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Voorwoord 
In 2020 en 2021 organiseerde de Arbitragecommissie vijf vergaderingen. Die werden 
voorafgegaan en gevolgd door werkzaamheden van de leden van de Commissie.  

Die twee jaren waren getekend door de gevolgen van de COVID-19-pandemie, waardoor 
meerdere fysieke vergaderingen niet konden doorgaan. Wel vonden de vergaderingen plaats via 
videoconferentie, waardoor de Commissie haar werkzaamheden verder kon zetten. 

De uitwisselingen gingen voornamelijk over de aanpassing van het precontractueel 
informatiedocument.  

Artikel X. 28 §1 1° b) stelt immers dat de verbintenissen behoren tot de belangrijke contractuele 
bepalingen die in dit document moeten worden opgenomen. Talloze professionals met 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten die zijn onderworpen aan de precontractuele 
informatieplicht, kampen met een probleem: volstaat het om de ontwerpovereenkomst te 
reproduceren om aan die verplichting te voldoen, voor zover het ontwerp alle verbintenissen 
bevat? Of moet er een specifieke lijst van worden gemaakt, met of zonder opmerkingen?  

Die vragen houden verband met het doel dat de wet nastreeft: alle partijen die van plan zijn om 
een commerciële samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen zo goed mogelijk informeren. Die 
doelstelling wordt niet behaald als het precontractueel informatiedocument buitensporig lang is 
en de informatie niet op een vereenvoudigde en doeltreffende manier weergeeft. 

Talloze besprekingen zijn nog lopende, wat zal toelaten om een consensus te bereiken over een 
geüpdatete lijst met verbintenissen, rekening houdend met de evolutie van de rechtsregels en de 
commerciële praktijken. De Commissie plant haar advies klaar te hebben in de loop van het jaar 
2022. 

 

Pierre Demolin 
Voorzitter 
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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 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 27 december 2018)  

• Ministerieel besluit van 16 april 2020 tot ontslag en benoeming van twee leden van de 
Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht 
betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 24 april 2020) 

2. Werkzaamheden van de Commissie 
In 2020 en 2021 kwam de Commissie vijf keer bijeen.  

De leden zetten het onderzoek verder over de problematiek van de verbintenissen 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 van economisch 
recht (WER). Er deden zich twee moeilijkheden voor: enerzijds vastleggen wat wordt bedoeld met 
belangrijke contractuele bepalingen en anderzijds de vorm en inhoud van het PID bepalen opdat 
het zijn rol van didactisch document behoudt en de interpretatie van de wetgeving 
vergemakkelijkt. 

Op 1 juli 2021 heeft de minister van Middenstand en KMO’s de Commissie gevraagd om een 
advies over een wetsvoorstel tot wijziging van art.X.13 WER inzake de 
handelsagentuurovereenkomsten houdende de bescherming van handelsagenten tegen de 
eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal. De beoogde wijziging gaat 
voornamelijk om bankmedewerkers. 

De Commissie heeft verklaard dat ze onbevoegd is om een advies te geven. 

In overeenstemming met artikel X.26 van het WER zijn de bepalingen inzake precontractuele 
informatie immers niet van toepassing op overeenkomsten van bankagentschappen, en ook niet 
op tussenpersonen van krediet- en verzekeringsinstellingen.  

De Commissie is echter overeengekomen om zich over de problematiek te buigen die ook 
bepaalde franchisenemers treft, aan wie steeds hogere kosten worden aangerekend door de 
franchisegevers, waardoor hun winstpercentage daalt. 

Er zal een advies worden gegeven over dat onderwerp wanneer de werkzaamheden over de 
belangrijke contractuele bepalingen afgelopen zijn. 
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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 84 63 (NL) / 277 82 61 (FR) 

E-mail: hrc.cons@economie.fgov.be 

Website: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/contracten/franchise 

4. Bijlagen 

4.1. Samenstelling op 31.12.2021 
 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van 
de personen die het recht 
verkrijgen 

Frank SOCQUET (UNIZO)  Luc ARDIES (UNIZO)  

Marc HUBERT (UCM)  Sophie BOVAL (UCM)  

Vertegenwoordigers van 
de personen die het recht 
verlenen 

Anneleen DAMMEKENS (FEB)  Nathalie RAGHENO (VBO)  

Didier DEPREAY (FBF)  Laurence VAN MEERHAEGHE 
(COMEOS)  

Deskundigen 
Pierre DEMOLIN Marc GERON  

Carmen VERDONCK Michel SEGERS 

Vertegenwoordigers van 
de FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en 
Energie 

Paul CAMBIE Geneviève TOMSON 

Muriel VOSSEN Thomas SOETAERT 

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

4.3. Vergaderdata 
5 februari 2020, 31 augustus 2021, 12 oktober 2021, 18 november 2021 en 15 december 2021 
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