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Voorwoord 
 

De Arbitragecommissie kwam in 2016 zes keer bijeen.  

Tijdens die besprekingen werd dieper ingegaan op de hangende thema’s.  

Zo luisterde de Commissie naar een vertegenwoordiger van de franchisenemers van een be-
langrijk franchisenetwerk, om een goed inzicht te krijgen in de manier waarop de besproken 
kwesties concreet op het terrein ervaren worden. Ze wil op die manier verder blijven werken, 
opdat haar adviezen en interpretaties van de wetgeving inzake precontractuele informatie 
zouden tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de actoren van de commerciële distribu-
tie, of ze nu informatieverstrekkers of -gevers zijn. 

Enkel op deze manier kan het evenwicht tussen de belangen van de ene en de belangen van 
de andere op elkaar worden afgestemd. 

 

 

 

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 Arbitragecom-
missie, 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 Arbi-
tragecommissie (Belgisch Staatsblad van 6 september 2016). 

2. Werkzaamheden van de Commissie 
In 2016 kwam de Commissie bijeen op 26 januari, 7 maart, 21 april, 5 juli, 6 september en 
29 november.  

Tijdens die bijeenkomsten kwamen vooral volgende probleempunten aan bod: 

1. het gelijktijdig onderhandelen van een commerciële samenwerkingsovereenkomst met 
verschillende partners en het recht om - eventueel tegen betaling van een geldsom - een 
zone te reserveren. 

2. de presentatie en de inhoud van het precontractuele informatiedocument (DIP), meer 
bepaald de inhoud en draagwijdte van het begrip verbintenis, voorzien in artikel X 28, §1, 
1°, b van het Wetboek van economisch recht. 

Het eerste punt heeft de activiteiten van de Commissie grotendeels gedomineerd.  

Er waren nogal wat wijzigingen in de vertegenwoordiging van de aangesloten groeperingen, 
wat voor de nodige vertraging gezorgd heeft. Bovendien bleken de leden er uiteenlopende 
standpunten op na te houden.  

Dit was voor de Commissie dan ook de gelegenheid om haar werkmethode in vraag te stel-
len. 

• Tot nu toe werden de uitgebrachte adviezen goedgekeurd tijdens de vergaderingen. Het is 
immers essentieel dat alle leden hun standpunt tijdens de vergadering kunnen formule-
ren, desnoods via de stem van een aanwezig lid. De leden zorgen er op die manier voor 
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dat, als ze niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, ze zich ofwel laten vertegenwoordigen 
(effectief lid, vertegenwoordigd door zijn plaatsvervanger),ofwel dat ze zich op de hoogte 
laten brengen van de lopende werkzaamheden door de andere leden van de groep. Het 
goedkeuren van een advies via e-mail, voorzien in het huishoudelijk reglement, moet de 
uitzondering blijven, of mag in elk geval slechts worden toegestaan als de tekst enkel nog 
wat vormwijzigingen dient te ondergaan. 

• Tot nu toe werden de adviezen unaniem uitgebracht (op één uitzondering na). Het is echter 
niet altijd mogelijk om die unanimiteit te verkrijgen. De leden van de Commissie hebben 
nochtans de wens te kennen gegeven om de unanimiteit als streefdoel te behouden. Is het 
echt onmogelijk om eenparigheid van stemmen te krijgen, dan zal het advies bij meerder-
heid van de stemmen worden aangenomen, met opgave van de verschillende standpunten, 
zoals bepaald wordt in artikel 4 van het huishoudelijk reglement. 

Sommige werkende leden kregen verlenging van hun mandaat, om een grotere efficiëntie te 
verkrijgen. 

De Commissie zal het onderzoek van de voordien gekozen thema’s voortzetten; het betreft 
hier de thema’s die samen met de sector werden vastgelegd tijdens de informatiesessie van 
halverwege 2015. 

3. Samenstelling op 1 januari 2016 
 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers 
van de personen die 
het recht verkrijgen 

Mien GILLIS (UNIZO) - V/Nl Luc ARDIES (UNIZO) - M/Nl 

Jennifer MAUS (UCM) - V/Fr NOIRFALISSE Yves (UCM) - 
M/Fr 

Vertegenwoordigers 
van de personen die 
het recht verlenen 

Anneleen DAMMEKENS (FEB)  
- V/NL 

Nathalie RAGHENO (FEB) - V/Fr 

Didier DEPREAY (FBF) - M/Fr Nathalie PINT (FEDIS) - V/Nl 

Deskundigen 
Pierre DEMOLIN - M/Fr Marc GERON - M/Fr 

Carmen VERDONCK - V/NL Koen DE BOCK - M/Nl 

Vertegenwoordigers 
van de FOD Econo-
mie, K.M.O., Midden-
stand en Energie 

Geneviève TOMSON - V/Fr Katrijn VERLEE - V/Nl 

Stefaan DE VOS - M/Nl Muriel Vossen - V/Fr 
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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 85 30 - Fax: + 32 2 277 52 59 

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

Website:  
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspraktijken/Fra
nchise/  
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