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Advies nr. 2012/09 van 24 januari 2012  
 
 
 
 
 
 
 

Arbitragecommissie 
 

Wet van 19 december 2005 betreffende de precontract uele informatie bij 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Advies over de eventuele verplichting om een termij n van 
een maand te laten lopen in geval van wijziging van  de 

commerciële samenwerkingsovereenkomst onderworpen 
aan de wet van 19 december 2005 tijdens de uitvoeri ng van 
deze overeenkomst op schriftelijk verzoek van diege ne die 

het recht verkrijgt 
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Inleiding 
 

 
De Arbitragecommissie heeft het initiatief genomen om tijdens haar vergaderingen van 4 
oktober 2011, 13 december 2011 en 24 januari 2012 het probleem te onderzoeken 
betreffende de eventuele verplichting om een termijn van een maand te laten lopen in geval 
van wijziging van de commerciële samenwerkingsovereenkomst onderworpen aan de wet 
van 19 december 2005 tijdens de uitvoering ervan en dit op uitdrukkelijk verzoek van 
diegene die het recht verkrijgt. 

 
 

Advies 
 

1) De wettekst 

 
Artikel 3 van de wet schrijft voor dat minstens één maand voor het afsluiten van de 
overeenkomst,  het ontwerp van overeenkomst en het afzonderlijk document moeten worden 
verstrekt. 
 
Niet-naleving van deze bepaling wordt bestraft met nietigheid op grond van artikel 5 van de 
wet. De nietigheid van de overeenkomst kan worden ingeroepen door de persoon die het 
recht verkrijgt om de commerciële formule omschreven in artikel 2 van de wet te gebruiken 
binnen de twee jaar na het afsluiten ervan. 
 

2) De wijziging van de overeenkomst tijdens de uitvoering ervan 
 
Het gebeurt dat in het kader van de uitvoering van de commerciële 
samenwerkingsovereenkomst degene die het recht verkrijgt, uitdrukkelijk vraagt om deze 
overeenkomst te wijzigen, bv. om de duur van de overeenkomst te wijzigen, bijkomende 
investeringen te doen, enz. 
 
Dan stelt zich de volgende vraag: moet aan degene die het recht heeft verkregen een 
gewijzigd ontwerp van overeenkomst en een afzonderlijk document worden verstrekt en 
moet vanaf dat moment een nieuwe termijn van een maand bedoeld in artikel 3 van de wet 
worden gerespecteerd? 
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3)De doelstelling van de wet van 19 december 2005 
 
De Commissie verwijst naar haar advies nr. 2009/03 en vult dit als volgt aan: 
 
Degene die het recht verkrijgt kent tijdens de uitvoering van de commerciële 
samenwerkingsovereenkomst a priori zijn rechten en verplichtingen en de economische 
context waarin de overeenkomst wordt uitgevoerd. Hij kan tijdens de uitvoering van de 
commerciële samenwerkingsovereenkomst er belang bij hebben om aan degene die het 
recht verleent een wijziging te vragen van de overeenkomst, bv. om de duur ervan te 
wijzigingen, om bijkomende investeringen te doen, enz. 
 
In geval de gevraagde wijziging wordt aanvaard door degene die het recht verleent, zou een 
letterlijke lezing van artikel 3 van de wet tot de conclusie kunnen leiden dat de wijziging  van 
de overeenkomst die de partijen zijn overeengekomen gelijkwaardig is aan de ondertekening 
van een nieuwe overeenkomst en degene die het recht verleent verplichten om het ontwerp 
van gewijzigde overeenkomst ten minste een maand vóór het sluiten ervan mee te delen. 
Hetzelfde geldt voor het afzonderlijke document. 
 
Omdat overdreven vormvoorschriften en de lange termijn van 1 maand (indien een wijziging 
snel moet geschieden, bv. net voor het verstrijken van een mogelijke opzegtermijn) niet in 
het belang is van degene die het recht verkrijgt, stelt de Commissie voor om de wet te 
wijzigen.  

4) Voorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2005 

 
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het tweede lid van artikel 3 van de wet niet 
toepasselijk is in geval van wijziging van een overeenkomst die in uitvoering is : deze 
bepaling stelt immers dat geen enkele verbintenis mag worden aangegaan door degene die 
het recht verleent gedurende een periode van een maand voorafgaande aan de 
ondertekening van de overeenkomst; echter, als nu de partijen een zakenrelatie 
onderhouden op het moment dat ze beslissen om de overeenkomst te wijzigen, - al dan niet 
op vraag van degene die het recht verkrijgt-, is het evident dat verbintenissen werden 
aangegaan en nog worden aangegaan gedurende deze periode van een maand.  
 
Dit artikel is dus niet aangepast aan de situatie van wijziging van een lopende overeenkomst 
en daar er een zware straf van nietigheid van de overeenkomst op staat, is het aangewezen  
om ze aan te passen. Hiertoe moet de wet worden gewijzigd. 
 
Onderhavige situatie vult de situatie aan zoals uiteengezet in het advies nr. 2009/03. De 
Commissie neemt dus het voorstel geformuleerd in dat advies over mits een lichte 
aanpassing ervan : 
 
Het  zou  passen om aan de wet een artikel 4/1 toe te voegen als volgt geformuleerd : 
 
 
1ste lid 
 
In geval van vernieuwing voor bepaalde duur van een commerciële 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een periode van bepaalde duur, in geval van het 
sluiten van een nieuwe commerciële samenwerkingsovereenkomst voor een bepaalde of 
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onbepaalde duur tussen dezelfde partijen of in geval van wijziging van een commerciële 
samenwerkingsovereenkomst die in uitvoering is, verstrekt degene die het recht verleent aan 
de andere persoon, minstens één maand vóór de vernieuwing of de sluiting van een nieuwe 
overeenkomst of de wijziging van de lopende commerciële samenwerkingsovereenkomst 
beoogd in artikel 2, een ontwerp van overeenkomst en een vereenvoudigd document. 
 
2de lid 
 
Dit vereenvoudigd document omvat minstens de volgende gegevens: 
 

- 1° De belangrijke contractuele bepalingen, zoals bepaald door art. 4, § 1, 1° van de 
wet, die gewijzigd werden t.o.v. het oorspronkelijke document, of, bij gebrek aan een 
document, t.o.v. de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst werd afgesloten; 

 
- 2° De gegevens voor de correcte beoordeling van de commerciële 

samenwerkingsovereenkomst, zoals bepaald door artikel 4, § 1, 2° van de wet die 
gewijzigd werden t.o.v. het oorspronkelijke document of bij het ontbreken hiervan 
t.o.v. de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst. 

 
 
3de lid 
 
In afwijking van artikel 4/1, lid 1 en 2, zal in geval van wijziging van een commerciële 
samenwerkingsovereenkomst tijdens de uitvoering ervan op schriftelijke vraag van degene die 
het recht verkrijgt, geen ontwerp van overeenkomst, noch een vereenvoudigd document door 
diegene die het recht verleent, moeten worden verstrekt. 
 
4de lid 
 
Het tweede lid van artikel 3 is niet van toepassing in geval van hernieuwing voor een bepaalde 
duur van de commerciële samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een bepaalde duur, of in 
geval van het sluiten van een nieuwe commerciële samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 
een bepaalde of onbepaalde duur tussen dezelfde partijen, of in geval van wijziging van een 
commerciële samenwerkingsovereenkomst in uitvoering, voor wat betreft de verbintenissen  
betreffende de overeenkomst die loopt op het moment waarop over de hernieuwing of de 
nieuwe overeenkomst of de wijziging van de overeenkomst wordt onderhandeld.  
 
Tevens moeten aan artikel 3 van de wet de termen « onder voorbehoud van de toepassing van 
artikel 4/1 » worden toegevoegd.  
 
Voor een samenhangend geheel moet artikel 5 van de wet als volgt worden gewijzigd: 
 

- 1ste lid: de woorden toevoegen « en van artikel  4/1, 1ste lid », na artikel 3. 
- 2de lid : de woorden toevoegen « en van artikel  4/1, 2de lid » na artikel 4, § 1, 1°°. 

 
 
Dit advies vult advies 2009/03 van dezelfde Commissie aan. 
 
 
____________________________________________________________________ 


