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VOORWOORD
De Arbitragecommissie is meermaals bijeengekomen in 2015.

Dit jaar was in zekere zin een overgangsjaar, na het in werking treden van het nieuwe Wetboek van economisch recht.
Het was een gelegenheid om de balans op te maken betreffende de voor- en nadelen van deze wetgeving. De Commissie ontmoette verschillende economische actoren die vertrouwd zijn met het toepassen van de wettelijke bepalingen. Ze hebben
hun ervaringen gedeeld tijdens vergaderingen van de Commissie, wat stof tot nadenken aan de leden heeft gegeven.

De Arbitragecommissie organiseerde eveneens een bijeenkomst waarop talrijke sectoren zich hebben kunnen uitspreken over de dagelijkse toepassing van deze wetgeving. Dat heeft het met name mogelijk gemaakt om de troeven ervan, de leemtes en
de verbeteringen die eraan kunnen worden aangebracht te identificeren. Dit evenement was bovendien de gelegenheid om, ter vergelijking, te luisteren naar de Franse
ervaring inzake franchise.

Tot slot boog de Commissie zich over haar toekomstige taak en over de voornaamste vraagstukken die nog rijzen in verband met het toepassen en interpreteren van
de relevante bepalingen in het Wetboek van economisch recht. Dat resulteerde in
een lange lijst van thema’s die de komende maanden zullen worden bestudeerd.

Pierre DEMOLIN
Voorzitter van de Arbitragecommissie
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1. Opdrachten
De Arbitragecommissie, opgericht bij de wet van 19 december 2005 (en sinds 31 mei 2014
door artikel X.34 van het Wetboek van economisch recht) en ingesteld bij koninklijk besluit
van 1 juli 2006, telt acht effectieve leden en acht plaatsvervangende leden. Er zijn vier groepen in vertegenwoordigd :
•

degenen die het gebruiksrecht van een commerciële formule krijgen ;

•

degenen die het gebruikrecht 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 ministerieel 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 wat betreft 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
• 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) ;
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• 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 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);
• Ministerieel besluit van 13 mei 2015 tot ontslag en benoeming van leden van de
Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 27 mei 2015);
• Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot ontslag en benoeming van een lid
van de Arbitragecommissie (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016).

3. Adviezen/Werkzaamheden van de Commissie
3.1

Conferentie : “Zich informeren alvorens een commerciële samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen: wat zegt de wet?”

Op maandag 8 juni 2015 organiseerde de Arbitragecommissie, met steun van de
FOD Economie – het welkomstwoord door de voorzitter (de heer Delporte) en het
besluit door de directeur-generaal van de algemene directie Economische Reglementering (mevr. Waterbley) – een conferentie met als titel “Zich informeren alvorens een commerciële samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen: wat zegt de
wet?”.
Na 10 jaar toepassing van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, bleek het
immers nuttig om een evenement te organiseren, met de medewerking van deskundigen en vakmensen, om een balans op te maken en aan te geven wat de
vooruitzichten zijn.
Op deze conferentie werden voornamelijk volgende vragen gesteld :
• Welke wetswijzigingen zijn er recent in werking getreden?
• Welke rol vervult de Arbitragecommissie en wat is de draagwijdte van haar
adviezen?
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•
•

Wat leert de 25 jaar lange Franse ervaring ons?
Wat is het advies van de handelspartners?

Meer in het bijzonder, werden volgende uiteenzettingen gegeven :
1. De adviezen van de Arbitragecommissie (thema’s en impact) en onderzoek van de wijzigingen van de wet van 19 december 2005 bij de invoeging ervan in het Wetboek van economisch recht (door Pierre Demolin,
voorzitter van de Arbitragecommissie);
2. De Franse ervaring : wat zijn de gevolgen van de wet Doubin tot regeling
van de precontractuele informatie (artikel L 330-3, Franse Code de commerce)
Vervolgens werd een panel samengesteld om het advies te horen van de uitvoerders van de wet. Mevr. C. Verdonck, advocate en lid van de Arbitragecommissie, was moderator). De deelnemers waren :
•

Mevr. A. VANOVERSTRAETEN, CEO Lunch Garden

•

Dhr. Y. DELAYE, directeur netwerk Deli Traiteur

•

Dhr. J.-P. JAUCOT, zaakvoerder, Quick, voorzitter van de Belgische franchisevereniging Quick M.

•

Dhr. Y. NOIRFALISSE, zaakvoerder Carrefour Market en voorzitter van
Aplsia (Beroepsvereniging van de zelfstandige voedingswinkels)

•

Dhr. P. PIRET, juridisch adviseur Federauto

•

Dhr. VANHOVE, bestuurslid van Buurtsuper.be en eigenaar van AD Geetbets
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3.2

Advies naar aanleiding van de adviesaanvraag van de minister van
Economie over de brouwerijcontracten (zie bijlage 5.1.)

De minister van Economie heeft de Arbitragecommissie gevraagd om eeneen grondige
analyse van de clausules in brouwerijcontracten, teneinde na te gaan of ze geen onevenwichtige bepalingen bevatten die nadelig zijn voor de horecasector.
Na bespreking concludeerden de leden dat de rol van de Arbitragecommissie wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 juli 2006 en erin bestaat, adviezen te verstreken
over de interpretatie en de toepassing van de wet, hetzij van ambtswege, hetzij op verzoek van de bevoegde minister, hetzij op aanvraag van een beroepsorganisatie. De conclusie was dus :
• dat ze niet bevoegd is om de bedingen van de brouwerijcontracten te onderzoeken;
• een advies 2014/15 werd op 12 september 2014 uitgebracht over de brouwerijcontracten, waarin grosso modo wordt gesteld dat die contracten al dan niet aan een
wetgeving onderworpen zijn, al naargelang ze al dan niet voldoen aan de voorwaarden van de definitie van commercieel samenwerkingsakkoord ;
• dat in een eerste fase de oplossing erin zou bestaan dat de sector een gedragscode
opstelt geïnspireerd op titel 2, boek X, WER, alsook op de Europese deontologische code van de franchise.
Een antwoord in die zin werd verstuurd om te worden ondertekend door de Voorzitter.
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3.3

Toekomstige thema’s

De Arbitragecommissie heeft zich gebogen over de praktische punten die tot interpretatieproblemen leiden en/of tot moeilijkheden bij het toepassen van de
wetsbepalingen. Ze lijstte er een aantal op, die in de toekomst een meer diepgaand onderzoek vereisen. Het betreft meer bepaald volgende probleempunten:
1. De belangrijke contractuele bepalingen en de inhoud van de verbintenissen
waarover precontractuele informatie moet worden gegeven.
2. Volstaat het om in een DIP (precontractueel informatiedocument) de gedeelten
van het contract te kopiëren/plakken of moet de inhoud van de bepalingen worden
samengevat en uitgelegd?
3. Moet voor het meer economische luik van het DIP de informatie worden gegeven volgens de structuur van de wet, of moeten zoveel mogelijk details worden
gegeven, zonder daarbij noodzakelijk de structuur van de wet te volgen?
4. Hoe de verplichting naleven om de berekeningswijze van de onrechtstreekse
vergoeding te vermelden? De informatie over de retrocommissies stelt problemen.
5. Hoe communiceren over de informatie in verband met de investeringen?
6. Hoe informeren over de verbintenissen die in de loop van het contract wijzigen?
7. Wat moet de praktische handleiding inhouden?
9. Wat met de verhoudingen franchisegever-franchisenemer, als de hoofdhuur in
handen van de franchisegever ligt?
11. Wat als een franchisegever aan verschillende kandidaten meerdere DIP’s
overhandigt voor dezelfde locatie?
15. Historiek, huidige toestand en vooruitzichten van de markt waarop de activiteiten worden uitgeoefend, bekeken vanuit een algemeen en lokaal standpunt.
16. Historiek, huidige toestand en vooruitzichten van het marktaandeel van het
netwerk, vanuit een algemeen en lokaal standpunt bekeken.
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3.4

Antwoord op de vragenlijst voorgesteld door Eubelius in het kader van
een studie betreffende de distributieovereenkomsten

In het kader van een studie uitgevoerd door Eubelius betreffende de distributieovereenkomsten, en meer bepaald over het boek X, Wetboek van economisch
recht, heeft de Arbitragecommissie de vragenlijst beantwoord in verband met titel
2, boek X van het Wetboek van economisch recht.

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/Franc
hise/
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5. Bijlagen
5.1 Bijlage 1: antwoordbrief op de adviesaanvraag
van de minister van Economie betreffende de
brouwerijcontracten
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1210 Brussel,

economie

Z7 -m- Z015

Arbitragecommissie
afzender: E32200

Aan de heer Kris PEETERS
Vice-eersteminister en Minister van Economie
Hertogstraat 59-61
1000 - BRUX-EELS
Betreft : Brouwerijcontracten

Mijnheer de Vice-eersteminister en Minister van Economie,
uw beri c hten

De Arbitragecommissie heeft de brief met betrekking tot het probleem gesteld
uw kenmerk
KABIHUfd -20 150603/art 68

ons kenm erk
E31HRCI GT/2015--0-2298182

door het onevenwicht in de brouwerijcontracten onderzocht.
Zoals u weet, bracht de Commissie een advies uit over de toepassing van de
bepalingen

bijlagen
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precontractuele informatie , op de brouwerijcontracten. Sommige contracten
kunnen daaraan worden onderworpen, als ze beantwoorden aan de wettelijke
definitie

van

commerciële

samenwerkingsovereenkomsten .

Maar

andere

contracten beantwoorden dan weer niet aan die definitie.
Het koninklijk besluit van 1 juli 2006 preciseert in zijn artikel 2 dat de opdracht van
de Arbitragecommissie erin bestaat, adviezen te verstrekken over de interpretatie
en toepassing van de wet. De Commissie heeft in dit geval dus haar opdracht
vervuld, wat de problematiek va n de brouwerijcon tracten aangaat.
Na beraadslaging komt de Commissie tot het besluit dat ze niet meer kan doen
dan wat ze al gedaan heeft, zonder het kader dat de wetgever heeft afgebakend
te overschrijden . Op 12 september 2014 heeft ze inderdaad een advies
betreffende brouwerijcontracten gegeven (advies 2014/15) .
De Commissie is van oordeel dat de beste oplossing voor het probleem dat u in
uw brief stelt, erin bestaat de betrokken economische partners te adviseren om
een goede gedragscode op te stellen, die zou kunnen geïnspireerd zij n op de
wettelijke bepalingen inzake precontractuele informatie, en om in die code op
vrijwillige basis die wettelijke bepalingen aan te passen aan de specificiteit van de
brouwerijcontracten.

Contactpersoon: Geneviève TOMSON
Algemene Directie Econom ische Reglementering - On dernemingen en Consumenten
Elke werkdag van 9 tot 16 uur.

Vooruitg angstraat 50
12 10 Brussel

+32 (0) 2 277 82 61
+32 (0) 2 277 52 59

genevieve. tomson@economie. fg ov .be
http://econom ie .fgov.be

.be
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franchiseovereenkomste n,

een

merkte

op

gelijkaardige

dat

in

vraag

de

sector

werd

van

de

bestudeerd,

op

Europees niveau dan, en dat een Europese deontologische code voor de
franchise werd aangenomen door de nationale federaties, die willen dat hun
leden

een

loya le

houding

aannemen,

zowel

op

het

nivea u

van

de

contractonderhandeling, als op het niveau van de uitvoering ervan en de
opzegging. Het gaat uiteraard om een vrijwil lige aanpak door de leden die tot
deze federaties behoren, maar dit werkt geruststellend voor de zwakkere partij
van een overeenkomst, en valo riseert de franchisegevers die dergelij ke code
bijtreden .
Het opstellen van een code van goed gedrag is dan ook de beste oplossing voor
de bro uwerijcon tracte n, en pas wanneer dergelijke aanpak niet aanslaat of niet
we rkt, kan eve ntueel worden gezocht in de richting van een wetgevende ingreep.
Hoogachtend ,

Pierre DEMOLIN
Voorzitter Arbitragecommissie

.be

5.2 Bijlage 2: Samenstelling van de Arbitragecommissie op 1 januari 2015

Membres effectifs
Vertegenwoordigers van de Mien GILLIS (UNIZO) - F / Nl
personen die het recht verJennifer MAUS (UCM) - F/ Fr
krijgen

Membres suppléants
Luc ARDIES (UNIZO) - H / Nl
Jonathan LESCEUX (UCM) - H / Fr

Vertegenwoordigers van de Anneleen DAMMEKENS (FEB)- Nathalie RAGHENO (FEB) - F /Fr
personen die het recht ver- F/NL
strekken

Didier DEPREAY (FBF) - H /Fr Nathalie PINT (FEDIS) – F/Nl

Deskundigen

Vertegenwoordiger van de
FOD Economie, Middenstand en Energie
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Pierre DEMOLIN - H/Fr

Marc GERON - H/ Fr

Carmen VERDONCK - F/NL

Koen DE BOCK - H / Nl

Katrijn VERLEE - F/Nl

Geneviève TOMSON - F /Fr

Philippe LENGLER H/Fr

Stefaan DE VOS - H/Nl
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Bijlage 3 : Vergaderdata
13 januari 2015
24 februari 2015
14 april 2015
11 juni 2015
17 september 2015
16 oktober 2015
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