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Voorwoord 

 

De werkzaamheden van de Arbitragecommissie werden in 2018 voortgezet.  

Het doel dat de Commissie nastreeft, is de toepassing van de wet van 19 december 2005 te 

vereenvoudigen en problemen betreffende de interpretatie van deze wet te vermijden om 

meer rechtszekerheid te garanderen.  

Er vond een vergadering plaats op 1 maart 2018 in de aanwezigheid van een expert die de 

franchisenemers van de voedingssector vertegenwoordigde. De vraag betreffende de post-

contractuele non-concurrentiebedingen werd bestudeerd. Deze bedingen zijn zeer zwaar 

voor de franchisenemers die hun expertise en knowhow bij de franchisegever doorgeven. 

Waarom, onder dergelijke omstandigheden, aan de franchisenemer dergelijke verplichtingen 

opleggen na de beëindiging van de overeenkomst?  

De Arbitragecommissie heeft besloten om over te gaan tot een grondige studie van deze 

vraag met het oog op het Europees mededingingsrecht.  

Twee leden zijn elke afzonderlijk belast met deze  studie teneinde na te gaan of het juridisch 

gezien mogelijk is dergelijke bedingen te verbieden.  

Uit deze werkzaamheden blijkt dat een dergelijke verbod niet verenigbaar is met de normen 

van het Belgische en Europese mededingingsrecht.  

De Arbitragecommissie bestudeert de mogelijkheid om een advies of een aanbeveling om-

trent een beperkte toepassing van dergelijke non-concurrentiebedingen, in overeenstem-

ming met het mededingingsrecht en de contractuele verplichtingen van de franchisegever. 

Bovendien, heeft de Arbitragecommissie het onderzoek verdergezet omtrent de problema-

tiek van de vermelding van verbintenissen  in het precontractueel 

informatiedocument (artikel X.28, §1, 1, b, CDE). Moet er een lijst van deze verplichtingen 

worden opgesteld? Een advies van de Commissie over dit punt wordt voorbereid.  

 

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 eco-

nomisch 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 sa-

menwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2006); 

Ministerieel besluit van 21 januari 2015 tot aanstelling van de leden van de Arbitragecommis-

sie, voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de pre-

contractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Belgisch Staats-

blad van 29 januari 2015); 

Ministerieel besluit van 1 augustus 2016 tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitra-

gecommissie (Belgisch Staatsblad van 6 september 2016); 

Ministerieel besluit van 31 januari 2017 tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitra-

gecommissie (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 Arbitra-

gecommissie (Belgisch Staatsblad van 22 februari 2018) 

Ministerieel besluit van 11 december 2018 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 in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten 

(Belgisch Staatsblad van 27 december 2018).  

2. Werkzaamheden van de Commissie 

In 2018 kwam de Commissie bijeen op 1 maart 2018. 

De werkzaamheden hadden hoofdzakelijk betrekking op postcontractuele concurrentiebe-

dingen. Er vond een gedachtewisseling plaats over een eventueel verbod ervan. Daarbij wer-

den 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 mogelijks alternatieve oplossingen zijn. Bovendien werd er 

een deskundige uitgenodigd, teneinde de Commissie inzicht te laten verwerven in de impact 

van dergelijke postcontractuele concurrentiebedingen op franchisenemers. Er werd voorals-

nog geen advies hierover uitgebracht. 

Voor het overige zetten de leden het onderzoek verder in verband met de problematiek van 

de verplichtingen die in het precontractueel informatiedocument moeten worden meege-

deeld op basis van de belangrijke contractuele bepalingen, bedoeld in artikel X.28, §1, 1°, b, 

Wetboek van economisch recht (WER).  
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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: 277 85 30 (NL) / + 32 2 277 82 61 (FR) 

Fax: + 32 2 277 52 59 

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 2018  

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers 

van de personen die 

het recht verkrijgen 

Anna CRAPS (UNIZO)  Luc ARDIES (UNIZO)  

Jonathan LESCEUX (UCM)  Marc HUBERT (UCM)  

Vertegenwoordigers 

van de personen die 

het recht verlenen 

Anneleen DAMMEKENS (FEB)  Nathalie RAGHENO (FEB)  

Didier DEPREAY (FBF)  Nathalie PINT (FEDIS)  

Deskundigen 
Pierre DEMOLIN Marc GERON  

Carmen VERDONCK Koen DE BOCK  

Vertegenwoordigers 

van de FOD Econo-

mie, K.M.O., Midden-

stand en Energie 

Geneviève TOMSON  Katrijn VERLEE  

Stefaan DE VOS  Muriel VOSSEN 

4.2 Analyses 

4.3 Vergaderdata 

1 maart 2018 
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