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VOORWOORD
De Arbitragecommissie is meermaals bijeengekomen in 2014.
Na de werkvergaderingen werden twee belangrijke adviezen bij unanimiteit uitgebracht door
de leden van de Commissie.
Het ene, over de betekenis van het begrip “commerciële formule”, een essentieel begrip om
het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen te bepalen, zeker sinds de wijziging van
de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst zoals deze voorkomt in artikel
I.11.2° van het Wetboek van economisch recht en die van toepassing is sinds 31 mei 2014.
Het andere, over brouwerijcontracten, een contract dat aan geen enkele specifieke wet is onderworpen en dat zich kan voordoen onder zeer gevarieerde vormen welke soms vallen onder de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst.
Bovendien is er, na verschillende jaren van toepassing van de wet van 19 december 2005,
een nieuwe definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst in werking
getreden op 31 mei 2014, wat ook het geval is voor titel 2 van boek X van het Wetboek
van economisch recht, die de wijzigingsvoorstellen aan de wet van 19 december 2005,
geformuleerd door de Arbitragecommissie op basis van de aangenomen adviezen en
publicaties sinds haar tot-standkoming, herneemt.
De toekomstige werkzaamheden van de Commissie zullen, naast andere onderwerpen, aandacht besteden aan de draagwijdte en de inhoud van de verplichting van precontractuele informatie, in het bijzonder aangaande de handleiding.
Teneinde zo concreet mogelijk de toepassing in de praktijk van de juridische bepalingen te
beoordelen en de moeilijkheden die deze met zich mee kunnen brengen, zullen verschillende
economische actoren met ervaring inzake de toepassing van de wettelijke bepalingen worden uitgenodigd om hun ervaring te delen gedurende de toekomstige vergaderingen van de
Commissie, wat zuurstof kan geven aan de reflectie door de leden.

Pierre DEMOLIN
Voorzitter van de Arbitragecommissie
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1. Opdrachten
De arbitragecommissie werd opgericht bij de wet van 19 december 2005 en ingesteld bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 en telt acht effectieve leden en acht plaatsvervangende leden.
Er zijn vier groepen in vertegenwoordigd:
•
•
•
•

degene die het gebruiksrecht van een commerciële formule krijgen;
degene die het gebruiksrecht voor een commerciële formule verlenen;
de overheden;
de deskundigen.

Elke groep telt twee leden. De leden van de arbitragecommissie zijn benoemd door de ministeriële besluiten van 4 juli 2006, 11 juni 2007, 2 juli 2008, 15 juni, 17 augustus en 6 oktober
2009. Een laatste besluit van 21 januari 2015 heeft de mandaten van de leden van de Arbitragecommissie hernieuwd voor een hernieuwbare periode van 4 jaar, vanaf 3 augustus 2014.
De arbitragecommissie heeft als eerste opdracht bij toepassing van artikel 10 van de wet van
19 december 2005 om een evaluatieverslag voor te leggen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit gebeurde op 4 april 2007.
Bovendien kent artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 aan de Arbitragecommissie
een adviesopdracht toe voor de interpretatie en de toepassing van de wet. De Commissie kan
ambtshalve een uitspraak doen of adviezen verstrekken op vraag van de bevoegde ministers
of van een beroepsorganisatie. De adviesaanvraag mag niet afkomstig zijn van een individuele onderneming. Zij mag ook geen betrekking hebben op een geschil tussen twee partijen die
een commerciële samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

2. Toepasselijke wetgevingen
•

•

•

•

•
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Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 18 januari
2006), gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
(artikel 80) (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, 2de editie) ;
Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten – erratum (Belgisch Staatsblad van 13
februari 2006, 2de editie) ;
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 (inwerkingtreding, 31 mei 2014);
Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de inwerkingtreding van de wet
van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 23 januari 2006);
Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot oprichting van de Arbitragecommissie voorzien door de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie
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•

•

bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 24 juli
2006);
Ministerieel besluit van 17 september 2010 tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch
Staatsblad van 28 september 2010);
Ministerieel besluit van 21 januari 2015 tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015).

3. Adviezen
3.1. Advies nr. 2014/14 over de betekenis van het begrip
“commerciële formule” (cf. bijlage 5.1.)
Naar aanleiding van de invoeging in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht
van de bepalingen betreffende de precontractuele informatieverplichting, vroeger opgenomen in de wet van 19 december 2005, heeft de wetgever de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst gewijzigd waarop de precontractuele informatieverplichting van
toepassing is.
De toekenning van het recht om bij de verkoop van een product of bij de verlening van een
dienst een commerciële formule te gebruiken in één van de vier in de wet aangehaalde vormen, wordt het belangrijkste criterium voor de toepassing van de bepalingen over de precontractuele informatieverplichting.
In dit advies geeft de Commissie richtlijnen om in elk specifiek geval te controleren of het
recht om een commerciële formule te gebruiken wel degelijk werd toegekend.
Samengevat:
 de commerciële samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel I.11.2° van het Wetboek is een overeenkomst van een bepaalde duur met een permanente karakter en
geen opeenvolging van afzonderlijke overeenkomsten ;
 er is enkel sprake van een commerciële formule wanneer het gebruik van een concept van commerciële uitbating wordt aangeboden, op basis van een reeks normen
inzake commerciële uitbating ;
 de wet vermeldt vier vormen van commerciële formule maar het volstaat dat één ervan aanwezig is om de wet toe te passen. Bijgevolg moet worden verwezen naar de
gemeenschappelijke betekenis die eraan wordt gegeven.

3.2. Advies nr. 2014/15 over de brouwerijcontracten
(cf. bijlage 5.2.)
Er werden twee vragen gesteld aan de Arbitragecommissie:
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•

•

geldt de verplichting inzake de precontractuele fase voor alle types van distributieovereenkomsten zoals bv. de brouwerijcontracten en de biercontracten die met
name bestaan in de exclusieve bevoorrading met bier en diverse dranken en dit
voor zover aan één van de niet-cumulatieve voorwaarden van artikel 2 van de wet
is voldaan?
zou de commerciële of technische bijstand zoals vermeld in de wet kunnen bestaan in een geldlening of een gratis lening van materiaal, gewoonlijk aanvullend
aan een exclusief bevoorradingscontract?

3.2.1. Op de eerste plaats herinnert de Commissie eraan dat de exclusiviteit van bevoorrading geen criterium is voor de toepassing van de wet van 19 december 2005, noch voor de
bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie.
De wettelijke bepalingen zijn van toepassing wanneer één van de vier vormen van de commerciële formule wordt bevestigd.
De wil van de wetgever met betrekking tot de toepassing van de bepalingen over de precontractuele informatie bleef bij de totstandkoming van het Wetboek van economisch recht ongewijzigd, behalve dat de commerciële formule geen compensatie meer moet zijn voor een
vergoeding, in welke vorm dan ook, uitbetaald aan de persoon die het recht verleent.
Het brouwerijcontract wordt niet geregeld door een specifieke wetgeving en kan voorkomen
in verschillende vormen.
Het begrip exclusiviteit, dat kenmerkend is voor een brouwerijcontract, is een toepassingsvoorwaarde in de wettelijke bepalingen. Het brouwerijcontract kan voorzien in verschillende
verplichtingen, het is dus na onderzoek van de rechten en verplichtingen van de partijen in
elk bijzonder geval, dat kan worden vastgesteld of er sprake is van een commerciële formule
onder één van de vier aangehaalde vormen en bijgevolg of een contract al dan niet onderworpen is aan de wettelijke bepalingen betreffende de precontractuele informatie.
De Commissie preciseert dat een brouwerijcontract zou kunnen worden onderworpen aan de
wet wanneer het contract onder het begrip “commerciële formule” valt (zie in die zin, advies
2014/14). Ze stelt vast dat de hoven en rechtbanken zich weinig hebben uitgesproken over de
toepassing van de wet op de sector van de brouwerijen. In het algemeen is er een advies
2014/14 opgesteld waarin ze richtlijnen geeft omtrent de inhoud van het begrip commerciële
formule.
3.2.2. De Arbitragecommissie verwijst naar haar advies 2014/14 betreffende de draagwijdte
van technische of commerciële bijstand. Zij meent dat technische of commerciële bijstand
moet gekenmerkt zijn door een zekere intensiteit en continuïteit (zie in die zin Hof van Beroep
van Luik, 27 juni 2013, op.cit.).
Op basis van de analyses van het vonnis en arrest van de Rechtbank van Koophandel van
Tongeren en van het Hof van Beroep te Luik meent de Commissie dat een loutere geldlening
en het louter gratis ter beschikking stellen van materiaal op zich geen technische of com-
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merciële bijstand vormt in de zin van de bepalingen van het Wetboek van economisch recht
met betrekking tot de precontractuele informatie (titel 2, boek X, WER).

4. 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 81 68
Fax: + 32 2 277 52 59
E-mail: hrc.cons@economie.fgov.be
Website:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspraktijken/Franch
ise/
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5. Bijlagen
5.1. Bijlage 1: advies nr. 2014/14 van 12 september 2014
Arbitragecommissie

Titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele
informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Advies over de betekenis van het begrip commerciële formule
1.

Inleiding

Naar aanleiding van de invoeging in het Wetboek van economisch recht van de bepalingen betreffende de precontractuele informatieverplichting, vroeger opgenomen in de wet van 19 december
2005, wijzigde de wetgever de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst waarop de
precontractuele informatieverplichting van toepassing is.
De toekenning van het recht om bij de verkoop van een product of bij de verlening van een dienst
een commerciële formule te gebruiken in één van de vier in de wet aangehaalde vormen, wordt
het belangrijkste criterium voor de toepassing van de bepalingen betreffende de precontractuele
informatieverplichting.
De Arbitragecommissie nam het initiatief om het begrip “handelsformule“ en de vier nietcumulatieve vormen die ze kan aannemen, te onderzoeken.
In dit advies geeft de Arbitragecommissie richtlijnen om in elk specifiek geval te controleren of het
recht om een commerciële formule te gebruiken wel degelijk werd toegekend.
2.

Advies van de Commissie

2.1.
Herinnering: de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst en de wijzigingen
aangebracht door het Wetboek economisch recht
De bedoeling van de wetgever bij de aanneming van de wet van 19 december 2005 was om er een
ruim toepassingsgebied aan te geven om zoveel mogelijk commerciële samenwerkingen te omkaderen en geen discriminatie tussen de verschillende samenwerkingsvormen te creëren.
De wetgever heeft dus een nieuw begrip in de wetgeving ingevoerd: de commerciële samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 2 van de wet van 19 december 2005 bepaalde dat de precontractuele informatieplicht van
toepassing was op de commerciële samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen twee perso-
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nen die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding (van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks) betaalt, om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen: een gemeenschappelijk uithangbord, een gemeenschappelijke handelsnaam, een overdracht van knowhow,
een commerciële of technische bijstand.
Bij de aanneming van het Wetboek van economisch recht werden de bepalingen van de wet van 19
december 2005 ingevoegd in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht. De definitie
van commerciële samenwerkingsovereenkomst werd ingevoegd in boek I van het Wetboek van
economisch recht.
Het Wetboek van economisch recht brengt aan de oorspronkelijke tekst van de wet van 19 december 2005 een aantal wijzigingen aan, gebaseerd op de adviezen van de Arbitragecommissie.
Wat meer in het bijzonder het toepassingsgebied van de wet betreft, definieert de in artikel I.11.2°
van het Wetboek van economisch recht ingevoegde tekst de commerciële samenwerkingsovereenkomst die onderworpen is aan de precontractuele informatieplicht als volgt:
“overeenkomst gesloten tussen meerdere personen, waarbij de ene persoon het recht verleent
aan de andere om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële
formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen:
•

een gemeenschappelijk uithangbord;

•

een gemeenschappelijk handelsnaam;

•

een overdracht van knowhow;

•

een commerciële of technische bijstand.”

Zo worden de volgende wijzigingen aangebracht:
-

in lid 1 wordt het woord “twee” vervangen door het woord “meerdere” ;

-

in lid 1 worden de woorden “die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen” geschrapt ;

-

in lid 1 worden de woorden “die daarvoor een vergoeding (van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks) betaalt” geschrapt.

Artikel X.26 van het Wetboek van economisch recht preciseert dat titel 2 niet toepasselijk is op de
verzekeringsagentuur-overeenkomsten en bankagentuurovereenkomsten, respectievelijk onderworpen aan de wetten van 27 maart 1995 en 22 maart 2006, zelfs indien ze voldoen aan de definitie
van artikel I. 11.2° van het Wetboek van economisch recht.
Na analyse van het begrip commerciële samenwerkingsovereenkomst in de zin van de wet van 19
december 2005 onderstreepte de heer Demolin het volgende in (Le contrat de franchise et infor-
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mations précontractuelles, Le droit de la distribution, Formation Permanente CUP, 110, Liège,
Anthemis, 2009, nr. 76, blz. 221 en 222):
“L’accord de partenariat commercial est une nouvelle notion dans notre arsenal législatif. Elle
n’est pas définie (…). La loi s’applique certainement aux contrats de franchise. C’est ce type de
contrat qui a servi de base aux discussions parlementaires mais le législateur a volontairement
imposé des critères généraux afin que la loi puisse embrasser d’autres formules commerciales et
notamment, celles susceptibles de se développer dans le futur. (…).
Un accord de partenariat commercial, au sens de la loi, suppose une structure et une durée. C’est
en fait le plus souvent – mais pas exclusivement – un contrat cadre à partir duquel se nouent parfois d’autres conventions qui sont l’application du contrat cadre”.
Het Wetboek van economisch recht heeft op dat punt niets gewijzigd en de Commissie is van oordeel dat de commerciële samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel I.11.2° van het Wetboek
een overeenkomst van een bepaalde duur is, van permanente aard en geen opeenvolging van afzonderlijke overeenkomsten.
2.2.

Het begrip commerciële formule

Er is sprake van een commerciële samenwerkingsovereenkomst wanneer één van de partijen bij
de overeenkomst de andere het recht verleent om bij de verkoop van producten of de verstrekking
van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de aangehaalde
vormen.
De wet geeft geen definitie van het begrip commerciële formule. De Commissie is van oordeel dat
er enkel sprake is van een commerciële formule wanneer het gebruik van een concept van commerciële uitbating wordt aangeboden, op basis van een reeks van normen inzake commerciële
uitbating. Ze had deze precisering al eerder aangebracht in haar evaluatieverslag van 2007.
De Arbitragecommissie baseert zich op de geest van de wet, die tot uiting komt in de parlementaire werkzaamheden, met name de precontractuele relaties regelen in het kader van de «commerciële formules, die bijvoorbeeld voorzien in de toekenning van het recht een commerciële activiteit
onder een gemeenschappelijk uithangbord of volgens vastgestelde uitbatingnormen te exploiteren”
2.3.

Vormen die de commerciële formule moet aannemen

Er is sprake van een precontractuele informatieplicht wanneer de commerciële formule wordt
toegekend in één van de vier aangehaalde vormen.
De wet vermeldt dus vier vormen maar het volstaat dat één ervan aanwezig is om de wet toe te
passen.
De wet heeft in geen enkele bijzondere definitie van deze vier vormen van “commerciële formule”
voorzien. Bijgevolg moet worden verwezen naar de gemeenschappelijke betekenis die eraan wordt
gegeven.
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2.3.1.

Het gemeenschappelijke uithangbord

Het uithangbord wordt gedefinieerd als het kenteken dat op de gevel wordt aangebracht en waaraan de handelszaak te herkennen is. (D. Baschet, La franchise, Guide Pro, Paris, 2005, door P.
Kileste en A. Somers, L’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat
commercial, JT, 2006, p. 253 en vlg).
Het betreft dus het onderscheidende kenteken dat een handelsonderneming op haar gebouwen of
op de plaats van exploitatie aanbrengt (Th. Van Innis, Signes distinctifs, Larcier, 1997, nr. 82).
Voor de toepassing van de wet moet het uithangbord gemeenschappelijk zijn voor de persoon die
het recht verleent en diegene die het recht verkrijgt.
2.3.2.

De gemeenschappelijke handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder de onderneming haar activiteiten uitoefent (P. Kileste en
A. Somers, op. cit., blz. 253 en volgende).
Hij moet worden onderscheiden van de vennootschapsnaam die dient ter herkenning van een vennootschap, of van het merk dat dient om de producten of diensten van de onderneming te onderscheiden (D. Dessard et J. Ligot, Répertoire notarial, blz. 221, nr. 91).
Het uithangbord en de handelsnaam kunnen worden verwisseld maar in tegenstelling tot de handelsnaam kan het uithangbord ook grafische elementen bevatten.
Net als voor het uithangbord moet de handelsnaam voor de toepassing van de wet gemeenschappelijk zijn voor de persoon die het recht verleent en de persoon die het recht verkrijgt.
2.3.3.

Knowhow

De arbitragecommissie stelt voor te verwijzen naar de definitie gegeven door de Europese
deontologische code van de franchise, opgenomen in de verordening nr. 330/2010 van 20
april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (PBEG. 23.04.2010, L102/1):
“een geheel van niet-geoctrooieerde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van
de leverancier en de door deze uitgevoerde proeven, die geheim, wezenlijk en geïdentificeerd
is; in dit verband betekent „geheim” dat de knowhow niet algemeen bekend of gemakkelijk
verkrijgbaar is; „wezenlijk” betekent dat de knowhow voor de afnemer belangrijk en nuttig is
voor het gebruik, de verkoop of de wederverkoop van de contractgoederen of -diensten; „geidentificeerd” betekent dat de knowhow zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of hij aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet”.
Knowhow betekent dus dat de persoon die het recht verleent op basis van een origineel idee
een aantal zowel commerciële als technische werkwijzen heeft uitgewerkt die zijn knowhow
vormen.
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De overdracht van knowhow zal meestal gebeuren in het kader van franchiseovereenkomsten (waarin de overdracht de overhandiging impliceert van de praktische handleiding met
daarin de knowhow van de franchisegever maar is ook terug te vinden in andere vormen van
samenwerking zoals bv de concessieovereenkomsten en de agentuurovereenkomsten.
2.3.4.

Commerciële of technische bijstand

De commerciële of technische bijstand werd niet verder uitgewerkt in het kader van de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 19 december 2005.
In zijn arrest van 27 juni 2013 (J.L.M.B. 2013, blz. 1891), stelt het Hof van beroep van Luik een
relevant criterium voor om te oordelen of er sprake is van commerciële of technische bijstand in de zin van de wet: de precontractuele informatieverplichtingen kunnen alleen dan
worden opgelegd als de technische of commerciële bijstand intensief is en op continue basis.
Het Hof van Beroep verwijst in het bijzonder naar de continuïteit die de technische of commerciële bijstand moet kenmerken zoals bepaald in artikel 1.3.b van de oude Europese verordening over vrijstelling voor bepaalde categorieën van franchiseovereenkomsten.
Er kan slechts sprake zijn van continuïteit in de bijstand wanneer die niet enkel bij het begin
van de samenwerking bestaat maar ook gedurende de ganse verdere uitvoering van de overeenkomst.
Opdat de wet van toepassing zou zijn, moet de bijstand ook echte samenwerking zijn “une
coopération étroite” (termen overgenomen door het Hof van Beroep van Mons in een arrest
van 13.10.1987, RDC 1988, blz. 626, gewezen inzake een franchiseovereenkomst).
Een dergelijke nauwe samenwerking bestaat niet in de gevallen waarbij enkel kredietopeningen, geldleningen of gratis uitlenen van materiaal betrokken zijn, zelfs indien er een onderhouds- of herstelverbintenis aan verbonden is zoals de Rechtbank van Koophandel van Tongeren besliste in een vonnis 31.03.2009 (D.A.O.R. 2009, blz..176) en het Hof van Beroep van
Luik in een arrest van 27 juni 2013 (J.L.M.B. 2013, blz.1981).
________________________________________
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5.2. Bijlage 2: advies nr. 2014/15 van 12 september 2014
Arbitragecommissie

Titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele
informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
Advies over de brouwerijcontracten
1.

Inleiding
De Arbitragecommissie werd op 7 september 2012 door mevrouw de minister van Middenstand verzocht om twee vragen te beantwoorden:
-

Geldt de verplichting inzake de precontractuele fase voor alle types van distributieovereenkomsten zoals bv. de brouwerijcontracten en de biercontracten die met name
bestaan in de exclusieve bevoorrading met bier en diverse dranken en dit voor zover
aan één van de niet-cumulatieve voorwaarden van artikel 2 van de wet is voldaan?

-

Zou de commerciële of technische bijstand zoals vermeld in de wet kunnen bestaan
in een geldlening of een gratis lening van materiaal, gewoonlijk accessoire aan een
exclusief bevoorradingscontract?

2.

Advies

2.1.

Voorafgaande opmerking: het vraagstuk van de exclusieve bevoorrading
Beide vragen hebben betrekking op overeenkomsten die voorzien in verplichtingen tot exclusieve bevoorrading.
De Arbitragecommissie herinnert eraan dat artikel 2 van de wet van 19 december 2005
geenszins refereerde aan het begrip exclusieve bevoorrading:
Artikel 2, dat het toepassingsgebied van de wet definieert, luidde als volgt:

“Deze wet is van toepassing op commerciële samenwerkingsovereenkomstengesloten tussen twee personen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een
vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij
de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen:
- een gemeenschappelijk uithangbord;
- een gemeenschappelijke handelsnaam;
- een overdracht van knowhow;
- een commerciële of technische bijstand.”
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Artikel I.11.2° van het Wetboek van economisch recht heeft deze definitie gedeeltelijk gewijzigd door de referentie aan de personen die in eigen naam en voor eigen rekening handelen
te schrappen alsook de vereiste van een vergoeding in ruil voor het gebruik van de commerciële formule. Voor de rest blijft de definitie ongewijzigd.
Bijgevolg is de exclusiviteit van bevoorrading geen criterium voor de toepassing van de wet
van 19 december 2005, noch voor de bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie. Dat betekent dat een brouwerijcontract dat voorziet in exclusiviteit van bevoorrading uitgesloten zal zijn van het toepassingsgebied van de
wet als er geen recht wordt verleend om een commerciële formule te gebruiken onder één
van de vier vormen bepaald in de tekst. Omgekeerd zou een commerciële samenwerkingsovereenkomst onder het toepassingsgebied van de wet kunnen vallen zonder dat er exclusiviteit van bevoorrading in wordt voorzien, wanneer één van de partijen aan de andere het
recht verleent om een commerciële formule te gebruiken onder één van de vier vormen beoogd door de tekst.
2.2.

Antwoord op de eerste vraag

a.

“In de parlementaire werkzaamheden van de wet van 19 december 2005 wordt toegelicht
dat het toepassingsgebied van de wet ruim is en in het algemeen de commerciële samen-

werkingsovereenkomsten beoogt waarin (…), de overgedragen commerciële formule slaat
op ofwel het gebruik van een gemeenschappelijke commerciële naam of een gemeenschappelijk uithangbord, ofwel de overdracht van knowhow, ofwel op commerciële of technische bijstand.” 1.
Deze vier aangehaalde voorwaarden zijn niet cumulatief en de wet is van toepassing wanneer één van de vier vormen van de commerciële formule wordt bevestigd 2.
In de parlementaire werkzaamheden wordt ook nog het volgende vermeld “deze definitie

laat toe een veelheid aan vormen van commerciële samenwerking te omvatten, opdat er
geen discriminatie zou worden ingesteld tussen de verschillende formules. Bovendien zou
een te specifieke definitie, gezien de snelle economische en maatschappelijke evolutie, het
risico inhouden dat nieuwe formules die zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen,
niet worden omvat.”. 3

De wil van de wetgever met betrekking tot de toepassing van de bepalingen over de precontractuele informatie bleef bij de totstandkoming van het Wetboek van economisch recht ongewijzigd, behalve dat de commerciële formule geen compensatie meer moet zijn voor een
vergoeding, in welke vorm dan ook, uitbetaald aan de persoon die het recht verleent.
b.
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Het brouwerijcontract wordt niet geregeld door een specifieke wetgeving. Dit contract kan
voorkomen in verschillende vormen. Zo komen bijvoorbeeld in het kader van de relaties die
tussen een brouwer en een uitbater kunnen bestaan, naast een exclusief bevoorradingscontract bij de brouwer, vaak ook een huurcontract, een lening van materiaal of geld, enz. voor.

1

Parl. Doc 51, 1687/001, blz. 6.

2

Parl. Doc 51, 1687/001, blz. 6.

3

Parl. Doc 51, 1687/001, blz. 6 en 7.
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A. Mottet Haugaard en M. Verhulst (La nouvelle loi relative à l’information précontractuelle
dans le cadre d’accords de partenariat comercial, D.A.O.R., 2006, blz.109) definiëren het
brouwerijcontract als volgt:
“Il s’agit de la convention comprenant notamment un accord d’approvisionnement

exclusif en bières et boissons diverses en vertu duquel un revendeur (en général
du milieu horeca) s’engage vis-à-vis du fournisseur (en général, une brasserie, un
dépositaire …) à s’approvisionner exclusivement auprès de lui en bières et boissons pendant une certaine durée. Les contreparties à un tel engagement sont diverses et vont de la mise à disposition du matériel de débit à des prêts ou crédits
importants, des contrats de bail ou la location d’un débit de boisson”.

c.

Het begrip exclusiviteit, dat kenmerkend is voor het brouwerijcontract, is geen voorwaarde
voor de toepassing van de wettelijke bepalingen.
Het brouwerijcontract kan voorzien in verschillende verplichtingen en derhalve meent de
arbitragecommissie dat enkel na onderzoek van de rechten en verplichtingen van de partijen in elk bijzonder geval, kan worden vastgesteld of er sprake is van een commerciële formule onder één van de vier aangehaalde vormen en bijgevolg of een contract al dan niet onderworpen is aan de wettelijke bepalingen betreffende de precontractuele informatie.
De commissie preciseert dat een brouwerijcontract zou kunnen worden onderworpen aan
de wet wanneer het contract onder het begrip “commerciële formule” valt (zie in die zin, advies 2014/14).

d.

De Arbitragecommissie stelt vast dat de hoven en rechtbanken zich weinig hebben uitgesproken over de toepassing van de wet op de sector van de brouwerijen.
De commissie heeft kennis van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren
(31 maart 2009, D.A.O.R., 2009, blz. 156) dat stelt dat de wet van 19 december 2005 niet van
toepassing op een brouwerijcontract waarbij voorzien wordt in de terbeschikkingstelling
van horecamateriaal. De Rechtbank stelt vast dat naast de terbeschikkingstelling van materiaal, de persoon die het recht heeft verleend, niet geholpen heeft bij het zoeken naar een
geschikte locatie voor de uitbating, niet bij de oprichting van het handelsfonds, noch gemeenschappelijk uithangbord,… De Arbitragecommissie wijst er in verband met dit vonnis
tevens op dat wanneer er in technische bijstand is voorzien voor het onderhoud van machines, dit feit alleen geen commerciële formule vormt in de zin van de wet.
In een arrest van 28 september 2009 4 stelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat er geen
sprake is van een commerciële formule in de zin van de wet van 19 december 2005 in het
kader van een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van twee Bingoapparaten.

A.R. 2008/AR/1365; A.R.. 2008/AR/1370; A.R.. 2008/AR/1371. Arrest aangehaald door B. Ponet, in La
distribution commerciale, Uitgeverij Larcier, Collection Fac. Droit, Economie et Finances van de universiteit van Luxemburg, 2014, blz. 69, nota 15.
4
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In een arrest van 27 juni 2013 (J.L.M.B. 2013, blz. 1891), oordeelde het Hof van Beroep van
Luik dat de wet betreffende de precontractuele informatie niet van toepassing was op een
contract inzake de plaatsing van speelapparaten dat naast een exclusiviteitsbeding voorzag
in de terbeschikkingstelling van speelapparaten, bijstand aan de inrichter van spelen in zijn
stappen om de nodige vergunning te verkrijgen en de ten laste neming door de inrichter van
het herstel van de spelen in geval van een defect.
e.

Meer in het algemeen wijst de Arbitragecommissie er op dat ze het initiatief genomen heeft
om een advies 2014/14 op te stellen waarin ze richtlijnen geeft omtrent de inhoud van het
begrip commerciële formule.

2.3.

Antwoord op de tweede vraag
De Arbitragecommissie verwijst naar haar advies 2014/14 betreffende de draagwijdte van
technische of commerciële bijstand.
De Arbitragecommissie meent dat technische of commerciële bijstand moet gekenmerkt
zijn door een zekere intensiteit en continuïteit (zie in die zin Hof van Beroep van Luik, 27 juni
2013, op.cit.).
De Arbitragecommissie stelt vast dat de Rechtbank van Koophandel van Tongeren in haar
vonnis van 31 oktober 2009 (D.A.O.R., 2009, blz. 156) een contract voor het ter beschikking
stellen van Horecamateriaal uit het toepassingsgebied van de wet sluit met de vaststelling
dat het loutere feit van het gratis ter beschikking stellen van materiaal voor het onderhoud
van de machines tijdens de duur van het contract geen commerciële of technische bijstand
inhoudt in de zin van de wet.
In zijn arrest van 27 juni 2013 (op.cit.), stelt het Hof van Beroep te Luik dat een kredietopening alsook een terbeschikkingstelling van speelapparaten aangevuld met een verbintenis
om de spelen tijdens de duur van het contract te herstellen, geen commerciële of technische bijstand vormden in de zin van de wet.
Op basis van de analyses van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren en van het Hof
van Beroep te Luik meent de arbitragecommissie dat een loutere geldlening of het louter
gratis ter beschikking stellen van materiaal op zich geen technische of commerciële bijstand vormt in de zin van de bepalingen van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de precontractuele informatie (titel 2, boek X, WER).
________________________________
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5.3. Bijlage 3: samenstelling van de Arbitragecommissie op
1 januari 2014

Vertegenwoordigers van
personen die het recht
verkrijgen
Vertegenwoordigers van
personen die het recht
verlenen
Deskundigen
Vertegenwoordigers van
de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en
Energie

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Luc Ardies (UNIZO)

Mien Gillis (UNIZO)

Jennifer Maus (UCM)

Jonathan Lesceux (UCM)

Mme Anneleen Dammekens
(FEB)

Nathalie Ragheno (FEB)

Didier Depreay (FBF)

Nathalie Pint (COMEOS)

Pierre Demolin

Marc Geron

Els Van Poucke

Koen De Bock

Francis Deryckere

Geneviève Tomson

Philippe Lengler

Stefaan De Vos
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5.4. Bijlage 4: vergaderdata
17 januari 2014
11 maart 2014
29 april 2014
6 juni 2014
12 september 2014
18 november 2014
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