermogensrecht in 
kortbestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 371, nr. 1021), die door bijkomend toepasselijke specifieke wetgeving tot een 
autonome overeenkomst is verworden (W. NACKAERTS, “Begrip en situering van de aannemingsovereenkomst”, in D. 
MEULEMANS (ed.), Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 58). 

39 Zie bijv. E. VAN DEN HAUTE, “Schadebedingen”, in BALLON , G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., 
TILLEMAN , B., en VERBEKE, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1393) 
1409. 

40 Ondanks de bewoordingen “gelijkwaardige vergoeding”, veronderstelt de door dit artikel vereiste wederkerigheid niet 
dat de verschuldigde bedragen voor de onderneming respectievelijk de consument identiek zijn (Rb. Brussel 15 mei 
1997, JT 1997, 618). 

41 Zie bijv. E. VAN DEN HAUTE, “Schadebedingen”, in BALLON , G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., 
TILLEMAN , B., en VERBEKE, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1393) 
1409-1410. Om dezelfde reden kan artikel 3.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV evenmin 
worden getoetst op haar verenigbaarheid met artikel VI.83, 30° WER. Op grond van deze bepaling is immers enkel 
onrechtmatig het beding dat ertoe strekt op ongepaste wijze de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de 
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sprake van wanprestatie vermits het beding impliciet het recht inhoudt af te zien van de 
overeenkomst. 

 
40. De vraag rijst of artikel 3.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV op 
grond van de bovenvermelde gronden is te beschouwen als een onrechtmatig beding op grond van 
artikel I.8, 22° WER, m.n. omdat het een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten 
van de partijen ten nadele van de consument.  
 
In dit verband merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat de eigenlijke tekst van 
artikel 3.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV uit zichzelf geen kennelijk 
onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de verhuizer en de consument ten nadele van de 
consument. Beiden zijn immers een identieke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd indien ze op 
een bepaald tijdstip voorafgaand aan de overeengekomen dag van uitvoering eenzijdig de 
verhuisovereenkomst verbreken.  
 
41. Op te merken is dat de redactie van het verbrekingsbeding in artikel 3.6. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV tot gevolg heeft dat de verhuizer of de consument de 
mogelijkheid heeft om te bewijzen dat de werkelijke schade hoger ligt dan het bij overeenkomst 
vastgestelde forfaitair minimumbedrag, maar dat niet de mogelijkheid wordt geboden te bewijzen dat 
de werkelijk door hen, ten gevolge van de verbreking van de verhuisovereenkomst, geleden schade 
lager is dan het bij overeenkomst vastgestelde forfaitair minimumbedrag.  
 
Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht aan de hand van de algemene norm dient altijd met 
alle omstandigheden, alle andere bedingen, en met de aard van het product rekening gehouden te 
worden. Het hier bepaalde opzegbeding, hoewel wederkerig geformuleerd, zal in de praktijk vooral 
van belang zijn bij eenzijdige opzeg door de consument. De omstandigheid dat het hier gaat om een 
‘minimale vergoeding’, waardoor de consument die kan aannemelijk maken dat de schade voor de 
verhuisonderneming kleiner ligt dan het aangegeven forfait, dit krachtens deze clausule niet kan 
aanvoeren, is nadelig voor de consument. 
 
Toch is er volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geen kennelijk onevenwicht tussen de 
rechten en plichten van de verhuizer en de consument ten nadele van de consument: de progressieve 
vergoeding naargelang het tijdstip vóór de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst, kan niet als 
kennelijk disproportioneel worden aanzien in vergelijking met een redelijke schatting van de te lijden 
schade door eenzijdige opzeg, zodat het tegenbewijs door de consument van effectief geleden lagere 
schade die niet in verhouding staat tot deze bedragen, in veel gevallen geen plausibele hypothese 
betreft. 
 
 

                                                                                                                                                                                              
onderneming uit te sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige 
uitvoering door de onderneming van een van haar contractuele verplichtingen. 

42 Zie ookE. TERRYN, “Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: 
Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming” in 
DEPARTEMENT VORMING EN OPLEIDING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Huur van 
diensten – Aanneming van werk, Gent, Larcier, 2007, (1) 35, nr. 50 en R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. 
GOENS, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 205, nr. 352 (stellend dat verbrekingsbedingen een 
forfaitaire vergoeding opleggen geen schadebeding uitmaken en zodoende niet onder de toepassing van deze bepalingen 
van de zwarte lijst vallen). 
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42. Tot slot merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 3.6 van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, in vergelijking met het oude artikel 1.4., niet langer 
voorziet in een aftrek van de forfaitaire schadevergoeding van “de kosten voor de nog af te leggen 
kilometers over de weg en/of van de vervoerskosten voor het spoorvervoer en/of van de vrachtprijs 
voor vervoer over zee of door de lucht, maar alleszins met een minimum van twee arbeidsuren”. De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen benadrukt dat een dergelijke aftrek de forfaitair 
verschuldigde vergoeding meer in overeenstemming brengt met de werkelijk geleden schade, wat is 
aan te bevelen.  
 
3.8 In de verhuisprijs zijn begrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en alle 

overige taksen en kosten van diensten die door de klant verplicht moeten worden bijbetaald. 
 
43. Deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV omhelst niet meer 
dan een (gedeeltelijke) naleving van de wettelijke verplichting vervat in de artikelen VI.2, 3°, VI.45, 
5° en VI.64, 5° WER.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling op te nemen na 
artikel 3.2.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, teneinde de 
leesbaarheid van de algemene voorwaarden te bevorderen. 

 

Afdeling 5. Verhuis naar het buitenland 

4.1. Onverminderd art. 3, zal de verhuisprijs, ook de forfaitaire, mee berekend worden in functie 
van de tarieven van de eventuele onderaannemers. Welk ook de wisselkoers op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de uitvoering van de 
overeenkomst met de onderaannemers, die de enige toepasselijke is. 

 

44. Inzake deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV verwijst de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, voor wat betreft de berekening van de verhuisprijs in 
functie van de tarieven van eventuele onderaannemers, in de eerste plaats naar de hierboven reeds 
vermelde opmerkingen (zie supra nr. 32). Zo in de uitvoeringsfase een beroep zal worden gedaan op 
een onderaannemer, moet de consument niet alleen voorafgaandelijk over deze mogelijkheid zijn 
ingelicht in de mate dit naargelang de omstandigheden passend is (zie hierover hoger, nr. 26), maar 
moet hij tevens worden ingelicht over een prijswijziging die hieruit zou voortvloeien en hem de 
mogelijkheid worden geboden de verhuisovereenkomst kosteloos op te zeggen. In ieder geval moet de 
prijs bepaald worden op grond van objectieve elementen die niet afhankelijk zijn van de wil van de 
onderaannemer. 
 
In dit verband betreurt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dan ook dat artikel 4.1. van de 
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, in vergelijking met het oude artikel 2.1.1, 
niet langer vermeld dat de klant moet worden ingelicht indien de verhuizer een beroep doet op een 
onderaannemer, alsmede inzake eventuele prijswijzigingen ten gevolge van een beroep op deze 
onderaannemer. 
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Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 2° 
WER aan in artikel 4.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV de 
verplichting om op passende wijze te informeren over het beroep op onderaannemers op te 
nemen en in dat geval ook de informatie met betrekking tot de onderaannemer in de mate van 
het mogelijkeop te nemen in de bestelbon.  
 

45.  De toepassing van de wisselkoers die geldt op het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst 
in de plaats van de wisselkoers die geld op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, 
heeft tot gevolg dat het daadwerkelijke bedrag dat de consument voor de verhuizing moet betalen 
wordt vastgesteld op het ogenblik van de levering. Hierdoor komt artikel 4.1. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in het vaarwater van artikel VI.83, 3°WER op grond 
waarvan onrechtmatig is het beding dat ertoe strekt in overeenkomsten van bepaalde duur te bepalen 
dat de prijs van de producten wordt vastgelegd op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming 
toe te laten eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen 
op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de 
mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen.  
De wisselkoers betreft strikt genomen niet de prijs. De betrokken bepaling heeft wel tot gevolg dat er 
voorwaarden ten nadele van de consument wijzigen. Deze elementen hangen evenwel niet af van de 
wil van de verhuizer (of diens onderaannemer) zodat het beding niet onrechtmatig is.   

 

4.2. Taksen, verbonden aan nationale en internationale verhuizingen, worden afzonderlijk 
aangerekend aan de klant. Indien deze redelijkerwijs niet gekend zijn op het ogenblik van het 
sluiten van de overeenkomst, worden zij nadien aan de klant in rekening gebracht. 

 
4.2.1. De klant is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de 

ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan de verhuizer ten laatste 
drie (3) dagen vóór de verhuizing te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de 
klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten 
worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de klant verstrekt. 
Behoudens tegenstrijdig belang verricht de verhuizer of zijn lasthebber de 
douaneformaliteiten voor de klant en op diens kosten. 
 

4.2.2. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, 
zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover de verhuizer of elke eventuele derde. 
Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, 
laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal de 
verhuizer vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten en vrijwaren voor alle mogelijke 
vorderingen, die hieruit kunnen voortvloeien. 

 

46. In verband met artikel 4.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV vraagt 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zich af in welke mate de taksen verbonden aan nationale 
en internationale verhuizingen redelijkerwijs niet gekend kunnen zijn op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst. Daar de bestemming van de te verhuizen goederen een essentieel bestanddeel is 
van de verhuisovereenkomst, zonder hetwelk deze niet tot stand kan komen, zouden de taksen die op 
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deze verhuizingen zullen worden geheven (zo niet in hun nominale omvang dan wel naar hun 
bestaan)voor de verhuizer gekend moeten zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
 
In ieder geval is de verhuizer, op grond van de artikelen VI.2, 3°, VI.45, 5° en VI.64, 5° WER, ertoe 
gehouden de consument te informeren over het (waarschijnlijke) bedrag van deze taksen of, zo deze 
niet vooraf kunnen worden berekend of gekend zijn, over het feit dat ze verschuldigd (kunnen) zijn 
(bijv. aan de hand van een uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon). 
 
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen met betrekking tot deze bepaling op dat 
het (1) niet past om een bepaling inzake de taksen verbonden aan nationale verhuizingen op te nemen 
in een sectie van de algemene voorwaarden die is gewijd aan de verhuis naar het buitenland  (dit 
overlapt ook met artikel 3.8.) en (2) bij een nationale verhuizing des te minder waarschijnlijk is dat de 
verschuldigde taksen niet redelijkerwijs gekend kunnen zijn op het ogenblik van de totstandkoming 
van de verhuisovereenkomst. 
 
De Belgische Kamer der Verhuizers heeft bevestigd dat er zich voor nationale verhuizingen geen 
probleem stelt qua taksen, maar dat dit probleem zich des te meer stelt bij internationale verhuizingen. 
Het betreft vooral een probleem van voorspelbaarheid. De hypothese van taksen bij binnenlandse 
verhuis wordt dan ook weggelaten. 
 

Aanbeveling 
 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg aan (1) op grond van artikel 
VI.87, § 1, 2° WER de voormelde informatieplicht in artikel 4.2. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in te schrijven en (2) op grond van artikel 
VI.87, § 1, 3° WER de verwijzing naar nationale verhuizingen uit deze bepaling te schrappen 
en desgewenst een soortgelijke bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen die van 
toepassing is op nationale verhuizingen.      
 

47. De artikelen 4.2.1. en 4.2.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
hebben in hun samenhang gelezen tot gevolg dat (1) de verhuizer of zijn lasthebber behoudens 
tegenstrijdig belang de douaneformaliteiten vervullen in naam en voor rekening van de consument (2) 
op basis van de inlichtingen en document die de consument aan de verhuizer verstrekt, (3) waarbij de 
consument uitsluitend en volledig aansprakelijk is jegens de verhuizer, de administratie en iedere 
derde voor de schade die wordt veroorzaakt door valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing 
verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten en de verhuizer moet vrijwaren voor alle mogelijke 
vorderingen die hieruit kunnen voortvloeien. 
 
Bijgevolg leggen de artikelen 4.2.1. en 4.2.2. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV de consument de volledige aansprakelijkheid en een volledige 
vrijwaringverplichting op voor wat betreft de schade die wordt veroorzaakt door de door hem 
verschafte valse, onjuiste, laattijdige of bij vergissing verkeerdelijk verschafte inlichtingen en / of 
documenten.  

Hoewel de artikelen 4.2.1. en 4.2.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
geen betrekking hebben op de informatieverschaffing door de consument als dusdanig, maar op de 
gevallen waarin de consument zelf een fout heeft begaan met betrekking tot de verschafte inlichtingen 
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en / of documenten, houden ze geen rekening met de hypothese waarin de verhuizer zelf eveneens een 
fout of nalatigheid heeft begaan. 43 
 
In dit verband merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat de verhuizer, als een 
professioneel, wordt geacht kennis te hebben van de informatie en documenten die vereist zijn voor 
een verhuizing (cfr. douaneformaliteiten). Zo de consument de hiertoe vereiste documenten invult, 
kan van de verhuizer worden verwacht – zeker als het verrichten van douaneformaliteiten tot zijn 
gebruikelijke activiteit behoort (cfr. internationale verhuizingen) –dat hij, alvorens hij van deze 
documenten gebruik maakt, verifieert of deze documenten tijdig en volledig werden ingevuld en de 
consument informeert zo dat niet het geval is.  
 
Zoals uit de vorige alinea blijkt, moet er bij het beoordelen van de aansprakelijkheid bovendien een 
onderscheid gemaakt worden tussen valse inlichtingen enerzijds, en onvolledige of bij vergissing 
verkeerd verstrekte inlichtingen anderzijds. Bij deze tweede categorie heeft de verhuizer immers zélf 
een verantwoordelijkheid. 
 
Bijgevolg kunnen de artikelen 4.2.1. en 4.2.2. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV, daar waar ze de consument in alle omstandigheden aansprakelijk 
stellen en een vrijwaringsverplichting opleggen voor de door hem verstrekte valse, onjuiste of 
onvolledige inlichtingen en / of documenten, onrechtmatige bedingen zijn op grond van de artikelen 
VI.83, 13° en VI.83, 30° WER. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg, op grond van artikel VI.87, § 
1, 1° WER aan de artikelen 4.2.1. en 4.2.2. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV zo te wijzigen dat zij slechts gelden zo de verhuizer zelf geen 
fout of nalatigheid heeft begaan.    

 

Afdeling 6. Bijzonderheden met betrekking tot de opdracht 

Artikel 5 uitgesloten voorwerpen 
5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is het de klant verboden volgende voorwerpen ter 

verhuizing aan te bieden aan de verhuizer: 
a) verdovende middelen, wapens; 
b) goederen die onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting; 
c) gouden voorwerpen, edele metalen, papiergeld, oude munten, waardepapieren, titels, 

postzegelverzamelingen; 
d) bont, levende dieren, planten; 
e) vloeistoffen en goederen welke een algemeen bekend risico inhouden van brand, 

ontploffing of beschadiging aan andere goederen, zoals fosfor, benzine, steenkool, 
lucifers, kleurstoffen, accumulators, zuren of bijtende stoffen; 

f) in het algemeen alle substanties of vloeistoffen waarvan het waarschijnlijk is dat ze 
schade kunnen veroorzaken aan de uitrusting of de verhuisde goederen; 

g) goederen, die door het land van bestemming specifiek worden verboden. 
 

                                                             
43 Zie in gelijkaardige zin COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN, “Advies over de algemene voorwaarden van 

sociale netwerksites”, advies nr. 38, 16 december 2015, http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB38_tcm325-276733.pdf, 
46.  
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5.2. Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in 
ieder geval ten laste van de klant. De klant zal de verhuizer vergoeden en vrijwaren voor elk 
bedrag waartoe de verhuizer door derden wordt aangesproken wegens miskenning van deze 
bepaling. 

 

48. Voor wat betreft de opgesomde voorwerpen die sowieso verboden zijn lijkt de opsomming 
volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen logisch. Voor andere zaken die niet per se 
verboden zijn (zoals goud, papiergeld, bont) rijst de vraag of deze bepaling niet eerder neer komt op 
een exoneratie voor verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen. De bewoording “in ieder geval” 
in artikel 5.2. lijkt immers te impliceren dat de kost van het verlies ook bij schriftelijk uitdrukkelijk 
akkoord om af te wijken van de lijst verboden voorwerpen op de consument zal rusten.  
Daarenboven lijken de huidige bewoordingen de verhuizer te exonereren voor eigen fout en grove 
schuld. Een dergelijke exoneratie is in strijd met artikel VI.83, 13° WER. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert er bovendien aan dat de verhuizer in principe 
aansprakelijk is voor het verlies en de beschadiging van de zaken die hem zijn toevertrouwd, tenzij hij 
bewijst dat deze zaken verloren zijn gegaan of beschadigd zijn door toeval of overmacht (artikel 1784 
B.W.)44Wat de tweede zin betreft, waar contractueel bepaald wordt dat de klant de verhuizer vergoedt 
en vrijwaart voor elk bedrag waartoe de verhuizer door derden wordt aangesproken naar aanleiding 
van het vervoer van verboden voorwerpen, komt een dergelijke clausule erop neer dat een vermoeden 
gecreëerd wordt dat de schade aan derden zijn oorzaak vindt in de fout van de klant. Het behoort in 
eerste instantie aan de verhuisonderneming om aan te tonen dat hij zijn verhuisopdracht goed heeft 
volbracht45, en een dergelijk contractueel vermoeden is in strijd met artikel VI.83, 21° WER. 

De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkt dat de uitsluiting die opgenomen is in punt c) (de 
waardevolle voorwerpen) vooral de persoonlijke voorwerpen betreft, die zelf verpakt moeten worden 
door de eigenaar. De consument die dergelijke voorwerpen wenst te verhuizen, dient dit sowieso mee 
te delen en een algemene uitsluiting van aansprakelijkheid gaat in dit opzicht te ver. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geeft daarnaast – omwille van het verschil in risico 
tussen de twee hypotheses-  in overweging om hier opnieuw een onderscheid te maken tussen 
nationale en internationale verhuisopdrachten. 

Wat de tweede zin betreft, waar contractueel bepaald wordt dat de klant de verhuizer vergoedt en 
vrijwaart voor elk bedrag waartoe de verhuizer door derden wordt aangesproken naar aanleiding van 
het vervoer van verboden voorwerpen, komt een dergelijke clausule erop neer dat een vermoeden 
gecreëerd wordt dat de schade aan derden zijn oorzaak vindt in de fout van de klant. Het behoort in 
eerste instantie aan de verhuisonderneming om aan te tonen dat hij zijn verhuisopdracht goed heeft 
volbracht46, en een dergelijk contractueel vermoeden is in strijd met artikel VI.83, 21° WER. 

                                                             
44

 Zie hoger, randnr. 6. 
45 Cass. 25 juni 2015, R.G.A.R., 2015/9, nr. 15219, noot B. GLANSDORFF; T.B.H., 2016/7, p. 653, noot D. MOUGENOT; 
zie ook Cass. 21 januari 2016, C.14.0470.N., waar op basis van artikel 1315, eerste en tweede lid, Ger. Wb. het volgende 
geoordeeld werd: “Wanneer een aannemer betaling vordert voor uitgevoerde werken en de opdrachtgever aanvoert dat de 
werken of een gedeelte ervan niet door de aannemer werden uitgevoerd komt het, in beginsel, aan deze laatste toe om te 
bewijzen dat hij deze werken heeft uitgevoerd”. 
46 Cass. 25 juni 2015, R.G.A.R., 2015/9, nr. 15219, noot B. GLANSDORFF; T.B.H., 2016/7, p. 653, noot D. MOUGENOT; 
zie ook Cass. 21 januari 2016, C.14.0470.N., waar op basis van artikel 1315, eerste en tweede lid, Ger. Wb. het volgende 
geoordeeld werd: “Wanneer een aannemer betaling vordert voor uitgevoerde werken en de opdrachtgever aanvoert dat de 
werken of een gedeelte ervan niet door de aannemer werden uitgevoerd komt het, in beginsel, aan deze laatste toe om te 
bewijzen dat hij deze werken heeft uitgevoerd”. 
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Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87; § 1, 3° 
WER aan deze bepalingen te verduidelijken door aan te geven welke zaken absoluut verboden 
zijn om te verhuizen en welke de uitdrukkelijke toestemming vereisen van de verhuizer. Dit 
wordt best ook op de bestelbon aangeduid.  
 
Tevens is aan te bevelen te verduidelijken dat de eigen fout en grove schuld van de verhuizer 
niet wordt uitgesloten (met eventueel een verwijzing naar artikel 13 voor wat betreft de 
aansprakelijkheid). Ieder risico inzake verlies, diefstal, beschadiging, van waardevolle 
voorwerpen leggen op de consument, waar de verhuisonderneming kennis heeft en akkoord 
gaat met de verhuis van deze voorwerpen, ook bij fout of grove nalatigheid van de verhuizer, 
is immers in strijd met artikel VI.83, 13° WER. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan de tweede zin van artikel 5.2. te 
schrappen. 

 

Artikel 6 Bijzondere opdrachten 
De verhuizer kan, op vraag van de klant, bepaalde werkzaamheden verbonden aan de verhuizing 
uitvoeren, zoals: 

- het verwijderen en/of leggen van vaste tapijten; 
- het afhalen en/of ophangen van gordijnen; 
- het afhalen en/of ophangen van spiegels; 
- het afhalen en/of ophangen van schilderijen en verlichtingstoestellen; 
- het uithalen van vensters teneinde meubelen op te halen of neer te laten; 
- het vervoer van piano’s, brandkasten en andere vergelijkbare uitrusting; 
- het verpakken en/of uitpakken van wijn; 

 
De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden in de verhuisovereenkomst/bestelbon 
opgenomen. 
 

49. Uit de bestelbon blijkt dat hierin de verschillende mogelijke bijzondere opdrachten kunnen 
worden aangekruist.  
 

Aanbeveling 
 
Het lijkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen duidelijker enkel te verwijzen naar de 
bestelbon en de woorden “de verhuisovereenkomst/” te schrappen. 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt verder op grond van artikel VI.87, § 1, 
3° WER aan dat deze bepaling wordt opgenomen in een apart beding dat aangeeft wat het 
voorwerp is van de verhuisopdracht, wat daarvan uitgesloten is en wat optioneel kan worden 
toegevoegd. 
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Artikel 7 Verpakkingen 
Alle gehuurde verpakkingen, die na het beëindigen van de verhuizing door de klant niet worden 
terugbezorgd of zodanig beschadigd zijn dat zij niet meer gebruikt kunnen worden, geven van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de 
kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming. 
Op verzoek van de klant kan de verhuizer de verpakkingen die geleegd zijn op de laatste dag van de 
verhuizing, verwijderen. 
 

50. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat het artikel 5 van de vroegere algemene 
voorwaarden enkel de niet-teruggave betrof van de verhuurde verpakkingen. Het recht op vergoeding 
voor een zodanige beschadiging die verder gebruik onmogelijk maakt, is intussen aan de bepaling 
toegevoegd. Hierbij lijkt geen rekening te zijn gehouden met het gegeven dat de beschadiging 
voornamelijk het gevolg zal zijn van het handelen door de verhuizer zelf (of diens onderaannemer), 
vermits hij de verhuis uitvoert.  
 
De Belgische Kamer der Verhuizers wees er in dit opzicht op dat de aanpassing van deze bepaling 
vooral ingegeven was door de verplichting in hoofde van de verhuizers om in gevolge bepaalde 
reglementaire milieubepalingen zo lang als mogelijk herbruikbare verpakkingen te gebruiken. 
 
Het gaat in deze bepaling vooral om een evenwichtige bewijslastverdeling. Het per definitie verhalen 
van vergoeding wegens beschadiging op de consument, zonder enig onderscheid naargelang aan wie 
de beschadiging te wijten is en zonder enige mogelijkheid tot (tegen)bewijs in hoofde van de 
consument, is volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onrechtmatig in de zin van de 
artikelen VI.83, 21° WER in samenhang met de algemene norm (artikel I.8, 22° WER). De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst erop dat het krachtens de artikelen 1315 B.W. en art. 
870 Ger. Wb. normaliter aan de verhuisonderneming toebehoort om het bewijs te leveren dat de 
beschadiging te wijten is aan de behandeling door de consument. 

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1, 1° 
WER, aande hypothese van automatische gehoudenheid door de consument bij beschadiging 
van de gehuurde verpakkingen te schrappen en te vervangen door een evenwichtige regeling 
rekening houdend met een normale bewijslastverdeling. 

 

Artikel 9 Inpakken – Uitpakken – Facturatie 
 
Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken, uitgevoerd vóór de dag van verhuis, 
afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken, dat uitgevoerd wordt nadat de 
verhuis beëindigd is. 
 

51. Deze bepaling lijkt aan te geven dat in- en uitpakken in beginsel niet valt onder de 
verhuisopdracht. Dit zou duidelijker moeten worden weergegeven. 
 

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt,op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER, aan dat in een apart beding wordt opgenomen wat het voorwerp is van de 



36 

 

verhuisopdracht, wat daarvan uitgesloten is en wat optioneel kan worden toegevoegd zoals het 
in- en uitpakken.  

 

Afdeling 7. Verplichtingen van partijen 

Art. 10 Verplichtingen van de verhuizer 
De verhuizer is verplicht: 
1. de te verhuizen goederen, met inachtneming van het bepaalde in art. 4, op de overeengekomen 

plaats en tijd in ontvangst te (doen) nemen; 
2. de te verhuizen goederen ter bestemming af te (doen) leveren op de door klant aan te wijzen 

plaats en wel in de staat, waarin zij de verhuizer ter verpakking of demontage, dan wel ten 
vervoer ter beschikking zijn gesteld; 

3. de te verhuizen goederen te (doen) laden en /of te (doen) lossen; 
4. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien; 
5. indien zulks schriftelijk is overeengekomen, de goederen die, gelet op hun aard en/of de wijze 

van vervoer, uit elkaar genomen behoren te worden en/of ingepakt behoren te worden, uit 
elkaar te (doen) nemen en/of in te (doen) pakken en ter bestemming uit te (doen) pakken en/of 
in elkaar te (doen) zetten; 

6. tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle verwante werkzaamheden te 
verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het verhuisbedrijf op onevenredige wijze zou 
worden verstoord; 

7. het voor de verhuizing door de klant bestelde (conform overeenkomst, al dan niet tegen 
betaling) verpakkingsmateriaal ter beschikking te stellen; 

8. instructies te vragen aan de klant, indien om welke reden dan ook het uitvoeren van de 
verhuizing onmogelijk is of wordt en bij gebreke van die instructies alle maatregelen te nemen 
die hij als zorgvuldig verhuizer in het belang van de klant mag achten. De hieruit 
voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van degene aan wie de verhindering toegerekend 
kan worden; 

9. de opdrachtgever te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet 
nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die aanspraken 
van derden redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet nakomen door de 
verhuizer. 

 

52. In verband met artikel 10 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV herhaalt 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen de eerder door haar in dit advies geformuleerde 
aanbeveling (zie supra nr. 2) dat deze bepaling, die een omschrijving van de hoofdverbintenissen van 
de verhuizer omvat, beter vooraan in de algemene voorwaarden zou worden opgenomen.  
 
De titel van deze bepaling is overigens misleidend omdat ze de indruk wekt dat de andere bepalingen 
van de algemene voorwaarden geen verplichtingen inhouden voor de verhuizer. 
 
53. Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 10, punt 6 van de 
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, waarin de verhuizer de verplichting wordt 
opgelegd om tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle verwante 
werkzaamheden te verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het verhuisbedrijf op onevenwichtige 
wijze zou worden verstoord, de indruk lijkt te wekken dat de vergoeding voor deze verwante 
werkzaamheden eenzijdig door de verhuisonderneming kan worden bepaald. Deze kostprijs van deze 
aanverwante werkzaamheden is immers niet opgenomen in de bepaling(en) aangaande de berekening 
van de prijs van de verhuisopdracht in de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie 
artikel 3). 
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Voor zover de vergoeding van de uit de aanverwante werkzaamheden voorvloeiende meerkosten door 
de verhuizer eenzijdig is te bepalen, is artikel 10, punt 6 onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 3° 
WER. Bovendien kan de verhuizer ook de prijs van de verhuisopdracht eenzijdig verhogen door zelf 
te bepalen wat aanverwante werkzaamheden zijn, deze uit eigen beslissing te verrichten en de 
meerkost aan te rekenen aan de consument, wat in strijd is met artikel VI.83, 6° WER.  
 
De Belgische Kamer der Verhuizers heeft op de vergadering met de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen verklaard dat artikel 10, punt 6, de hypothese betreft waarbij de consument op het moment 
van de uitvoering van de verhuisopdracht zelf vraagt om bijkomende werkzaamheden uit te voeren. 
Indien dit de bedoeling is, dient deze veel beperkter hypothese duidelijker geformuleerd te worden. 

 
Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1, 1° en 
2° WER, aan de onrechtmatigheid te remediëren door uitdrukkelijk te bepalen dat zodra de 
meerkost voortvloeiende uit de aanverwante werkzaamheden gekend is, deze aan de 
consument kenbaar moet worden gemaakt teneinde diens instemming te bekomen voor het 
verrichten van de aanverwante werkzaamheden tegen vergoeding van de geïdentificeerde 
meerkost. 
 
Daarnaast beveelt Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, op grond van artikel VI.87, § 1, 
3° WER, aan deze bepaling in het begin van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV op te nemen onder een bepaling die de dienst omschrijft. 
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Artikel 11. Bijzondere verplichtingen van de klant en Inventaris 
 
11.1. De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. 
Bijgevolg heeft de klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te 
verstrekken aan de verhuizer, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke 
omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, 
enz. …). 
 
Voorafgaandelijk aan de verhuizing dient de klant de verhuizer een inplantingsplan over te maken. 
Dit plan duidt de precieze locatie van elk meubelstuk aan. 
 
De klant moet in het bijzonder de aandacht van de verhuizer vestigen op de aard van de goederen, 
onder andere: 

- waardevolle goederen; 
- voorwerpen die een speciale behandeling vereisen (zoals antiek en kunstvoorwerpen); 
- zware goederen en goederen met afwijkende afmetingen die het gebruik van 

hijstoestellen/kranen noodzakelijk maken; 
zonder dat deze opsomming limitatief is. 

 
Hij moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen 
beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. 

 
Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven. 
De klant moet erop wijzen: 
- of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen; 
- of er publieke werken uitgevoerd worden, die de verhuizing kunnen hinderen; 
- of men bermen op of af moet; 
- of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken; 
- of de trappen voldoende breed zijn; 
- of er een lift is, en of deze door de verhuizers mag gebruikt worden; 
- of de gevels en of de balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel 

plaatsen van ladderliften; 
zonder dat deze opsomming limitatief is. 

 
Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de klant of zijn 
lasthebber, zijn ten laste van de klant. 

 

54. Artikel 11.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevat verplichtingen 
die voor de duidelijkheid beter vooraan in de algemene voorwaarden zouden worden opgenomen. 
 
Ook hier is de titel van deze bepaling misleidend omdat ze de indruk wekt dat de andere bepalingen 
van de algemene voorwaarden geen verplichtingen inhouden voor de consument. 
Wat de bereikbaarheid en het inplantingsplan betreft, kan hier volgens de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen niet de volledige verantwoordelijkheid bij de klant gelegd worden.  

In artikel 8.1. van de vroegere algemene voorwaarden betrof de gelijkaardige bepaling de verstrekking 
van alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen op aanvraag van de verhuizer. In die optiek is het beter 
te begrijpen dat de klant de gevolgen draagt van verzwijgingen, nalatigheden of vergissingen m.b.t. 
informatie waarover hij door de verhuizer werd verzocht deze mede te delen. Het nieuwe artikel wekt 
de indruk dat op de consument een spontane informatieplicht rust, terwijl het voor diverse aspecten 
wellicht de verhuizer zal zijn, die ingevolge zijn ervaring, op bepaalde zaken zal wijzen of ze zal 
kunnen inschatten.  
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De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkte in dit opzicht dat de verhuizer vooral voor wat de 
bestemming betreft in grote mate afhankelijk is van de aanwijzingen van de klant, en dat er zich daar 
veel omstandigheden kunnen voordoen die de verhuizer redelijkerwijze niet kan kennen. Het behoort 
in dat geval inderdaad op de consument om deze mee te delen, maar de verhuizer dient als 
professioneel hier wel uitdrukkelijk op te wijzen. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt voor dat er hier wordt gewerkt met een checklist, 
of een type-plan dat door de consument moet ingevuld worden en dat bij de bestelbon wordt gevoegd. 
 

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan dat deze bepaling wordt opgenomen in het begin van de overeenkomst en dat bij de 
bestelbon een checklist en type-plan wordt gevoegd. 

 
11.2. De klant verklaart rechtsgeldig over alle te verhuizen goederen te mogen beschikken alsook 

dat de goederen niet bezwaard zijn met een beslag. 
 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen ter zake. De verhuizer heeft 
geen onderzoeksplicht over de vraag of sommige zaken al dan niet met beslag bezwaard zijn. 

 

11.3. De klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de hele duur van de 
werkzaamheden: inpakken, opladen, afladen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed aan 
de rust- en/of maaltijd. Indien de klant, zijn agent of zijn lasthebber toch de woning verlaat 
gedurende de werkzaamheden, zal de verhuizer niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor enige claim, die zijn oorzaak vindt in de afwezigheid van de klant, agent of lasthebber. 
De klant, zijn agent of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets is 
achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het niet 
nakomen van deze clausules. 

 

55. Met betrekking tot artikel 11.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, is 
op te merken dat het feit dat “de verhuizer niet aansprakelijk [zal] gesteld kunnen worden voor enige 
claim, die zijn oorzaak vindt in de afwezigheid van de klant, agent of lasthebber” 47 met zich 
meebrengt dat de verhuizer zich, in geval van gemeenschappelijke of samenlopende fouten, volledig 
exonereert voor de schade die naast in de afwezigheid van de consument of zijn agent of lasthebber 
eveneens haar oorzaak vindt in een fout van de verhuizer of van zijn aangestelden. 
 
In die hypothese is artikel 11.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
onrechtmatig op grond van artikel VI.83, 13° WER. 
 

 
 

                                                             
47 De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen merkt hierbij op dat deze zinsnede nieuw is in vergelijking met het oude 

artikel 8.2 en zodoende niet werd beoordeeld op haar rechtmatig karakter in COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE 

BEDINGEN, “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizing”, advies nr. 8, 11 september 2001, 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB8_tcm325-74379.pdf. 
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Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° 
WER aan artikel 11.3. zo aan te passen dat de verhuizer wel aansprakelijk kan worden gesteld 
indien de schade eveneens haar oorzaak vindt in een fout van de verhuizer of van zijn 
aangestelden (bijv. door aan te geven dat de oorzaak uitsluitend met gelegen zijn in de 
afwezigheid van de opdrachtgever). 
 

11.6 Elke vertraging veroorzaakt door of te wijten aan de klant of zijn lasthebber, geeft 
aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de klant aan de verhuizer, wanneer door 
stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet 
langer de gepresteerde uren dekt. De schadevergoeding is in dat geval gelijk aan het verschil 
tussen de overeengekomen verhuisprijs en de werkelijke verhuisprijs (rekening houdend met 
o.a. de werkelijk gepresteerde uren), te vermeerderen met alle schades, verliezen en kosten 
(alles inclusief en niets uitgezonderd) die de verhuizer door de vertraging heeft geleden, 
maar met een maximum van 20% van de verhuisprijs. In geval van vertragingen veroorzaakt 
door of te wijten aan de verhuizer, zal de klant gerechtigd zijn om een vergoeding van 
maximum 20% van de prijs van de verhuizing te vorderen, in geval hij hierdoor schade zou 
lijden. Deze schade dient bewezen te worden en in oorzakelijk verband te staan met de 
vertragingen in hoofde van de verhuizer. 

 

56. Artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV bevat bepalingen 
inzake schadevergoeding bij vertraging. Het beding gaat eerst over de verplichtingen van de klant, en 
eindigt met de verplichtingen van de verhuizer (recht op schadevergoeding van de klant). Artikel 13 
van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV betreft in het algemeen de 
aansprakelijkheidsregeling voor de verhuizer en bevat ook een bepaling inzake vertragingen, met een 
bijzondere definitie van vertraging, als gevolg waarvan de notie vertraging een verschillende 
betekenis krijgt voor de verhuizer (zie infra). Artikel 13 van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizing BKV houdt derhalve een beperking in ten voordele van de verhuizer van het 
bepaalde in artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV. 
 
57. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst voor de beoordeling van de inhoud van de 
bepaling naar de bespreking van dit artikel 13 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing 
BKV, dat handelt over de aansprakelijkheid van de verhuizer (zie infra nr.60 e.v.). 
 
58. Er is verder op te merken dat het kennelijk onevenwichtig is om bij vertraging veroorzaakt door 
de verhuizer de schadevergoeding van de consument afhankelijk te maken van het bewijs door de 
consument van schade, terwijl dit omgekeerd, bij vertraging veroorzaakt door de consument, door de 
verhuizer niet moet worden bewezen. Waar het redelijk lijkt te bepalen dat overuren die te wijten zijn 
aan de consument aangerekend worden volgens het vooropgestelde tarief, wat dan zou moeten 
worden opgenomen in de bepalingen inzake prijsbepaling, is voor de andere elementen die de 
schadevergoeding in artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV dekt 
(“alle schades, verliezen en kosten”) niet in te zien waarom de verhuizer het bewijs van schade niet 
zou moeten leveren terwijl de consument dat wel moet doen, dan wel waarom de forfaitaire 
schadevergoeding niet op wederkerige basis voor beide partijen geldt. 
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Specifiek voor wat artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV 
betreft, brengt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen opnieuw in herinnering48  dat er 
normaliter op de verhuizer een resultaatsverbintenis rust49  die erin bestaat de afgesproken goederen 
op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats of te leveren.50 De consument kan de niet-
naleving van de resultaatsverbintenis aantonen door louter te bewijzen dat het beloofde resultaat (i.e. 
aflevering op het afgesproken tijdstip) niet werd bereikt, zonder dat hij hiertoe moet bewijzen dat het 
niet bereiken van dit resultaat te wijten is aan een fout in hoofde van de verhuizer.51 Artikel 11.6. van 
de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV lijkt echter te impliceren dat de consument 
moet bewijzen dat de vertraging te wijten is aan de verhuizer, daar waar het stelt dat “deze schade 
dient bewezen te worden en in oorzakelijk verband te staan met de vertragingen in hoofde van de 
verhuizer”. 
 
In zoverre artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in deze 
interpretatie een bewijslast oplegt aan de consument die normaliter op de verhuizer rust52 betreft het 
een onrechtmatig beding in de zin van artikel VI.83, 21° WER. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meent dat hier het gemeen recht zou moeten gelden. 
 

Aanbeveling 

Teneinde de leesbaarheid en duidelijkheid van de algemene voorwaarden te verhogen en 
teneinde te zorgen voor een eenduidige regeling inzake vertragingen beveelt de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER aan artikel 11.6 van 
de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV te schrappen en desbetreffende 
bepalingen te integreren in artikel 13 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing 
BKV.  

Artikel 11.6 van de algemene voorwaarden is bovendien onrechtmatig doordat de consument 
zowel de schade en het oorzakelijk verband met de vertraging in hoofde van de verhuizer 
moet bewijzen, terwijl dit omgekeerd niet moet bewezen worden in hoofde van de verhuizer. 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg op grond van artikel VI.87, § 
1, 1° en 3° WER aan artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV te schrappen. 
 

 

                                                             
48   Zie hoger, randnr. 6. 
49 De verhuizer is tot een resultaatsverbintenis gehouden en moet instaan voor de schade die tijdens de uitvoering van zijn 

verhuisopdracht ontstaat (M. DAMBRE, “Dienstenprestaties: laveren tussen aanneming, bewaargeving en lastgeving”, 
http://www.fransbaert.be/upload/rknvred2010.pdf, 30, nr. 111). Zie ook Antwerpen, 16 oktober 1985, RHA 1987, p. 204; 
Luik 20 februari 1987, JL 1987, 9. 549. 

50 In een aannemingsovereenkomst is de uitvoering binnen overeengekomen termijn een resultaatsverbintenis (M. DAMBRE, 
Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369). 

51 Zie L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 556-558, nrs. 440 en 442 en W. 
VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 32,163 en 169. 

52 Indien de schuldeiser het niet bereiken van het resultaat heeft bewezen, is de schuldenaar immers aansprakelijk voor de 
schade die hierdoor is veroorzaakt tenzij hij een grond van ontoerekeningsvatbaarheid of de onvoorspelbaarheid van 
enige schade kan aantonen (L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 557, nr. 
441; zie ook W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 169). In se komt dit 
erop neer dat het aan de schuldenaar toekomt te bewijzen dat het niet bereiken van het resultaat niet aan een fout in 
zijnen hoofde is toe te schrijven. 
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Afdeling 8: Bijzonder pandrecht en retentierecht 

12.1. De klant verleent aan de verhuizer (1) een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij 
naar aanleiding van de verhuisopdracht aan de verhuizer toevertrouwt en (2) alle rechten 
voorzien in de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand. 
De verhuizer kan haar retentierecht en pandrecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid 
van alle vorderingen die de verhuizer heeft en zal hebben tegen de klant, zelfs al hebben 
deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven verhuisopdracht. 

 
12.2. In elk geval geeft de klant de uitdrukkelijke toelating aan de verhuizer om zijn materiaal vrij 

te maken na een stilstand van twee dagen, en om de vervoerde goederen in een bewaarplaats 
of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van, risico en gevaar voor de klant, met 
inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of 
een opslagplaats méér dan een (1) maand duurt, en de klant in de gebreke blijft de nodige 
maatregelen te treffen binnen de acht (8) dagen na de verzending van een aangetekend 
schrijven door de verhuizer, machtigt de klant de verhuizer uitdrukkelijk om in naam en voor 
rekening van de klant de goederen te verkopen. 
 

12.3.In geval van niet nakoming van de betalingsvoorwaarden zoals voorzien onder art. 15 en art. 
16, waardoor de verhuizer zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn pand en/of 
retentierecht, dient de klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag, 
bewaarneming en staangelden. 

 

59. De verbintenissen die gewaarborgd worden door artikel 12.1.van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV zijn de verbintenissen van de consument ten opzichte van de 
verhuizer. Derhalve gelden de dwingende bepalingen van het burgerlijk pand, die overigens recent 
gewijzigd zijn en in beginsel uiterlijk op 1 januari 2017 moeten worden opgeheven. 
 
Daarnaast is op te merken dat deze bepaling ingewikkeld geformuleerd is en het niet meteen duidelijk 
is wat de praktische gevolgen zijn van deze bepaling. Zij is derhalve moeilijk te begrijpen voor de 
“gemiddelde” consument.  
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan artikel 12.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te 
herformuleren.  

 

Afdeling 9. Aansprakelijkheid 

1. Algemene opmerkingen: onduidelijkheid, eenzijdige en te verregaande 
aansprakelijkheidsbeperkingen 

60. Voorafgaandelijk aan de inhoudelijke bespreking van deze bepaling is op algemene wijze op te 
merken dat de structuur en de leesbaarheid van de bepaling zou kunnen worden verbeterd door de 
bepalingen die eenzelfde aspect behandelen te groeperen. Onder de bepaling “schadevorderingen” 
zijn nu bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het instellen van de vordering tot 
schadevergoeding (aanvaarding, termijn, verjaring), het bewijs, en de uitsluitingen uit de 
aansprakelijkheid. Waar de bepaling nu een ondertitel heeft (“schadevorderingen”) zou de 
leesbaarheid van de bepaling vergroot worden indien deze bepaling zou worden opgesplitst aan de 
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hand van verschillende ondertitels voor de verschillende aspecten die besproken worden (algemene 
regel, bijzondere bepaling voor vertraging, uitsluitingen (voor zover toegestaan), bepalingen inzake 
schadevergoeding, bepalingen inzake onderaannemers, eenduidige omschrijving van overmacht, 
vorderingen,…).  
 
61. Een verdere algemene opmerking is dat de bepalingen van artikel 13 van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV eenzijdig zijn geformuleerd. De bepaling bevat 
aansprakelijkheidsbeperkingen die enkel gelden ten voordele van de verhuizer en is op die manier 
onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 30° WER, minstens creëert de bepaling een kennelijk 
onevenwicht in de zin van artikel I.8, 22° WER. 
 
62. Op algemene wijze is verder op te merken dat artikel 13 van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV onrechtmatig is in de zin van artikel VI.83, 13 WER in zoverre het op 
algemene wijze de aansprakelijkheid van de verhuizer in bepaalde gevallen uitsluit en derhalve de 
verhuizer zou ontslaan van haar aansprakelijkheid in dat geval voor haar opzet, haar grove schuld of 
voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van 
een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. 
 
Het onrechtmatig karakter van de in artikel 13 opgenomen uitsluitingen of beperkingen van 
aansprakelijkheid is des te frappanter wanneer deze getoetst worden aan de verplichtingen die 
krachtens het gemeen recht op de verhuizer wegen53. 
 
2. Aansprakelijkheid verhuizer 

13.1.Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partijen en de 
hierna beschreven gevallen in art. 13.5, is de verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade, 
toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook voor schade door 
vertraging, uitsluitend veroorzaakt door de schuld van de verhuizer, met uitsluiting van 
vertraging te wijten aan derden en/of veroorzaakt door overmacht (zoals doch niet beperkt 
tot file, panne, etc.). 
Onder ‘vertraging’ wordt verstaan: 
- voor een verhuis binnen België: een levering waarbij zich een vertraging voordoet van 

minstens 6 uur, in vergelijking met het afgesproken uur van levering; 
- voor een verhuizing naar het buitenland: een levering waarbij zich een vertraging 

voordoet van minstens 24 uur, in vergelijking met het afgesproken uur van levering. 
 
13.2. Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en de 

hierna beschreven gevallen in art. 13.5, is de verhuizer aansprakelijk voor zijn 
onderaannemers, voor verlies en schade, toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van 
de verhuizing, en voor de laattijdige levering zoals beschreven in art. 13.1, te wijten aan zijn 
onderaannemers.   

 

63. In zoverre deze bepaling de notie “vertraging” nader omschrijft is op te merken dat deze bepaling, 
anders dan in artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, waarin de 
omvang van de schadevergoeding verschuldigd in geval van vertraging wordt bepaald, criteria 
verschaft om te bepalen wanneer sprake kan zijn van een vertraging. 
 

                                                             
53

 Zie hoger, randnr. 6. 
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Daarbij is op te merken dat artikel 13.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV specifiek betrekking heeft op de “aansprakelijkheid van de verhuizer”, terwijl artikel 11.6. van 
de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een ruime draagwijdte heeft. Aldus krijgt 
de notie vertraging voor de verhuizer door artikel 13.1. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV een beperktere draagwijdte dan voor de consument, aangezien voor 
vertragingen veroorzaakt door de consument elke vertraging in aanmerking wordt genomen (i.e. zelfs 
minder dan één uur).  
 
Dit schept een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen in het nadeel van 
de consument.  
 
Zoals hoger reeds beschreven is, behelst de opdracht om de goederen binnen de overeengekomen 
termijn te verhuizen bovendien een resultaatsverbintenis in hoofde van de verhuizer.In dit kader is een 
definitie van “vertraging” in hoofde van de verhuizer als zijnde iedere laattijdige levering van 
minstens 6 uur bij binnenlandse verhuis te ruim en strekt een dergelijke definitie ertoe de 
aansprakelijkheid van de verhuizer bij laattijdigheid, als zijnde één van de voornaamste prestaties uit 
te sluiten (in strijd met artikel VI.83, 13° WER) of op zijn minst op ongepaste wijze te beperken (in 
strijd met artikel VI.83, 30° WER).  
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan met richturen te werken, met de nodige 
marges en met een onmiddellijke kennisgevingsplicht aan de consument indien zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen tijdens de verhuis. 
 
In haar samenhang met artikel 11.6. van de van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV, is artikel 13.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bijgevolg 
onrechtmatig op grond van artikel I.8, 22° WER. 
 
 

Aanbeveling 
 
Bijgevolg beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 
1, 1° WER aan om artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV te schrappen en artikel 13.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV zo aan te passen dat een evenwichtige definitie van vertraging wordt gehanteerd.  
 
Eerder dan de nu gedefinieerde te ruime marge bij vertraging (in strijd met de art. VI.83, 13° 
en 30° WER), beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan met richturen te 
werken met redelijke marges en met een onmiddellijke plicht tot kennisgeving indien zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen bij de verhuis. 
 
 

 
64. Ook is op te merken dat artikel 13.1.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen 
BKV file en panne op absolute wijze onder het begrip overmacht lijkt te plaatsen, waar files en panne 
niet op zichzelf als overmacht kunnen worden beschouwd54, en zonder dat hiertoe is vereist dat de 
verhuizer moet kunnen aantonen dat de file of panne in zijnen hoofde onoverkomelijk, 

                                                             
54

 Zie per analogie Luik, 26 juni 2014, J.L.M.B., 2015/30, p. 1415, met noot P.H. Fauconnier. 
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onvoorzienbaar en vreemd van zijn wil is55. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt 
hierbij dat het contractueel vaststellen dat dergelijke risico’s als file en a fortiori panne als gevallen 
van overmacht te beschouwen zijn, ertoe kan strekken het verbod in artikel VI.83, 13° en 30° te 
omzeilen. Tevens is op te merken dat artikel 13.6. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV op haar beurt uitsluitingen bevat die doorgaans vervat zitten in de 
notie overmacht, doch hieraan wordt in deze algemene voorwaarden een verdere beperkende invulling 
gegeven, die enkel geldt voor de verhuizer (en niet voor de consument). 

 
65. Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 13.1. van de algemene 
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, gelet op de bewoordingen “uitsluitend veroorzaakt 
door de schuld van de verhuizer”, elke aansprakelijkheid van de verhuizer uitsluit indien de vertraging 
te wijten zou zijn aan een gemeenschappelijke fout van de verhuizer en de consument of een derde of 
een samenlopende fout van de verhuizer, de consument of een derde. Hiermee exonereert de verhuizer 
zich dus van enige vorm van gedeelde aansprakelijkheid (i.e. hoofdelijke aansprakelijkheid of 
aansprakelijkheid in solidum) in geval van schade veroorzaakt door vertraging. 
 
In dit opzicht is dan ook te besluiten dat artikel 13.1. van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV, alzo begrepen, om de opgesomde redenen een onrechtmatig beding 
is op grond van artikel VI.83, 13° en 30° WER. 
 

Aanbeveling 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 1° 
WER aan artikel 13.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zo te 
wijzigen dat de verhuizer vooreerst niet langer exonereert door bepaalde risico’s uit te sluiten 
die niet automatisch als overmacht zullen worden beschouwd door de rechter, en vervolgens 
zich niet langer exonereert van enige aansprakelijkheid in geval van vertragingen die worden 
veroorzaakt door een gemeenschappelijke fout van of samenlopende fouten van de verhuizer 
en de consument (of een derde).  

 

3. Bewijslast aansprakelijkheid en termijn om vordering in te dienen 

 

13.3. Schadevorderingen 
 
13.3.1. Aanvaarding door de klant van de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing zonder 

schriftelijke ingebrekestelling of protest uiterlijk op het ogenblik van aflevering, of, indien 
het onzichtbare schade of verlies betreft binnen twee (2) werkdagen na aflevering, de dag 
van de levering niet inbegrepen, of anderszins overeengekomen, geldt als bewijs dat de 
voorwerpen werden afgeleverd in dezelfde staat als op het ogenblik van hun 
inontvangstname door de verhuizer. 

 
13.3.2. Onverminderd de toepasselijke dwingendrechtelijke regels inzake verjaring, verjaart elke 

                                                             
55 Opdat de niet-nakoming van een contractuele verbintenis aan een vreemde oorzaak, overmacht of toeval kan worden 

toegerekend is immers vereist dat deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die vreemd zijn aan de wil 
van de schuldenaar en bovendien onoverkomelijk en onvoorspelbaar zijn (L. CORNELIS, Algemene theorie van de 
verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 658, nr. 525; zie ook W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 172 die deze vereisten overkoepelt met de term ontoerekenbaar). 
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vordering lastens de verhuizer één (1) jaar na de vaststelling van de schade en/of tekorten, 
of bij betwisting hieromtrent één (1) jaar na datum van de factuur. 
 

13.4. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de verhuizer, bij de klant. 
Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover de verhuizer het voorwerp 
uitgemaakt hebben van door de klant tijdig geformuleerde opmerkingen: 
- indien het zichtbare schade betreft: onmiddellijk op het document dat hem werd 

aangeboden op het moment van de levering. Indien de klant geen melding doet van 
zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht de goederen te 
hebben ontvangen in de staat waarin hij ze aan de verhuizer heeft overgemaakt, 
behoudens tegenbewijs. 

- indien het onzichtbare schade betreft: via e-mail of een ter post aangetekend schrijven 
ten laatste binnen twee (2) werkdagen na de levering, de dag van levering niet 
inbegrepen, of anderszins overeengekomen. Indien de klant geen melding doet van 
onzichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht de goederen te 
hebben ontvangen in de staat waarin hij ze aan de verhuizer heeft overgemaakt, 
behoudens tegenbewijs. 

 

66. Artikel 13.3. betreft enerzijds de vaststelling van schade aan de voorwerpen die deel uitmaken van 
de verhuis, en regelt anderzijds de verjaringstermijn voor vorderingen wegens schade of andere 
tekortkomingen tegen de verhuizer. Het verdient aanbeveling deze hypotheses niet in eenzelfde 
rubriek te behandelen. 
Het verdient eveneens aanbeveling artikel 13.3.1. en artikel 13.4. in één bepaling op te nemen: beide 
artikelen hebben betrekking op verlies en schade aan voorwerpen als gevolg van de verhuis. 

67. Wat de eventuele zichtbare schade betreft, kan het zijn dat voorwerpen nog moeten worden 
uitgepakt door de consument. In dat geval lijkt een termijn van twee werkdagen, dag van levering niet 
inbegrepen, redelijk56. Eisen dat dit op het document dat hem werd aangeboden op het moment van de 
levering werd aangeboden komt neer op een eenzijdige vaststelling dat aan de leveringsplicht is 
voldaan (art. VI.83, 6° WER) en houdt eveneens een onredelijk korte termijn in om eventuele 
gebreken mee te delen. 

 
Los van de clausules hieromtrent, is het zowel in het belang van de verhuizer als van de consument 
om na het vervullen van de verhuisopdracht de vervoerde voorwerpen samen te inspecteren en 
eventuele gebreken samen vast te stellen en te noteren. 
 
Wat onzichtbare schade betreft, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vooreerst aan de 
term “niet-zichtbare schade” te gebruiken. Niet-zichtbare schade kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van 
het verkeerd hermonteren van een kast. Hierbij kan de meldingsplicht niet gerelateerd worden aan de 
dag van levering en een dergelijke regeling strekt er bijgevolg toe de verhuizer te ontslaan van iedere 
aansprakelijkheid voor niet-zichtbare schade die aan hem toerekenbaar is (in strijd met artikel VI.83, 
13° en 30° WER). Een normale regeling van dergelijke onzichtbare schade zou bestaan in een korte 
termijn van kennisgeving na de ontdekking van het gebrek door de consument. 

 
68. In artikel 13.3.2. wordt de verjaringstermijn van vorderingen tegen de verhuisonderneming 
contractueel op één jaar na vaststelling van de schade of tekortkomingen, of bij betwistingen omtrent 
de factuur, na de datum van de factuur gebracht. 

                                                             
56 Zie in dezelfde zin COB 5, Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector (12 mei 1998), p. 
5, nr. 6.2. 
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Dit ligt in de lijn van het gemeen recht: artikel 9 van de bepalingen in het Wetboek van Koophandel 
die betrekking hebben op de vervoerovereenkomst57 bepaalt dat alle vorderingen die voortvloeien uit 
de vervoerovereenkomst van goederen verjaren na zes maand inzake binnenlands vervoer, en na een 
jaar inzake internationaal vervoer. De verjaring loopt, in geval van volledig verlies of van vertraging, 
vanaf de dag waarop het vervoer moest geschieden, en in geval van gedeeltelijk verlies of van 
beschadiging, vanaf de dag van de afgifte van de goederen. 
 

Aanbeveling 
 

Deze rubriek betreft enerzijds de regeling van schade en verlies als een gevolg van de 
verhuisopdracht, en anderzijds in het algemeen de verjaringstermijn tegen de verhuizer.. Voor 
de duidelijkheid dienen deze hypotheses apart behandeld te worden. Bovendien overlappen de 
artikelen 13.3.1. en 13.4., die de schade en verlies regelen, elkaar en verdient het aanbeveling 
hier één bepaling van te maken. 

Wat de schaderegeling betreft, dient bij de zichtbare schade een minimale termijn toegekend 
worden indien de voorwerpen moeten worden uitgepakt worden. Wat niet-zichtbare schade 
betreft, is een minimale termijn na de vaststelling van het gebrek vereist. 

 

13.5. De verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het 
vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt 
en/of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de verhuizer of zijn 
onderaannemers, en van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing, te wijten aan de 
klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen, 
toegebracht door dezen. 

 

69. Zoals deze bepaling nu is geformuleerd is, treft de verhuizer geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade of verlies bij het in- of uitpakken te wijten aan de klant, een familielid, mandataris of een 
derde verhuizer of zijn onderaannemers is tussengekomen bij het in- of uitpakken. 
Dat de verhuizer niet moet instaan voor de fout van anderen, is op zich logisch. Toch is er altijd een 
tussenkomst van de verhuizer zelf, al is het maar dat deze ook aanwezig is bij het in- en uitpakken, en 
wordt door een dergelijke formulering iedere mogelijke mede-aansprakelijkheid uitgesloten. In die zin 
is deze bepaling zoals ze nu geformuleerd is in strijd met de artikelen VI.83, 13° en  VI.83, 30° WER 

 Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling zo te 
herformuleren dat de aansprakelijkheid van de verhuizer wordt uitgesloten zo de schade 
uitsluitend het gevolg is van de tussenkomst van de klant, een familielid, de mandataris van de 
klant of een derde. 

 

                                                             
57

 Boek I, Titel VIIbis Wb. Kh. 
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13.6. De verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor: rechtstreekse of onrechtstreekse 
gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer, staking, 
epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van 
dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz. … 
wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht 
onmogelijk maken. 

 

70. In deze bepaling wordt gesteld dat de opgesomde situaties enkel als overmacht te beschouwen zijn 
indien deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht 
onmogelijk maken en beantwoorden bijgevolg aan de criteria die vooropgesteld zijn om van 
overmacht te kunnen spreken. Bepalend wanneer er al dan niet sprake is van overmacht, is of de 
verhuizer nog enige controle had op de uitvoering van zijn opdracht.  De Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen merkt wel op dat situaties die in deze opsomming voorkomen zoals 
aangekondigde stakingen, overstroming, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, verblijf in station, 
luchthaven of douane niet op zichzelf als overmacht worden beschouwd58. 

 Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om gevallen als (aangekondigde) 
stakingen, overstroming, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, verblijf in station, luchthaven 
of douane, uit de opsomming weg te halen aangezien het in die gevallen gaat om hypotheses 
waarin overmacht normaal gezien niet van toepassing zal zijn en waarin de verhuizer 
normaliter niet bevrijd zal zijn.  

13.7. De verhuizer handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizing en neemt 
de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn klant 
behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de 
verhuizer heeft moeten maken, vallen ten laste van de klant. 

 

71. Ook hier is de draagwijdte van deze bepaling, gezien de plaats in de voorwaarden, niet duidelijk: 
gaat het om een algemene bepaling waarin de verhuizer zijn verbintenissen omschrijft, of gaat het om 
hoe de verhuizer handelt bij de in artikel 13.6. genoemde gevallen van overmacht ? 
 
Aangezien verwezen wordt naar de “bovengenoemde gebeurtenissen”, neemt de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen aan dat naar de omstandigheden opgesomd in artikel 13.6. verwezen wordt. 
Indien het evenwel gaat om overmacht, dan kan de verhuizer in principe zijn verbintenissen niet 
uitvoeren. Blijkbaar gaat het hier dan eerder om onvoorziene omstandigheden, en wordt een 
schadebeperkingsplicht van de verhuizer in die gevallen vooropgesteld. 

Indien het daarentegen om een algemene bepaling zou gaan waarin de verhuizer de invulling van zijn 
prestaties omschrijft, dan heeft dit tot gevolg dat de verhuizer al zijn prestaties als 
middelenverbintenissen ziet, en komt dit indirect neer op een exoneratie voor de voornaamste 
verbintenissen waartoe de verhuizer zich verbindt59 

                                                             
58  Zie ook COB 36, Advies inzake de reglementen van de distributienetbeheerders (26 november 2014). P. 38. 
59

 Zie hoger, randnr. 6. 
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De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkt dat voor wat deze bepaling betreft het ook hier gaat 
om omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de verhuisopdracht zelf. De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt in dat opzicht dat in die hypothese deze bepaling 
preciezer moet worden geformuleerd. 

 

 Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om te verduidelijken dat het hier 
gaat om een schadebeperkingsplicht bij het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden.  

 
13.8 De aansprakelijkheid van de verhuizer is in geval van verlies of schade aan of schade aan 

verhuisde voorwerpen door diens fout, beperkt tot een bedrag van €125 per kubieke meter 
van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten 
laste van de klant ten bedrage van €250 per verhuisopdracht. 

 

72. De verhuizer beperkt in deze bepaling zijn aansprakelijkheid in alle gevallen tot een bedrag van 
125 euro per kubieke meter, met een franchise ten laste van de klant ten bedrage van 250 euro.  

Hoger is reeds vastgesteld dat krachtens het gemeen recht de verhuizer een resultaatsverbintenis heeft 
om de goederen die het voorwerp uitmaken van zijn opdracht, zonder enige beschadiging terug te 
geven, tenzij hij kan bewijzen dat deze zijn verloren gegaan of beschadigd door toeval of overmacht 
(artikelen 1782 en 1784 B.W.). De Commissie herhaalt60 in dat opzicht dat exoneratiebedingen er 
nooit mogen toe strekken de aansprakelijkheid voor opzet en zware fout, noch voor het niet-uitvoeren 
van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, uit te sluiten 
of op ongepaste wijze te beperken (art. VI.83, 13° juncto VI.83, 30° WER). 

Een schadebeperking van 125 euro per kubieke meter, samen met een franchise van 250 euro betekent 
volgens de Commissie vervolgens een ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de 
consument bij gehele of gedeeltelijke wanprestatie of bij gebrekkige uitvoering door de verhuizer van 
haar contractuele verplichtingen. De schade van de verhuisde voorwerpen, bijvoorbeeld schade 
aangebracht aan een schilderij of bepaalde meubelen, kan immers veel hoger oplopen. De 
aansprakelijkheidsbeperking is hier dus in strijd met artikel VI.83, 30° WER. 

  Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om geen 
aansprakelijkheidsbeperking te bedingen bij opzet of zware fout, noch voor het niet-uitvoeren 
van de voornaamste prestaties van de verhuizer. 

Gelet op de waarde van verhuisde voorwerpen, beveelt de Commissie vervolgens aan om in 
een evenwichtiger risicoregeling bij schade of verlies aan voorwerpen in te voeren. De nu 
geldende beperking tot maximum 125 euro per kubieke meter met een franchise van 250 euro 
per verhuisopdracht beperkt de wettelijke rechten van de consument op ongepaste wijze. 

                                                             
60 Zie hierover uitgebreid COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen (15 
juli 2015), p. 26-33, te raadplegen via de volgende link: 
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Commissions_Raden/Commissie_onrechtm_bedingen/adviezen/#.WEResFwkkuI 
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13.9 De aansprakelijkheid van de verhuizer kan in geval van vertraging, niet meer dan 20% van 
de verhuisprijs bedragen. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding enkel 
verschuldigd, indien de klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een klacht 
ingediend werd, via e-mail of middels aangetekende brief aan de verhuizer, binnen de twee 
(2) werkdagen na de levering van de verhuisde voorwerpen aan de bestemmeling, de 
leveringsdag niet inbegrepen. Indien de klant geen melding doet van schade door vertraging 
binnen de gestelde termijn, wordt aangenomen dat de verhuis zonder vertraging is 
uitgevoerd, behoudens tegenbewijs.   

 

73. Waar artikel 13.8. de schadebeperking voor de verhuizer bij schade of verlies aan voorwerpen 
betreft, handelt artikel 13.9. over de maximum schadevergoeding bij vertraging.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen brengt vooreerst in herinnering dat de verbintenis om de 
goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats te leveren in principe als een 
resultaatsverbintenis wordt beschouwd61.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ten tweede vast dat aan haar opmerking in het 
eerste advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen dat een dergelijke maximale 
schadevergoeding met bewijslast voor de consument een onrechtmatige beperking van de 
aansprakelijkheid van de verhuizer inhield (in strijd met artikel 32.11. en 32.27 WHPC, nu artikel 
VI.83, 13° en VI.83, 30° WER)62, in het geheel geen rekening is gehouden. 

Vervolgens wordt in een verval voorzien om de verhuizer aansprakelijk te stellen voor vertraging. De 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt dat schade in gevolge vertraging binnen een korte 
termijn moet kenbaar gemaakt worden aan de tegenpartij. Anderzijds wordt vertraging te wijten aan 
de consument, aan geen enkele vervaltermijn onderworpen. Aangezien vertraging in hoofde van de 
ene dan wel de andere partij op een verschillende manier wordt geregeld, ontstaat er een kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen ten nadele van de consument (artikel 
I.8.22° WER). 

 Aanbeveling 

Een schadebeperking tot de bewezen schade bij vertraging tot een maximum van 20% van de 
verhuisprijs strekt ertoe op ongepaste wijze de rechten van de consument te beperken, zelfs al 
geldt eenzelfde schadebeperking tot maximaal 20% van de verhuisprijs bij schade door de 
verhuizer (weliswaar zonder bewijsplicht)  geleden door toedoen van de klant (artikel 11.6.). 

Wordt vereist dat de consument binnen de twee werkdagen klacht indient teneinde aanspraak 
te kunnen maken op eventuele schadevergoeding, dan dient een dergelijke voorwaarde ook te 
gelden in hoofde van de verhuizer die door vertraging door toedoen van de klant schade zou 
lijden. 

 
 

                                                             
61

 Cf. supra, randnr. 6.  
62 COB 8, Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen, (11 september 2001), p. 4 onderaan, te raadplegen 
via de volgend link: 
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Commissions_Raden/Commissie_onrechtm_bedingen/adviezen/#.WEResFwkkuI 
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13.11. In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, 
om de betalingen die hij aan de verhuizer verschuldigd is, geheel of ten dele op te 
schorten, tenzij de schuldvordering van de klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar is 

 

74. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat aan haar opmerking in haar eerste 
advies inzake verhuisovereenkomsten nauwelijks gevolg is gegeven en dat nog altijd wordt bepaald 
dat de consument onvoorwaardelijk tot betaling gehouden is, zelfs al geeft hij op gemotiveerde wijze 
te kennen dat hij schade geleden heeft door verlies, schade aan voorwerpen en vertraging. Enkel 
indien de schuldvordering van de klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar zou zijn, zou hij zijn 
betalingsverplichting kunnen opschorten. 

 Nochtans moet de consument die op gemotiveerde wijze aangeeft dat de verhuizer zijn contractuele 
verplichtingen foutief of op gebrekkige wijze is nagekomen, daartegen kunnen opkomen door zijn 
betalingsverplichting op te schorten. 

Bedingen die deze mogelijkheid ontnemen, zijn in strijd met de artikelen VI.83, 9° en VI.83, 30° 
WER. 

 Aanbeveling 

 De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling te schrappen. 

 

Afdeling 10. Verzekering “alle risico’s” 

14.1 De klant kan de verhuizer verzoeken de goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te 
laten verzekeren tegen “alle risico’s”, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand enz. 
… , volgens de algemene voorwaarden van verzekeringen, in het kader van een vlottende 
polis die de verhuizer heeft onderschreven. Onder de verzekeringswaarde van de 
voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: “in totale waarde” – 
desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel, die moet overeenstemmen met de 
vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen goederen, in de huidige staat waarin 
ze zich bevinden. 

 
14.2 De klant is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen. In dit geval verbindt hij er zich toe 

met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise, waarbij de 
risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde; de klant 
verbindt er zich toe bovendien een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de 
verzekeraar, ten voordele van de verhuizer. Indien de klant niet in staat is hiervan een bewijs 
te leveren, kan de verhuizer weigeren de verhuizing te verrichten en is de klant in ieder geval 
verplicht de verhuizer te vrijwaren jegens diens verzekeraar. 

 
14.3 Indien door de klant geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht tot verzekeren gegeven werd 

aan de verhuizer, is de verhuizer gerechtigd te veronderstellen dat de klant de goederen zelf 
verzekerd heeft conform de verplichtingen van art. 14.2. 

 
14.4 Indien de verzekeraar van de verhuizer geen dekking wenst / kan geven voor de goederen 

van de klant, of niet voor alle goederen dekking wenst / kan geven, dan deelt de verhuizer dit 
onverwijld mede aan de klant. 
De verhuizer is in dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor een dergelijke weigering. 
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75. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen merkt op dat niet duidelijk is wat de strekking is van 
dit artikel en wenst de volgende opmerkingen te formuleren. 

Vooreerst kan de consument niet verplicht worden om een verzekering “alle risico’s” te nemen. Hij 
mag daar wel in alle vrijheid voor opteren, hetzij door in te gaan op een verzekering via de verhuizer 
aangeboden, hetzij door zelf een verzekeraar te kiezen voor een verzekering alle risico’s.  

Ten tweede is de relatie tussen deze bepaling en de bepalingen die de aansprakelijkheid van de 
verhuizer regelen, onduidelijk. Een verzekering “alle risico’s” kan nooit tot gevolg hebben dat 
hiermee voor rekening van de consument risico’s worden gedekt waarvoor de verhuizer in principe 
aansprakelijk is (bijvoorbeeld bij haar toerekenbare tekortkoming), de geoorloofde contractuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen in acht genomen. Is dit wel het geval, dan gaat het immers om een 
ongeoorloofde risico-afwenteling op de consument en is een dergelijke contractuele regeling in strijd 
met artikel VI.83, 30° WER. Er kunnen zich in dit verband vragen gesteld worden bij de verbintenis 
van de consument om, indien hij zelf een verzekeraar kiest, bij die verzekeraar een “afstand van 
verhaal” ten voordele van de verhuizer te bekomen. Dit zou betekenen dat bij verlies of schade, 
toerekenbaar aan de verhuizer, geen enkel verhaal tegen de verhuizer zou kunnen ingesteld worden 
krachtens die verzekeringsovereenkomst. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert ten derde aan de informatieverplichting van 
iedere onderneming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De onderneming 
dient namelijk, op één van de wijzen gesteld in artikel III.75 WER, de adresgegevens van deze 
verzekeraar en de geografische dekking ter beschikking te stellen krachtens artikel III.74,14° WER. 

De Belgische Kamer der Verhuizer bevestigt in dit verband dat iedere bij haar aangesloten verhuizer 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, en dat schade, verlies of diefstal, toerekenbaar aan de 
verhuizer, in principe gedekt wordt door die beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 Aanbeveling 

Artikel 14 dient in die zin geherformuleerd te worden dat het duidelijk is dat het afsluiten van 
een verzekering alle risico’s een keuze is die door de consument kan worden genomen, maar 
waartoe hij niet verplicht kan worden. 

Een verzekering “alle risico’s” kan nooit tot gevolg hebben dat hiermee risico’s worden 
gedekt waarvoor de verhuizer in principe aansprakelijk is. Omwille van de duidelijkheid is het 
dus noodzakelijk dat uitdrukkelijk het verband gemaakt wordt en verwezen wordt naar de 
contractuele bepalingen inzake aansprakelijkheid van de verhuizer en dat verduidelijkt wordt 
dat dit geen afbreuk doet aan de vergoedingsplicht van de verhuizer indien hij aansprakelijk is 
voor het verlies of de schade. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst tenslotte op de verplichting om de 
adresgegevens en de geografische dekking van de verzekeraar van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter beschikking te stellen van de consument (art. III.74, 
14° WER). 

 

 

Afdeling 11. Betalingsvoorwaarden 
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15.1. De facturen van de verhuizer worden geacht aanvaard te zijn door de klant behoudens 
schriftelijk protest binnen de acht (8) dagen na de datum van de factuur. 

 
Alle facturen dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na de datum van de 
factuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en zonder enige korting of kost ten laste 
van de verhuizer. 

 
15.2. In geval van niet betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en 

zonder voorgaande ingebrekestelling – een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 
10% te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire en onherleidbare 
schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met 
een minimum van €50.  

 
15.3. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde 

bedragen onmiddellijk opeisbaar worden. 
 

16.1. De gelden die aan de verhuizer verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook, zijn binnen 
veertien (14) dagen na factuurdatum betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. De klant dient de verhuizer ten laatste drie (3) dagen voor het vertrek 
van de goederen vanuit België de volledige verhuisprijs te voldoen. 

 
16.2. De verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de goederen, waarvan de 

prijs nog niet betaald is, de levering op te schorten totdat de klant aan zijn 
betalingsverplichting voldaan heeft. De bijkomende kosten (staan-, opslag- en 
bewaarnemingskosten) komen voor rekening van de klant en dienen tezamen met de 
verschuldigde verhuisprijs voldaan te worden alvorens tot levering van de verhuisgoederen 
wordt over gegaan. 
 

16.3. In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling - een conventionele verwijlinterest 
verschuldigd van 10% te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire 
en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het 
factuurbedrag - met een minimum van €50. 

 

76. De artikelen 15 en 16 betreffen de facturatie en de betaling. Bepaalde onderverdelingen van deze 
artikelen herhalen elkaar, bijvoorbeeld artikel 15.1., tweede lid, en 16.1. en artikel 15.2. en artikel 
16.3. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg aan om deze twee artikelen in elkaar 
te integreren. 

77. Wat de schadebedingen betreft, dient vooreerst nagegaan te worden of aan het wederkerigheids- 
en gelijkwaardigheidsprincipe is voldaan.  

Zoals reeds hoger is verduidelijkt, heeft de consument recht op een schadevergoeding van maximum 
20% van de verhuisprijs bij vertraging indien hij bewijst dat hij schade geleden heeft en dat er hierbij 
een oorzakelijk verband is met deze vertraging. Ook bij verlies of diefstal, toerekenbaar aan de 
verhuizer geldt een, weliswaar te beperkte schadevergoeding. 

Gelet op de eerder besproken overwegingen (bewezen schade bij vertraging en te beperkte 
schadevergoeding bij toerekenbare beschadiging of verlies), is niet aan de vereiste van artikel VI.83, 
17° WER voldaan. 
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Wat de omvang van het schadebeding wegens niet-tijdige betaling betreft, verwijst de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen vooreerst naar haar overwegingen en aanbevelingen in het advies over 
de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen63 en het advies inzake 
schadebedingen en minnelijke invordering64 (14 juli 2016). 

Zoals in deze adviezen aangegeven en zoals ook blijkt uit recente rechtspraak van het Europese Hof 
van Justitie65 moet vanuit een beoordeling van alle schadebedingen in hun globaliteit nagegaan 
worden of ze betrekking hebben op onderscheiden vormen van schade. Hier gaat het om een forfaitair 
schadebeding ten belope van 10% met een minimum van 50 euro, en een verwijlsinterest ten belope 
van 10% te rekenen vanaf de betalingsdatum van de factuur. 

Het forfaitaire schadebeding betreft dan de door de verhuizer te maken invorderingskosten. De 
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. 
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 procentpunten66.  

Het behoort tot de appreciatiebevoegdheid van de rechter om te oordelen of de combinatie van 
dergelijke schadebedingen al dan niet duidelijk niet evenredig zou zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden, gelet op het voorgaande.  

78. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ook vast dat waar enerzijds de verhuizer 
uitdrukkelijk bepaalt dat zolang de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft, hij 
zijn verbintenissen zal opschorten, de consument anderzijds tot een onvoorwaardelijke betaling 
gehouden is. 

Uit artikel 16.1. kan bovendien opgemaakt worden dat indien het om een verhuis naar het buitenland 
gaat, de consument bovendien ten laatste 3 dagen voor de verhuis de volledige verhuisprijs dient te 
voldoen. In vergelijking met het vroegere artikel 12 bestaat nu ook de mogelijkheid niet meer om ter 
verzekering van de risico’s hieromtrent een bankwaarborg te stellen. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt hierbij dat bedingen die ertoe strekken van de 
consument een onvoorwaardelijke betaling te eisen, zelfs bij gegronde betwisting van het bedrag of 
als verweer tegen een gebrekkige nakoming door de verhuisonderneming van zijn verplichtingen, in 
strijd zijn met de artikelen VI.83, 6° en 9° WER67. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is ook van mening dat bedingen die de consument ertoe 
verplichten het volledige bedrag te betalen van een dienstenprestatie waarvan een deel van de 
uitvoering van de verbintenissen nog moet gebeuren, in bepaalde gevallen een kennelijk onevenwicht 
creëert doordat de consument op die manier een belangrijk verweermiddel uit handen geeft.  Er kan 
weliswaar mee ingestemd worden dat bepaalde opdrachten in belangrijke mate ook door de 
                                                             
63 COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen (15 juli 2015), p. 38-44, en 
Aanbeveling nr. 10. 
64 COB 39, inzake schadebedingen en minnelijke invordering (14 juli 2016): toepassing in de praktijk en algemene 
overwegingen met betrekking tot schadebedingen, p. 10-20. 
65 HvJ, 23 april 2016, zaak C-377/14, Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 april 2016 
Ernst Georg Radlinger en Helena Radlingerová tegen FINWAY a.s., ECLI:EU:C:2016:283, vierde dictum. 
66 Zie COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen (15 juli 2015), p. 44, en 
Aanbeveling nr. 10.5. 
67 Zie hoger, nr. …; Zie ook COB 19, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten 
(29 maart 2006), p. 20-21. 
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onderneming reeds voorgefinancierd worden, waarbij het normaal is dat dit in de 
betalingsverplichting reeds doorgerekend wordt, maar een volledige betaling is in de ogen van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onrechtmatig, mede rekening houdend met het feit dat 
bepaalde risico’s ook op andere wijze door de onderneming, in casu de verhuizer, kunnen worden 
verzekerd. 

Los van de omstandigheid dat dez een inbreuk is op de artikelen VI.83, 6° en 9° WER, kan niet anders 
dan vastgesteld wordt dat het kunnen inroepen van de exceptio non adimpleti contractus uitdrukkelijk 
geregeld wordt ten behoeve van de verhuizer, en niet toegelaten wordt ten behoeve van de consument, 
en er dus een kennelijk onevenwicht is in de rechten en verplichtingen (in strijd met artikel I.8.22° 
WER). 

  

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt vooreerst aan om ieder dubbel gebruik 
in de artikelen 15 en 16 weg te laten en beide artikelen in elkaar te integreren voor wat de erin 
geregelde hypotheses betreft. 

Wat vervolgens de schadebedingen betreft, wordt weliswaar ook voorzien in een 
schadevergoeding bij niet-nakoming van de hoofdverbintenissen van de verhuizer, maar is 
vastgesteld dat deze vergoedingen niet gelijkwaardig zijn. 

Wat de omvang van de schadebedingen betreft, kunnen er zich vragen gesteld worden bij de 
bedongen verwijlsinterest, gelet op de huidige wettelijke rentevoet en de referentie-
interestvoet bij de Europese Centrale Bank. 

Tenslotte stelt de Commissie vast dat de ENAC (exceptio non adimpleti contractus) wel geldt 
bij vertragingen in de betalingsverplichting, maar omgekeerd niet geldt indien de verhuizer 
tekortkomt in zijn verplichtingen. De Commissie stelt ook vast dat de consument tot volledige 
betaling gehouden is voordat de verhuisopdracht is uitgevoerd naar het buitenland, en dat de 
consument bijgevolg geen mogelijkheid meer zal hebben tot opschorting van enige betaling. 
De Commissie besluit dat een dergelijke onevenwichtige regeling in strijd is met de artikelen 
VI.83, 6° en 9° WER, en wegens gebrek aan wederkerigheid in de wederzijds bedongen 
rechten en verplichtingen in strijd is met de algemene norm (artikel I.8.22° WER). 

Afdeling 12. Bevoegdheid 

Betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken 
 
18.1. Op alle overeenkomsten tussen de verhuizer en de klant is uitsluitend het Belgische recht 

van toepassing. 
 
18.2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een partij als zodanig 

worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst 
waarop deze “BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden” van toepassing zijn of de 
uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden 
beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de 
verhuisonderneming gevestigd is onverminderd het recht van de verhuizer om het gerezen 
geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. 
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79. Deze bepaling van de algemene voorwaarden is onrechtmatig in de zin van artikel VI.83,23° 
WER, in zoverre de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. Wb. wordt uitgesloten voor de 
consument. Er wordt immers aan de verhuizer het recht gegeven om te kiezen voor de bevoegde 
rechtbanken van het arrondissement waar haar zetel gevestigd is of voor de rechter overeenkomstig de 
toepassing van art. 624, 1°, 2° en 4° Ger. Wb. Het recht om zich te beroepen op art. 624, 1°, 2° en 4° 
Ger. Wb. geldt niet voor de consument. 

Daarnaast is rekening te houden met de Verordening nr. 1215/2012 die op dwingende wijze de 
rechterlijke bevoegdheid regelt68. De artikelen 17 tot en met 19 van deze Verordening hebben 
betrekking op de rechterlijke bevoegdheid bij door consumenten gesloten overeenkomsten.  

Deze Verordening is van toepassing op alle geschillen met een grensoverschrijdend karakter binnen 
de EU. Opdat de specifieke bepalingen inzake met een consument gesloten overeenkomsten van 
toepassing zijn, moet het bedrijf “commerciële of beroepsactiviteiten ontplooien in de lidstaat waar de 
consument woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richten op die 
lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat”, en moet de overeenkomst onder die 
activiteiten vallen.69 (artikel 17, 1.c) van de Verordening.  

Artikel 18 van de Verordening regelt op dwingende wijze de bevoegde rechter:  

Artikel 18.1. van de Verordening bepaalt dat de rechtsvordering die door een consument wordt 
ingesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan worden gebracht hetzij voor de gerechten van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij, ongeacht de woonplaats 
van de wederpartij, voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft.  

Artikel 18.2. van de Verordening regelt de hypothese van de vordering die tegen de consument wordt 
ingesteld en bepaalt dat de rechtsvordering die tegen de consument wordt ingesteld door de 
wederpartij bij de overeenkomst slechts kan worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat artikel 18 van de algemene voorwaarden 
consumentenverhuizingen BKV afwijkt van deze dwingende bevoegdheidsregels vastgelegd in de 
Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid.  

Dergelijke bevoegdheidsbedingen zijn dan ook in strijd met artikel VI.83, 23° WER.  

80. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst er bovendien nog op dat het Europese Hof van 
Justitie reeds sinds lange tijd benadrukt heeft dat het waarborgen van een effectieve toegang tot de 
rechter een essentieel punt is voor de bescherming van de consument en verwijst naar een vroeger 
advies met betrekking tot bevoegdheidsbedingen. Het Hof heeft altijd op basis van de algemene norm 
een beoordeling in concreto, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, voorgestaan.  

                                                             

68 Verordening van het Parlement en de Raad nr. 1215/2012 van 12 december 2012, betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 20 december 
2012, afl. 351, 1.   

69 Artikel 17, 1, c) van de Verordening. 
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Het gaat hierbij om de vraag of het voor de consument moeilijk is om tot bij de territoriaal bevoegde 
rechter te komen. Dat is een kwestie van (ver) verwijderde plaats en daarmee samenhangend: 
vervoermogelijkheden, van tijd (vrijaf) en van inzet van het geding (bedrag).  
 

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige bedingen beveelt derhalve op grond van artikel VI.87, 1° 
WER aan artikel 18 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te 
schrappen in de algemene voorwaarden en ook de gelijkaardige bepaling in de bestelbon. 
 
 

Afdeling 13. Bepalingen inzake intellectuele rechten 

81. De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevatten twee bepalingen inzake 
auteursrecht en de depot van de voorwaarden via i-depot.  Deze bepalingen betreft het gebruik van de 
algemene voorwaarden door de verhuizers in hun relatie tot de Belgische Kamer van verhuizers en 
betreft niet de relatie verhuizer - consument.   

Het is verwarrend deze bepaling op te nemen aangezien het onduidelijk is wat de juridische 
implicaties van deze bepaling zijn  voor de  consument (en of deze gehouden kan zijn de vergoeding 
voor onrechtmatig gebruik te betalen). Daarenboven zou de bepaling dat er geen kopie van kan 
worden gemaakt zonder toestemming van de uitgever, kunnen impliceren dat een kopie van de 
overeenkomst in het kader van een geschil niet gebruikt mag worden (schending artikel VI.83, 21° en 
30° WER). 

De Belgische Kamer der Verhuizers gaat ermee akkoord dat een dergelijke bepaling niet op zijn plaats 
is in deze modelovereenkomst en zal deze niet meer opnemen in de modelovereenkomst. 

Aanbeveling 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3° 
WER aan deze bepaling te schrappen en ze op te nemen in een document dat de relatie tussen 
de Kamer voor verhuizers en de verhuizer beheerst (bijv. via een “pop up” wanneer de 
verhuizer de AV wil downloaden van de website van de Kamer van verhuizers).  

 

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


