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Advies over het Voorontwerp van Koninklijk Besluit houdende oprichting van de bijzondere 

raadgevende commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

 

Bij brief van 8 juni 2017 heeft de heer Minister van Economie en Consumenten, dhr. Kris Peeters, de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om advies gevraagd omtrent het Voorontwerp van 

Koninklijk Besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige 

Bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De heer Minister vroeg de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om over dit voorontwerp van 

koninklijk besluit advies te verlenen binnen de heel korte termijn van één maand. 

De vertegenwoordiger van de Minister lichtte aan de Mevrouw de Voorzitter de hoofdlijnen van dit 

voorontwerp van koninklijk besluit toe. Deze zijn, volgens deze vertegenwoordiger, als volgt: 

-       behoud van de samenstelling van de huidige Commissie voor Onrechtmatige Bedingen; 

-     behoud van de bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om  eigen 

adviezen te geven; 

-      behoud van een “wetenschappelijk secretariaat”, waargenomen door de FOD Economie;  

- harmonisering, om logistieke redenen, van het systeem van vergoedingen, ondervoorzitters, 

termijnen, met de huidige regels binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De afwijking 

van de termijn van het mandaat van de Voorzitter (art. 8) dient bijvoorbeeld om de cyclus van 

benoemingen te laten aansluiten bij die van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

 

Uit een eerste lectuur van het voorontwerp van K.B. blijkt al dat de Minister zich wil beperken tot 

het strikt noodzakelijke, met name de benaming (art. 1 en art. 9), samenstelling van de Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen (art. 2, § 1), de termijn van de mandaten (art. 2, § 2 en art. 8), de 

vergoedingen en de verplaatsingskosten van de leden (art. 5 en 6), de overheveling van de 

werkingsmiddelen naar de toelage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (art. 7).  

Dit doet echter niets af aan de vaststelling dat het voorontwerp van K.B. de hoofdlijnen, zoals 

aangegeven, op een paar essentiële punten niet volgt: de samenstelling van de huidige Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen wordt in het voorontwerp van K.B. wél gewijzigd voor wat de 

Voorzitter en de Ondervoorzitter betreft, en aan de bevoegdheid van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen om ‘eigen adviezen’ te geven mag eveneens getwijfeld worden. 

Zoals uit de verdere bespreking zal blijken, is dit bondig karakter van het voorontwerp van K.B. 

enerzijds te verklaren door de omstandigheid dat veel van de bepalingen van het Koninklijk Besluit 

van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen reeds 

geregeld zijn in boek XIII van het Wetboek van Economisch Recht, en anderzijds door de wens van de 

Minister om wat niet noodzakelijk via K.B. dient geregeld te worden binnen de interne regels van de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te verduidelijken voor zover dat nodig zou zijn. 
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Gelet op deze toelichting, wil de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in het hiernavolgende 

advies in een eerste hoofdstuk de voor haar essentiële aandachtspunten naar voor brengen, en in 

een tweede hoofdstuk de hiermee gepaard gaande aanpassingen van het Voorontwerp van K.B. 

voorstellen. 

Artikel XIII.17 vormt de wettelijke basis voor de integratie van de bestaande raadgevende 

commissies die als bevoegdheid hebben het uitbrengen van adviezen met algemene draagwijdte, 

zoals in dit geval de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. De wetgever heeft aan de Koning een 

verregaande bevoegdheid gegeven teneinde een dergelijke integratie te laten gebeuren met 

inachtneming van alle belangen. Artikel XIII.17, tweede lid WER bepaalt immers: “De Koning kan 

daartoe de bestaande wettelijke bepalingen opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen.” 

Zoals in dit advies, en in het advies nr. 35, duidelijk naar voor komt, staat de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen positief tegenover een integratie, maar dan moet wel rekening gehouden 

worden met het opzet en de eigenheid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. Dit is 

echter niet in voldoende mate gebeurd in het aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

voorgelegde voorontwerp van K.B.  

Gelet op de ruime bevoegdheid van de Koning kan in principe zonder probleem aan de essentiële 

aandachtspunten van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tegemoet gekomen worden. 

Enkel voor wat het “wetenschappelijke secretariaat” betreft is in dit voorontwerp van K.B. 

tegemoetgekomen aan de wensen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 

Essentieel voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zijn echter evenzeer: 

- het behoud van de benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”; 

-  het statuut en het mandaat van de Voorzitter en de Ondervoorzitter (de Voorzitter moet 

magistraat zijn, de Ondervoorzitter moet onafhankelijk en deskundig zijn, bij voorkeur magistraat) 

en de termijn van hun mandaat moet op elkaar afgestemd zijn); 

- Het ‘autonoom’ karakter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor wat de behandeling 

van de vragen om advies betreft en de mogelijkheid om rechtstreeks gevat te worden, alsook de 

zichtbaarheid van de uitgebrachte adviezen (deze hebben immers, naast de mogelijkheid voor de 

Minister om uitvoering te geven aan deze adviezen, vooral waarde indien ze gekend zijn door het 

publiek); 

- de (geldelijke) waardering van de inzet van de deskundigen. 

Op deze essentiële aandachtspunten wordt in Hoofdstuk 1 nader ingegaan. 
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Hoofdstuk 1. Essentiële aandachtspunten voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst vooreerst naar haar advies nr. 35 van 22 mei 

2014, waar ze uitvoerig ingegaan is op haar specifieke kenmerken die verschillen van de algemene 

opzet van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  

Omdat het idee van het stroomlijnen van diverse adviesorganen in het algemeen een positief 

gegeven is, en omdat het oprichten van een overkoepelende structuur voor de adviesorganen het 

objectief karakter van de adviesorganen kan bevorderen, stond de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen positief tegenover de integratie in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen legde er evenwel de nadruk op dat deze opname in de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geen afbreuk mag doen aan haar eigenheid en visibiliteit.  

Doordat het ontwerpKB houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie 

“Onrechtmatige bedingen” nauwelijks rekening houdt met dit advies van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen, vreest de Commissie ervoor dat afbreuk wordt gedaan aan haar eigenheid 

en haar specifiek karakter. 

Indien deze eigenheid niet kan gewaarborgd worden, verdient het de voorkeur niet opgenomen te 

worden in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het opzet van de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen verschilt namelijk van de reden van oprichting, en het opzet, van de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt daarom waaruit deze eigenheid bestaat, en 

waarom bepaalde punten een specifieke regeling vereisen die afwijken van het kader van boek XIII. 

Opzet: De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een juridisch-technische commissie: ze 

verstrekt geen beleidsadviezen, maar poogt op een onafhankelijke wijze tot een consensus te  

komen over welke contractvoorwaarden die gebruikt worden bij overeenkomsten tussen 

ondernemingen en consumenten, al dan niet onrechtmatig zijn, en doet desgevallend aanbevelingen 

terzake. 

Op basis van deze adviezen en aanbevelingen kan de bevoegde Minister van Economie en 

Consumenten dan besluiten om ofwel (1) de bevoegde controle-autoriteit – zijnde de Algemene 

Directie Economische Inspectie van de FOD Economie- te vragen de nodige handhavingsmaatregelen 

te treffen, (2) een vordering tot staking in te stellen, ofwel (3) reglementair op te treden, door een 

Koninklijk Besluit uit te vaardigen bij toepassing van artikel VI.85 WER. 

  

Verwezenlijking van dit oogmerk: 

1. samenstelling: de drie ‘poten’ 

Om tot juridisch goed onderbouwde adviezen te komen die objectief tot stand komen, is de huidige 

samenstelling volgens de Commissie voor Onrechtmatige onontbeerlijk:  
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(a) het Voorzitterschap en het Ondervoorzitterschap, functies die aan elkaar gebonden zijn, moeten 

garanderen dat de discussies boven de statutaire belangen van hetzij vertegenwoordigers van de 

consumentenorganisaties, hetzij vertegenwoordigers van de organisaties die de productie, 

distributie, de landbouw, middenstand en vrije beroepen gevoerd worden,  

(b) de vertegenwoordigers van de actoren in het economisch verkeer (consumenten en 

ondernemingen) geven hun mening als ‘stakeholder’, 

(c) de deskundigen, beslagen in het domein van het verbintenissen-, economisch en 

consumentenrecht zorgen voor de nodige inhoudelijke inbreng voor de juridische analyse of 

bepaalde (combinaties van) bedingen in een bepaalde sector of rekening houdend met een bepaalde 

context, onrechtmatig zijn. 

2.  ‘wetenschappelijk secretariaat’: 

Vanuit de inhoudelijke discussies op basis van de inbreng van de deskundigen en de opinies van de 

consumentenorganisaties enerzijds en de vertegenwoordigers van de ondernemingen anderzijds is 

een secretariaat die de adviezen voorbereidt en een coördinerende rol vervult onontbeerlijk 

gebleken. 

 

3.  eigen input/output – rechtstreekse saisinemogelijkheid: 

 Input
1
: Artikel VI.86, § 2, WER, regelt specifiek wie de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om 

advies kan vragen en bevat in dit opzicht een specifieke saisinemogelijkheid die verschilt van wat in 

artikel XIII.6. WER bepaald wordt voor de saisine aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Output
2
: 

Anders dan artikel XIII.6. WER, waarin bepaald wordt aan wie de adviezen van de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven gericht zijn, volgt uit artikel VI.86 WER dat de adviezen van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen gericht zijn aan de bevoegde Minister, zijnde de Minister van Economie en 

Consumenten, hetzij voor de vrije beroepen de Minister van Justitie. 

Naast het feit dat de adviezen gericht worden aan de Minister, die in het kader van zijn uitvoerende 

functie het nodige kan doen om deze adviezen te implementeren in de praktijk, moet wat de output 

betreft ook gewezen worden op het belang van de publicatie van de adviezen. Deze adviezen 

kunnen immers een belangrijk instrument zijn voor iedere rechtszoekende om zich een idee te 

vormen van wat onrechtmatig kan zijn en wat niet, bij bepaalde overeenkomsten tussen 

ondernemingen en consumenten. 

Boek XIII.20-  Onrechtstreekse saisine: Overmaken van adviezen via de secretaris van de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven 

Artikel XIII.20 WER bepaalt dat elke adviesaanvraag “van een overheidsinstantie waarvoor de 

centrale Raad voor het Bedrijfsleven of een in haar schoot opgerichte bijzondere raadgevende 

                                                             
1
 Advies nr. 35, p. 10, nr. 3.(a).  

2
 Advies nr. 35, p. 10, nr. 3.(b). 
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commissie bevoegd is, wordt ingediend bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven. De voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven maakt dan, op voorstel van 

de secretaris, het verzoek tot advies over aan de bevoegde bijzondere raadgevende commissie of 

commissies.” 

Deze regeling is ingegeven door het feit dat een saisine-aanvraag veelal aspecten betreft die door 

verschillende raadgevende commissies die in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zetelen 

behandeld worden, en waar de secretaris van de Centrale Raad met de Voorzitter een 

coördinerende rol kunnen spelen. 

Zoals ook in het advies nr. 35 van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is uitgelegd, zal de 

situatie waarbij een advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen samen met een ander 

adviesorgaan zou moeten worden behandeld en er dus een ‘dispatching’ zou moeten gebeuren, zich 

niet vlug voordoen. Een dergelijke onrechtstreekse saisine doet ook afbreuk aan het in principe 

individueel en autonoom karakter van de adviesaanvragen.  

Besluit met betrekking tot 3: 

Gelet op deze andere saisinemogelijkheid (input), de omstandigheid dat de adviezen van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan de Minister van Economie en Consumenten en 

desgevallend de Minister van Justitie (vrije beroepen) gericht zijn maar het laten kennen van de 

adviezen en aanbevelingen door het ‘publiek’ een belangrijk gegeven zijn, en de adviezen en 

aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel losstaan van andere 

adviezen van bijzondere raadgevende commissies binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,  

wenst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat verduidelijkt wordt dat geen afbreuk wordt 

gedaan aan de rechtstreekse saisine, en van het principe dat de adviezen van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen autonoom zijn (zie hieromtrent verder het voorstel in Hoofdstuk 2, punt C). 

 

4. Vergelijking met de Commission des clauses abusives in Frankrijk 

Ook in de voorbereidende studie
3
 die geleid heeft tot de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (de WHPC), de voorganger 

van boek VI WER werd de nadruk gelegd  op het belang van de samenstelling van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen en met name de rol van de magistraten
4
. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst opnieuw naar de Franse Commission des 

clauses abusives die haar samenstelling en statuut als openbaar en autonoom adviesorgaan 

behouden heeft, ook na de opname van de Commission des clauses abusives in het ‘Institut National 

de la Consommation’, samen met nog andere adviesorganen
5
. Het Voorzitterschap en het 

Ondervoorzitterschap wordt ook daar nog altijd uitgeoefend door magistraten. 

                                                             
3
 Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, ed. Thierry Bourgoignie, Voorstel voor een 

algemene wet inzake de bescherming van de consument, 1995, p. 175-178. 
4
 Zie vorige noot, p. 175 onder. 

5
 Zie hierover het Jaarverslag 2010 van de Franse Commission des clauses abusives: http://www.clauses-

abusives.fr/rapport_activite/2010/ 
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Samenvatting essentiële aandachtspunten: 

Voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is het noodzakelijk dat de volgende elementen 

uitdrukkelijk geregeld worden in het Voorontwerp van K.B. “Integratie” om te waarborgen dat de 

C.O.B. haar wettelijke taak en opzet kan blijven naleven: 

- Benaming: De huidige benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” moet behouden 

blijven; 

- Samenstelling: De Voorzitter en Ondervoorzitter, wier mandaat moet samenhangen, dienen de 

nodige waarborgen te kunnen bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid: de Voorzitter 

dient magistraat te zijn, de Ondervoorzitter moet onafhankelijk en deskundig zijn, en bij voorkeur 

magistraat); 

-  Adviesaanvragen en verstrekte adviezen: individueel en autonoom, en gemakkelijk raadpleegbaar 

voor het publiek. 

Er moet verduidelijkt worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke bepalingen inzake 

saisine van artikel VI.86, § 2 WER (zie voorstel in Hoofdstuk 2, C).  

De verstrekte adviezen worden in de eerste plaats gericht aan de  bevoegde Minister. Het nut van de 

adviezen ligt volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen echter vooral ook in het feit dat ze 

kenbaar moeten zijn voor het publiek, namelijk consumenten en ondernemingen, waardoor deze 

adviezen een belangrijk preventief karakter kunnen hebben in de strijd tegen onrechtmatige 

bedingen. 

Gelet op deze voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen essentiële aandachtspunten, stelt 

de Commissie de volgende wijzigingen aan het Voorontwerp van Koninklijk Besluit “houdende 

oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven” voor. Deze worden hierna, in Hoofdstuk 2, behandeld. 

 

Hoofdstuk 2. Voorgestelde wijzigingen aan het voorontwerp van K.B. “Integratie” 

 

A. De bepalingen van het voorontwerp van K.B. “Integratie” 

Voorstel tot wijziging titel als volgt: “Koninklijk Besluit houdende integratie van de Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven” 

Ter verantwoording wordt naar de bespreking hierna van de artikelen 1 en 9 van het voorontwerp 

verwezen. 

Art. 1 en 9 Voorontwerp:  Benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” 
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Artikel 1 van het Voorontwerp van K.B. “Integratie” stelt dat de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen voortaan deel uitmaakt van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en dat ze binnen die 

koepel het statuut van “Bijzondere Raadgevende Commissie” zal hebben. 

Dit betekent dat de bepalingen van boek XIII die betrekking hebben op de ‘bijzondere raadgevende 

commissies’ (inz. de artikelen XIII.6 tot XIII.16 WER) voortaan zullen gelden voor de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen, tenzij hiervan specifiek afgeweken zou worden. 

Uit artikel XIII.17 WER, dat samen met artikel XIII.8 en XIII.9 WER de belangrijkste wettelijke basis 

vormt voor de bevoegdheid van de Koning om de bestaande raadgevende commissies met 

algemene draagwijdte te integreren binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, blijkt trouwens 

dat aan de Koning een ruime bevoegdheidsmarge wordt verleend voor het invullen van de 

voorwaarden inzake benaming, samenstelling, en andere nadere modaliteiten voor wat die 

raadgevende commissies betreft. 

Dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen het statuut van een bijzondere raadgevende 

commissie binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zou hebben, betekent niet automatisch 

dat haar benaming hierdoor gewijzigd moet worden. Er kan in dat opzicht bijvoorbeeld ook 

verwezen worden naar de benaming “Commissie voor de Mededinging”, een binnen de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven geïntegreerd adviesorgaan. 

De Commissie vraagt dus dat haar huidige benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”/ 

“Commission des clauses abusives”, behouden zou blijven, en stelt dus voor artikel 1 in die zin aan te 

passen: 

Artikel 1. “Binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt een bijzondere raadgevende 

commissie opgericht, genaamd de “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”.  

Aangezien verder in het Besluit niet meer van “De Commissie” wordt gesproken, is de verduidelijking 

in fine van het voorgestelde artikel 1 niet nodig. 

Zoals later aan bod komt, wordt ook voorgesteld om artikel 9, dat het huidige artikel 1 in dit opzicht 

tegenspreekt, te schrappen. 

 

Art. 2 Voorontwerp: Samenstelling COB en termijn van mandaten 

Art. 2, § 1: Samenstelling  

In deze paragraaf wordt de samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

vastgelegd
6
. Enkel de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de organisaties die de 

productie, distributie, landbouw, middenstand, en de vrije beroepen (1° tot 3°) vertegenwoordigen, 

en de deskundigen (4°) worden er vermeld. De Voorzitter en de Ondervoorzitter komen niet voor in 

                                                             
6
 De wettelijke basis voor de  bevoegdheid van de Koning om de samenstelling van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen vast te stellen bevindt zich zowel in artikel XIII.6 als in artikel VI.86, § 3, WER, dat niet 

opgeheven is. Bij toepassing van het ‘lex specialis’-beginsel kan voor wat de specifieke samenstelling van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen nog altijd op artikel VI.86, § 3, WER, een beroep worden gedaan, 

voor wat het aantal en de specifieke samenstelling betreft. 
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de samenstelling van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, in tegenstelling tot 

de huidige opsomming in artikel 2, § 1 van het K.B. van 26 november 1993. 

Zoals eerder aangegeven is het voor een goede werking van de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen essentieel dat de Voorzitter magistraat is en de Ondervoorzitter beslagen is in het 

consumentenrecht en het verbintenissenrecht (deskundigheid) en de nodige garanties biedt inzake 

onafhankelijkheid. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt daarom de volgende aanvulling 

voor, conform het huidige K.B. van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen
7
: 

 

Voorstel tot toevoeging van een nieuw lid in de opsomming van artikel 2, § 1: 

“5° een voorzitter en een ondervoorzitter; 

De voorzitter is magistraat. 

De ondervoorzitter, bij voorkeur magistraat, wordt gekozen uit de kandidaten die de nodige 

waarborgen bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid.” 

 

Art. 2, § 2: Termijn van de mandaten 

In deze paragraaf wordt de termijn van het mandaat van de leden, de Voorzitter en de 

Ondervoorzitters vastgelegd. Er wordt bepaald dat de Voorzitter voor een termijn van 6 jaar wordt 

benoemd, en de overige leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor vier jaar. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt dat deze voorgestelde wijziging, zoals dit ook is 

toegelicht door de vertegenwoordiger van het kabinet, ingegeven is vanuit de bekommernis om het 

mandaat van de Voorzitter van een bijzondere raadgevende commissie te laten samenvallen met het 

mandaat van de Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Aangezien de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel adviezen zal geven die losstaan 

van adviezen van andere adviesorganen die binnen de Centrale Raad van Bedrijfsleven, lijkt een 

dergelijke aanpassing van de termijn voor het mandaat van de Voorzitter, die als magistraat 

bovendien een onafhankelijke functie dient te vervullen, niet wenselijk. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst er bovendien opnieuw op dat de rol en het 

statuut van de Ondervoorzitter onlosmakelijk samenhangt met deze van de Voorzitter. De 

Ondervoorzitter moet, indien de Voorzitter de debatten niet kan leiden of verhinderd zou zijn 

zijn/haar normale taken uit te oefenen, de Voorzitter kunnen vervangen in zijn/haar functie. Daarom 

is het ook noodzakelijk dat de Ondervoorzitter de nodige waarborgen biedt inzake onafhankelijkheid 

en deskundigheid, en bij voorkeur magistraat is.  

                                                             
7
 Art. 2, § 1, eerste streepje en art. 2, § 2, van het K.B. van 26 november 1993 houdende oprichting van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. 



10 

 

De functie en de termijn van het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter loskoppelen van elkaar 

betekent bijgevolg, zoals reeds hoger toegelicht, een afbreuk aan het opzet van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen.   

Het lijkt wat deze bepaling betreft verder ook aangewezen uitdrukkelijk in het K.B. te bepalen dat 

het mandaat van de leden hernieuwbaar is, en dat de deskundigen geen stemrecht hebben, ook al 

wordt dit reeds uitdrukkelijk bepaald in boek XIII van het Wetboek van Economisch Recht
8
. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt daarom de volgende wijziging voor aan artikel 2, § 

2, van het Voorontwerp, conform artikel 2, § 4, van het huidige K.B. van 26 november 1993: 

 

Voorstel tot wijziging van artikel 2, § 2: 

“De voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden, de permanente deskundige leden en hun 

plaatsvervangers worden, voor een termijn van vier jaar, benoemd door de Minister bevoegd voor 

Economie. 

Hun mandaat is hernieuwbaar. 

De permanente deskundige leden hebben geen stemrecht.”  

 

Art. 3. Voorontwerp KB: Niet-openbaarheid zittingen 

Zoals reeds aangehaald in Hoofdstuk 1, bevat het huidige K.B. van 26 november 1993 houdende 

oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bepalingen, die ondertussen eveneens 

voorkomen in boek XIII van het Wetboek van Economisch Recht. In het Voorontwerp van K.B. wordt 

ieder dubbel gebruik zoveel als mogelijk vermeden, zodat het Voorontwerp summier is. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt deze werkwijze, maar is toch van mening dat 

waar de strekking van een bepaling in het huidige oprichtingsK.B. enigszins anders zou zijn, de 

formulering in het huidige K.B. best behouden blijft.  

Wat artikel 3 betreft, kan in dit opzicht verwezen worden naar artikel 3 van het K.B. van 26 

november 1993, waar niet alleen bepaald wordt dat de zittingen niet openbaar zijn, maar waar ook 

bepaald wordt dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen deskundigen kan uitnodigen haar 

vergaderingen bij te wonen (eerste lid). In het tweede lid wordt bepaald dat de Minister die de 

Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister van Middenstand, alle 

vergaderingen kunnen bijwonen of er zicht op laten vertegenwoordigen. 

Het eerste lid bevindt zich reeds in artikel XIII.15 WER. Voor wat het tweede lid betreft, gaat de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen akkoord dat een dergelijke bepaling niet noodzakelijk is. 

                                                             
8
 Zie de artikelen XIII.12 WER. Het feit dat de deskundigen, die integraal deel uitmaken van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen, geen stemrecht hebben, wordt nergens expliciet bepaald in boek XIII en moet dus 

wel worden gepreciseerd in het nieuwe K.B. 



11 

 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan  dus akkoord gaan met het voorgestelde artikel 3. 

Artikel 4. Secretariaat- ‘dienstverleningsovereenkomst’ FOD Economie en Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt met tevredenheid vast dat het Voorontwerp van 

K.B. in deze bepaling uitdrukkelijk voorziet in het behoud van een eigen secretaris, die meer belast 

wordt met de inhoudelijke taken en het ‘wetenschappelijke secretariaat’. Zoals in het advies nr. 35 

werd verduidelijkt, is een inhoudelijk secretariaat, verricht door iemand die beslagen is in de 

materie, waarbij op basis van de discussies in de vergadering en de voorbereidende nota’s de 

adviezen worden voorbereid, onontbeerlijk. 

Artikelen 5 en 6. Voorontwerp van K.B. : vergoeding Voorzitter, Ondervoorzitter, leden en 

experten 

In vergelijking met de huidige vergoeding van de leden van de Commissie, valt vooral op dat de 

Ondervoorzitter de vergoeding van een gewoon lid (zijnde artikel 12,39 euro bruto) krijgt, en de 

vergoeding van de Voorzitter lichtjes gedaald is (van 123, 95 euro bruto naar 120, 5 euro bruto). D 

Op de vraag om de deskundigen een vergoeding te verlenen die strookt met de meerwaarde van 

hun inbreng
9
 is evenmin ingegaan. 

De vertegenwoordiger van de Minister heeft toegelicht
10

 dat deze aanpassing ingegeven is om 

‘logistieke’ redenen, teneinde tot de nodige harmonisatie te komen van de vergoeding van de leden 

van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in het algemeen. 

(a) Voorzitter en Ondervoorzitter 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt dat het voor haar essentieel is dat de functie 

van Voorzitter en Ondervoorzitter samenhangen: de Ondervoorzitter moet over dezelfde kwaliteiten 

(onafhankelijk en deskundigheid) als de Voorzitter beschikken om in geval de Voorzitter zijn/haar 

taak niet kan uitoefenen, deze op waardige wijze te vervangen. Het gelijkschakelen van zijn 

vergoeding met deze van een gewoon lid is geen motiverende factor voor kandidaten die de nodige 

inspanningen willen doen om vergaderingen voor te bereiden, de werkzaamheden van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen te sturen, of de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

eventueel te vertegenwoordigen. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vraagt dus minstens de huidige vergoedingen te 

behouden voor de Voorzitter én de Ondervoorzitter.   

(b) Deskundigen 

Wat de deskundigen betreft, herhaalt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat de 

inhoudelijke input van experten in het economisch recht en het verbintenissenrecht essentieel is 

voor kwalitatieve adviezen. Het toekennen van een presentiegeld van 12,39 euro, naast de 

verplaatsingskosten getuigt van weinig respect voor het werk en de belangeloze inzet van 

professoren. 

                                                             
9
 Zie COB 35, p. 11, punt (b), tweede alinea. 

10
 Zie de inleiding. 



12 

 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wil nog opmerken dat de universiteiten tegenwoordig 

enkel rekening houden met de output door academici van onderzoeken en publicaties. Aan 

activiteiten van algemeen belang, zoals het advies geven aan openbare adviesorganen zoals de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, waarbij er eveneens veel voorbereidend werk en 

voorbereidende nota’s aan te pas komt, wordt heel weinig belang gehecht voor de evaluatie van de 

opdracht van een academicus. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt dus voor om, weze het maar als blijk van respect, 

de vergoeding voor de deskundigen op te trekken naar 50 euro. 

 

Voorstel tot aanpassing van artikel 5 OntwerpK.B. 

“Art. 5. Aan de voorzitter, ondervoorzitter, leden, plaatsvervangende leden en permanente 

deskundige leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wordt, per zitting die minstens 

twee en een half uur duurt, een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag vastgesteld is als volgt: 

1) 123,95 euro aan de voorzitter, 

2) 74,37 euro aan de ondervoorzitter; 

3) 12,39 euro aan de leden en plaatsvervangende leden; 

4) 50 euro aan de permanente deskundige leden.” 

 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen op artikel 6. 

 

Art. 7. Overdracht werkingsmiddelen naar Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen op dit artikel. 

Art. 8. Verlenging mandaat Voorzitter 

Zoals volgt uit de toelichting door de vertegenwoordiger van de Minister
11

, gebeurt deze verlenging 

teneinde de cyclus te laten aansluiten bij de benoemingen binnen de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven. 

Zoals reeds medegedeeld is bij de bespreking van artikel 2, § 2, is het behoud van het huidige statuut 

van de Voorzitter en Ondervoorzitter, , essentieel, en dienen de functie van Voorzitter en 

Ondervoorzitter aan elkaar gebonden worden en niet van elkaar losgemaakt worden. 

Voorstel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: 

Schrapping van artikel 8 Voorontwerp van K.B. 

                                                             
11

 Cf. Inleiding, p. 2. 
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Artikel 9. Verandering naam “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in “Bijzondere 

raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen” 

Zoals reeds werd toegelicht in artikel 1 heeft artikel XIII.6. WER, dat in de oprichting van bijzondere 

raadgevende commissies voorziet, enkel betrekking op het statuut en de regels die op dergelijke 

commissies van toepassing zullen zijn (waarbij de Koning een verregaande delegatie verkregen heeft 

om dit statuut en deze regels indien noodzakelijk of nuttig aan te passen en te moduleren), maar 

betekent dit niet dat de benaming van de betrokken raadgevende commissies ook in die zin 

aangepast dienen te worden. 

Ook de “Commissie voor de Mededinging”, een reeds bestaande bijzondere raadgevende commissie 

binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, heeft bijvoorbeeld geen in die zin aangepaste 

benaming. 

Voorstel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: 

Schrapping van artikel 9 Voorontwerp van K.B. 

 

Art. 10. Opheffing K.B. van 26 november 1993 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen over dit artikel. 

 

Overgangsrecht: Voorstel tot invoegen nieuwe bepaling 

In het voorontwerp van K.B. wordt er niets voorzien inzake overgangsrecht en inwerkingtreding van 

de nieuwe regelen. In ieder geval zal na de aanname van het K.B. iedere bijzondere raadgevende 

commissie opnieuw een huishoudelijk reglement moeten opstellen, dat overeenkomstig artikel 

XIII.10 WER wordt voorgelegd aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Daarom wordt voorgesteld om het K.B. in werking te laten treden na de goedkeuring van het nieuwe 

Huishoudelijke Reglement. 

Voorstel tot invoeging bijkomende bepaling: 

“Art. …: Dit Koninklijk Besluit treedt in werking na de goedkeuring van het huishoudelijk reglement 

overeenkomstig artikel XIII.10 van het Wetboek van Economisch Recht.” 

 

B. De bepalingen van het K.B. van 26 november 1993 houdende oprichting van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen die niet opgenomen zijn in het Voorontwerp van 

K.B. “Integratie” 
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Zoals in de inleiding is aangegeven, worden veel van de bepalingen van het huidige K.B. van 26 

november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen niet meer 

opgenomen in het Voorontwerp van K.B. “Integratie”, aangezien boek XIII al een regeling bevat 

waardoor een dubbel gebruik zou ontstaan. Deze worden hierna opgesomd, en waar nodig worden 

er opmerkingen gemaakt. 

Art. 2, § 3 K.B. van 26 november 1993: Zie artikel XIII.7, voorlaatste lid WER 

Art. 2, § 5 K.B. van 26 november 1993: Zie artikel XIII.7, laatste lid WER 

Art. 3 K.B. van 26 november 1993: Zie artikel XIII.15 WER 

Art. 5 K.B. van 26 november 1993: Dit artikel bepaalt dat de Voorzitter en de Secretaris van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen als waarnemers zetelen in het Bureau van de Raad voor 

het Verbruik. Aangezien de Raad voor het Verbruik ook geïntegreerd wordt in de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven, heeft deze bepaling geen nut meer. 

Art. XIII.21 WER bepaalt nu dat de voorzitters van de bijzondere raadgevende commissies overleg 

plegen met de secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over kwesties van algemeen 

belang. 

Art. 6 K.B. van 26 november 1993: ( opmaak huishoudelijk reglement) 

Wordt nu geregeld in artikel XIII.10 WER. 

Art. 7 K.B. van 26 november 1993: (Jaarlijks activiteitenverslag) 

Wordt nu geregeld in artikel XIII.10 WER. 

Zoals de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen reeds te kennen gaf, ligt een belangrijke 

meerwaarde van de adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in haar ‘preventief’ 

effect. Indien consumenten en ondernemingen duidelijk weten welke bedingen of 

contractvoorwaarden problemen kunnen stellen in een bepaalde sector, is de consument 

gewaarschuwd en wordt anderzijds het gebruik van bepaalde bedingen ontmoedigd en weten 

ondernemingen waaraan zich te houden. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen pleit er daarom voor dat haar adviezen apart, en op 

een zichtbare plaats, op de website van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden 

opgenomen. 

Eenzelfde zichtbaarheid geldt dan ook voor wat het Jaarlijkse Activiteitenverslag van de Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen betreft. 

Dit punt zal vooral een onderwerp van bespreking zijn met de vertegenwoordigers van de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven. 

 

C. Voorstel voor een bijkomende bepaling met betrekking tot de saisine van de Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen 
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 Teneinde het specifiek saisinerecht zoals vastgesteld in artikel VI.86, § 2, WER te waarborgen, stelt 

de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen de volgende nieuwe bepaling voor: 

“Art. …: 

Elke overeenkomstig artikel VI.86, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht aan de Commissie 

voor Onrechtmatige Bedingen gerichte adviesaanvraag wordt door de secretaris van de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven onverwijld aan de Voorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen overgemaakt.” 

 

 

Algemeen besluit: 

Voor een goede werking van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is het noodzakelijk dat 

met de volgende elementen uitdrukkelijk rekening wordt gehouden in het voorontwerpK.B. 

“Integratie”: 

- De benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” moet behouden blijven om redenen van 

(her)kenbaarheid. 

- De Voorzitter moet magistraat zijn en de Ondervoorzitter dient de nodige waarborgen te bieden 

inzake onafhankelijkheid en deskundigheid (bij voorkeur magistraat). Beide mandaten zijn aan elkaar 

gekoppeld en lopen gelijk met de mandaten van de leden. Enkel op die manier kunnen 

onafhankelijkheid en deskundigheid bij het beoordelen van contractvoorwaarden gewaarborgd 

worden.  

Aangezien de adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel losstaan van 

andere te verstrekken adviezen, is een afstemming van het mandaat van de Voorzitter op deze van 

de andere Voorzitters van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zelf, of van bijzondere 

raadgevende commissies, niet noodzakelijk. 

- Om het autonoom karakter in de behandeling van de adviezen te waarborgen, dienen aanvragen 

om advies via de secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onverwijld aan de Voorzitter 

van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen overgemaakt te worden. 

- Een gemakkelijke vindbaarheid van de adviezen, via een aparte link op de website van de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven, is noodzakelijk. De adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen kunnen een belangrijk ‘preventief’ effect hebben maar ze moeten dan wel 

gemakkelijk gevonden kunnen worden door het publiek. 

- Een betere (geldelijke) waardering van de deskundigen ware aangewezen. 
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De eerste drie punten (en het laatste) dienen uitdrukkelijk geregeld te worden in het Koninklijk 

Besluit houdende integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad 

voor het Bedrijfsleven.  

Is dit niet het geval, dan oordeelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat het opzet van de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wordt teniet gedaan, namelijk een juridisch-technische 

commissie die objectief een advies wil verstrekken over (combinaties van) bedingen of voorwaarden 

in overeenkomsten gesloten tussen consumenten en ondernemingen. In dat geval gaat het niet 

meer om een integratie met behoud van de eigenheid van de Commissie voor Onrechtmatige 

Bedingen, en verdient het niet meer de voorkeur opgenomen te worden in de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven. 

Artikel XIII.17 van het Wetboek van Economisch Recht, dat de wettelijke basis vormt voor deze 

integratie, verleent de Koning in dit opzicht trouwens een ruime bevoegdheid om deze integratie 

met inachtname van alle belangen te laten gebeuren. 

 

 

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


