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VOORWOORD
In 2019 werden zes vergaderingen gehouden, die werden voorafgegaan en gevolgd door
werkzaamheden van de leden van de Commissie.
Die vergaderingen boden de leden van de Commissie de gelegenheid om hun ervaringen uit te
wisselen, met name wat betreft de kwestie van de non-concurrentiebedingen en de definitie van
belangrijke verplichtingen die in het precontractuele informatiedocument moeten worden
opgenomen.
Alvorens advies uit te brengen, tracht de Commissie voor elk punt een consensus te bereiken, met
inachtneming van het mededingingsrecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het tijd kost om
dergelijk advies uit te werken. Het is een evenwichtsoefening die soms aanleiding geeft tot
levendige discussies.
Precies daarom is die commissie in het leven geroepen: een plaats van dialoog zijn tussen partijen
die niet altijd dezelfde belangen hebben, maar toch een gemeenschappelijk doel nastreven: de
voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige markt voor goederen
en diensten in België.
Het werk van de Commissie wordt in 2020 onverminderd voortgezet, dankzij het enthousiasme
van haar deelnemers.

Pierre DEMOLIN
Voorzitter van de Arbitragecommissie
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1. Toepasselijke wetgevingen
• Titel 2, boek X, Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie bij
commerciële samenwerkingsovereenkomsten en artikel I. 11, 2°, boek I, Wetboek van
economisch recht;
• Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot oprichting van de Arbitragecommissie voorzien door de
wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2006);
• Ministerieel besluit van 21 januari 2015 tot aanstelling van de leden van de
Arbitragecommissie, voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht
betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
(Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015);
• Ministerieel besluit van 1 augustus 2016 tot ontslag en benoeming van een lid van de
Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 6 september 2016);
• Ministerieel besluit van 31 januari 2017 tot ontslag en benoeming van een lid van de
Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017);
• Ministerieel besluit van 13 maart 2017 tot benoeming van een lid van de Arbitragecommissie
(Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017);
• Ministerieel besluit van 12 februari 2018 tot ontslag en benoeming van leden van de
Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 22 februari 2018);
• Ministerieel besluit van dinsdag 11 december 2018 tot aanstelling van de leden van de
Arbitragecommissie, voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht
betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
(Belgisch Staatsblad van donderdag 27 december 2018).

2. Werkzaamheden van de Commissie
In 2019 kwam de Commissie zes keer bijeen.
De werkzaamheden betreffende de post-contractuele non-concurrentiebedingen werden
voortgezet. Er vond een gedachtewisseling plaats over een eventueel verbod ervan. Daarbij
werden er zowel voor- als nadelen van een verbod op postcontractuele concurrentiebedingen
aangehaald. De vraag stelde zich of een volstrekt verbod van dergelijke bedingen conform het
Europees recht zou zijn en of er mogelijk alternatieve oplossingen zijn. Bovendien werd er een
deskundige uitgenodigd, om de Commissie inzicht te laten verwerven in de impact van dergelijke
postcontractuele concurrentiebedingen op franchisenemers.
Voor het overige zetten de leden het onderzoek verder in verband met de problematiek van de
verplichtingen die in het precontractueel informatiedocument (PID) moeten worden meegedeeld
op basis van de belangrijke contractuele bepalingen, bedoeld in artikel X.28, §1, 1°, b, Wetboek
economisch recht (WER). Een advies is in voorbereiding. Er moet ook een afzonderlijk advies
worden opgesteld over de vorm die aan het PID moet worden gegeven, zoals bepaald in artikel
X.28, lid 2.
Ten slotte werd het huishoudelijk reglement van de Commissie gewijzigd: enerzijds wordt de
mogelijkheid ingevoerd om verdeeld advies uit te brengen als er geen consensus bestaat en alleen
als het advies niet op eigen initiatief wordt uitgebracht, en anderzijds worden de gevolgen
gespecificeerd voor een lid dat zonder geldige reden drie opeenvolgende vergaderingen niet heeft
bijgewoond.

6

3. Contact : secretariaat van de Arbitragecommissie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Afdeling Consumenten en Ondernemingen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Telefoon : + 32 2 277 82 61 (FR)/ 277 84 63 (NL)
E-mail: hrc.cons@economie.fgov.be
Website: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/contracten/franchise

4. Bijlagen
4.1. Samenstelling op 1 januari 2019
Vertegenwoordigers van
de personen die het recht
verkrijgen
Vertegenwoordigers van
de personen die het recht
verlenen
Deskundigen
Vertegenwoordigers van
de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en
Energie

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Frank SOCQUET( UNIZO)

Luc ARDIES (UNIZO)

Marc HUBERT (UCM)

Sophie BOVAL (UCM)

Anneleen DAMMEKENS (FEB)

Nathalie RAGHENO, VBO

Didier DEPREAY (FBF)

Nathalie PINT (FEDIS)

Pierre DEMOLIN

Marc GERON

Carmen VERDONCK

Michel SEGERS

Katrijn VERLEE

Geneviève TOMSON

Muriel VOSSEN

Thomas SOETAERT

4.2. Huishoudelijk reglement
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Huishoudelijk-reglement-van-deArbitragecommissie.pdf

4.3. Vergaderdata
31 januari, 28 maart, 23 mei, 26 juni, 14 november en 18 december.

