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11..  IINNLLEEIIDDIINNGG  
 

 
 

 

 

  
  

DDooeellsstteelllliinnggeenn  vvaann  hheett  PPllaattffoorrmm  ""DDaagg  zzoonnddeerr  kkrreeddiieett""  
  

  

IInnffoorrmmaattiiee  eenn  pprreevveennttiiee  vvaann  sscchhuullddoovveerrllaasstt..  
  

Krediet is tegenwoordig iets "makkelijks" en banaals geworden, en wordt steeds vaker gebruikt 
zonder dat de consument de gevolgen correct inschat.  
Personen met financiële moeilijkheden zijn in dit opzicht bijzonder kwetsbaar en doen meer en 
meer een beroep op kredietopeningen om in hun levensonderhoud te voorzien of om achterstallige 
facturen te betalen, waardoor een toestand van permanente schuldenlast ontstaat.   
In de huidige context van economische crisis lijkt het ons des te belangrijker om het publiek te 
wijzen op de risico's van "gemakkelijk" krediet en in het bijzonder van kredietopeningen.   
Het PPlatform wil de zwakkere consument, maar ook de "gemiddelde" consument informeren en 
sensibiliseren. Het opzet van de Dag Zonder Krediet, die jaarlijks wordt georganiseerd op de laatste 
zaterdag van november,  iiss  het informeren over en het voorkomen van schuldoverlast   

  

BBeelleeiiddssaaaannbbeevveelliinnggeenn..  
  

Het Platform wenst ook de overheid te overtuigen om een betere bescherming van de (kwetsbare) 
consument te installeren. 
Het Platform heeft hiertoe een reeks aanbevelingen geformuleerd. Meer informatie en 
transparantie voor de consument, een striktere omkadering van de praktijken in de kredietsector en 
een betere naleving van de wetgeving zijn de drie krachtlijnen die sinds zijn oprichting in 2006 
doorheen alle aanbevelingen van het Platform lopen.  

 

MMeetthhooddoollooggiiee    
  

Het lijkt ons van belang te benadrukken dat de hierna volgende aanbevelingen werden gedistilleerd 
uit de gesprekken die plaatsvonden tijdens de coördinatievergaderingen van het Platform Dag 
Zonder Krediet.  
Tussen de stap van het gezamenlijk bepalen van de voornaamste aandachtspunten en deze van het 
bereiken van een consensus tussen de partners, situeert zich het werk van een groep van 
voornamelijk juristen van de betrokken verenigingen, die de voorstellen in detail uitwerken. In 2012 
bestond deze groep uit Morgane CAMINITI (CRIOC-OIVO), Caroline GOOSSENS (Centre de référence 
de Liège, referentiecentrum Luik), Françoise COLLIN (Groupe action surendettement [Actiegroep 
tegen schuldoverlast]), Marie VANDENBROEK (Medenam [Referentiecentrum Namen]), Hilde 
LINSSEN (Netwerk tegen Armoede) en Robin van Trigt (Vlaams Centrum Schuldenlast) onder 
coördinatie van Anne DEFOSSEZ (Centre d’appui Médiation de dettes/Steunpunt Schuldbemiddeling, 
voormalig Grepa).Dit werk is een echte meerwaarde voor de constructieve samenwerking tussen de 
verenigingen en het Platform. Het draagt ook bij tot de erkenning van het Platform als 
aanspreekpunt voor personen en instellingen die van dichtbij of van ver ijveren voor de verbetering 
van de wetgeving inzake krediet aan consumenten. 
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Aanbevelingen van het platform 
 

 

 
U kunt de volledige dossiers van onze aanbevelingen 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 
raadplegen op www.dagzonderkrediet.be.  
 

Reeds in 2006 legden de eerste aanbevelingen van het Platform de nadruk op de noodzaak om de 
reclame voor krediet beter te reglementeren, de looptijd van kredietopeningen te beperken 
(nulstellingstermijn), de kost van het krediet transparanter te maken voor de consument en de 
controles op de praktijken van de kredietbemiddelaars te verscherpen. 
 

In 2007 verrichtte het Platform belangrijk juridisch onderzoekswerk om zijn aanbevelingen te 
verduidelijken en aan te vullen in het licht van concrete problemen die schuldbemiddelaars en 
consumentenverenigingen op het terrein tegenkomen. Deze aanbevelingen vonden gehoor bij tal 
van parlementariërs en bij de politiek in het algemeen, zowel aan Franstalige als aan 
Nederlandstalige zijde. 
 

In 2008 pleegde het Platform veelvuldig overleg met politieke partijen, parlementariërs en 
ministerkabinetten om de verdiensten van zijn aanbevelingen te benadrukken. Het Platform 
evalueerde systematisch het gevolg dat het parlement en/of de regering gaf aan de 32 
aanbevelingen die in 2007 werden geformuleerd. In 2008 werden niet minder dan 22 
wetsvoorstellen ingediend in de Senaat en in de Kamer op basis van de aanbevelingen van het 
Platform!  
 

Het Platform heeft ook nieuwe aanbevelingen geformuleerd over meerdere essentiële 
punten, waaronder een efficiënter gebruik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
zoals deze vandaag bestaat, de verbetering van de informatie aan en de bescherming van de 
consument door de uitwerking en het gebruik van een standaardformulier bij elke toekenning 
van een krediet.  
 

Zich bewust zijnde van het belang van de omzetting van de Europese richtlijn 2008/48/EG 
inzake kredietovereenkomsten voor consumenten, focuste het Platform zich in 2009 op de 
analyse van de compatibiliteit van deze richtlijn met onze huidige wetgeving en de eigen 
aanbevelingen.  
 

Het Platform bouwde daarnaast ook verder zijn argumentatie uit tegen de uitbreiding van de 
Centrale voor Kredieten aan Particulieren en voor een efficiënter gebruik ervan, met name 
door de invoering van het Centraal Bestand van Beslagberichten. 
 

In 2009 zette het Platform een nieuwe reeks aanbevelingen in de steigers, met name over 
onrechtmatige bedingen die in tal van verkoopovereenkomsten zijn opgenomen. Hoewel dit 
niet valt onder het toepassingsgebied van de wet op het consumentenkrediet maar onder 
deze van de Wet op de Handelspraktijken en de Bescherming van de Consument, leek het ons 
noodzakelijk om bepaalde praktijken aan te klagen, die bijdragen tot de verhoging van de 
schuldenlast en zelfs tot schuldoverlast kunnen leiden van personen die slecht ingelicht zijn of 
moeilijk de weg vinden naar de rechtbank. 
 

De actualiteit heeft het Platform ook gedwongen om zich te mobiliseren tegen het 
wetsontwerp over het betalingsbevel, op een ogenblik waarop dit reeds was aangenomen 
door de Senaat en door de Commissie Justitie van de Kamer. Dankzij de waakzaamheid en de 
volharding van de ledenverenigingen van het Platform werd het wetsontwerp in zijn 
oorspronkelijke vorm eenvoudigweg ingetrokken. 
 

Het Platform boekte ook vooruitgang in het voorstel tot wijziging van artikel 22 van de Wet 
op het Consumentenkrediet voor wat betreft de termijn van nulstelling, alsook op het vlak 
van een betere reglementering van reclame voor kredieten.  
 

In de periode van 2007 tot 2010 heeft het Platform zich dus in hoofdzaak gefocust op de 
wijziging van de Wet op het Consumentenkrediet, die in april 2010 werd aangenomen. 

http://www.journeesanscredit.be/
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Sinds 2010 breidde het Platform zijn actieterrein uit tot aanbevelingen over de aanpak van 
schuldoverlast en meer in het algemeen tot aanbevelingen die van aard zijn om het probleem 
bij de wortels aan te pakken, waarmee het Platform op het terrein komt van de 
armoedebestrijding. Het Platform is hierdoor bijzonder waakzaam geworden ten aanzien van 
nieuwe wetsvoorstellen over de collectieve schuldenregeling, over de werking van de 
Centrale voor Kredieten aan Particulieren en/of over onrechtmatige bedingen in 
verkoopovereenkomsten (voornamelijk in de telecomsector). 
 

Gelet op de politieke context, heeft het Platform zijn aanbevelingen uitgewerkt in de vorm 
van een memorandum aan de federale regering. 

 

HHeett  mmeemmoorraanndduumm  22001100--22001144  
 
Op het vlak van armoedebestrijding pleit het Platform samen met tal van verenigingen voor een 
verhoging van de leeflonen en de vastlegging van de vervangingsinkomens boven de Europese 
armoedegrens. Daarnaast moet de toegang verzekerd worden tot essentiële behoeften zoals 
energie en gezondheidszorgen en moeten sociale rechten automatisch worden toegekend aan de 
rechthebbenden. 
 

Op het vlak van consumentenrechten wordt de consument in theorie door de wet beschermd, 
maar de praktijk draait vaak helemaal anders uit … Daarom moet de consument beter 
geïnformeerd worden en moet een einde worden gesteld aan de onrechtmatige bedingen 
(bijvoorbeeld in abonnementovereenkomsten voor telefonie, internet, GSM…) die ervoor zorgen 
dat steeds meer consumenten in een negatieve schuldenspiraal terechtkomen. 
 

Op het vlak van de invordering van schulden (beslagleggingen) is het van essentieel belang dat de 
gerechtelijke procedures verbeterd en aangepast worden zodat ze beter te verzoenen zijn met de 
menselijke waardigheid en de rechten van de verdediging. Daartoe moet onder meer de lijst van 
niet voor beslag vatbare goederen worden bijgewerkt en moet de tarifering van de handelingen 
verricht door gerechtsdeurwaarders transparanter worden gemaakt. 
 

Op het vlak van het betalingsbevel blijft het Platform waakzaam ten aanzien van de eventuele 
invoering van een voor de consument ongunstige nieuwe wet. Een dergelijke procedure schaadt 
immers de rechten van de verdediging en zou zware sociale gevolgen hebben. 
 

Op het vlak van onbetaalde facturen vraagt het Platform met aandrang dat deelbetalingen van 
onbetaalde facturen prioritair zouden worden toegerekend op de verschuldigde hoofdsom en niet 
op de intresten. 
Mensen met betalingsmoeilijkheden moeten immers vaak een beroep doen op een gespreide 
terugbetaling van hun schulden. Het Burgerlijk Wetboek voorziet echter dat de deelbetalingen in 
de eerste plaats op de interesten moeten worden toegerekend.  Daardoor wordt de 
oorspronkelijke schuld niet of nauwelijks afgelost. Deze situatie, waarmee schuldbemiddelaars 
heel vaak worden geconfronteerd, is menselijk ondraaglijk en versterkt de negatieve 
schuldenspiraal. Een efficiënte oplossing zou erin bestaan het Burgerlijk Wetboek te wijzigen door 
te bepalen dat de uitgevoerde betalingen in de eerste plaats op de hoofdsom moeten worden 
toegerekend. Die regel is overigens nu reeds van toepassing inzake consumentenkrediet. 
 

Op het vlak van de collectieve schuldenregeling bevat de procedure op dit ogenblik tal van 
onvolkomenheden die moeten worden rechtgezet, met name inzake de communicatie, de 
begrotingvan het gezinsbudget en de opleiding van de schuldbemiddelaars. 

 
 

 De aanbevelingen van 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 kunnen worden geraadpleegd op de website 
www.dagzonderkrediet.be. 

http://www.dagzonderkrediet.be/
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22..  HHAALLTT  AAAANN  HHEETT  GGEEMMAAKKKKEELLIIJJKK  KKRREEDDIIEETT  
 

 
 

 

  

Moet er aan herinnerd dat onze wetgeving één van de meest doeltreffende is in Europa op het 
vlak van de bestrijding van de schuldoverlast?  
 

Sinds 2003 worden alle overeenkomsten voor consumentenkredieten en hypothecaire 
kredieten geregistreerd in het bestand van de Nationale Bank van België (de zogenaamde 
“kredietcentrale”). Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever of de 
kredietbemiddelaar dat bestand verplicht raadplegen om de solvabiliteit van de aanvrager te 
controleren.  
 

De wet voorziet zware sancties voor kredietgevers die een krediet toekennen terwijl ze 
redelijkerwijze hadden moeten weten dat de consument niet in staat zou zijn om het krediet 
terug te betalen. 
 

Bovendien hebben zij die beroepsmatig met krediet bezig zijn (kredietgevers en -bemiddelaars) 
een echte raadgevingsplicht en moeten zij het krediet uitzoeken dat het best beantwoordt aan 
de behoeften van de consument. 
 

Deze maatregelen leveren ontegensprekelijk een positieve bijdrage aan de strijd tegen 
overmatige schuldenlast in België.  
 

Ondanks een zeer recente wetswijziging moeten wij toch vaststellen dat er op het terrein weinig is 
veranderd sinds wij onze eerste aanbevelingen formuleerden in 2006.  
 

Ondanks de goede wetgeving worden nog steeds tal van kredieten toegekend zonder dat de 
consument correct wordt geïnformeerd en zonder (grondig) onderzoek naar de solvabiliteit van de 
consument vanwege de professionele kredietverstrekkers. 
 

De enquête met verborgen camera die in november 2011 door de RTBF werd uitgevoerd voor het 
programma "On n’est pas des pigeons" alsook de enquêtes op het terrein uitgevoerd door Olivier 
Bailly (gepubliceerd in Le Soir van 5 oktober 2011) en door Test-Aankoop (gepubliceerd in Budget 
en Recht 223 juli-augustus 2012) vestigden nogmaals de aandacht op de totaal onverantwoorde 
praktijken van sommige kredietbemiddelaars, praktijken die wij al jaren veroordelen. 
 

Test-Aankoop besluit zijn artikel met een conclusie die wij volledig onderschrijven:  
"België beschikt over één van de meest consumentvriendelijke wetgevingen in Europa. Het grootste 
probleem is dan ook het stuitend gebrek aan scrupules van de kredietverstrekkers!" 
 

De enquête van de uitzending "On n’est pas des pigeons" kan bekeken worden op: 
http://www.rtbf.be/video/v_on-n-est-pas-des-pigeons-la-spirale-du-
surendettement?id=1424813&category=info 
 

Of raadpleeg hier het artikel van Olivier Bailly :  
http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-
01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-
2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=
8&rub=TOUT&pos=6&all=8&nav=1 
 

http://www.rtbf.be/video/v_on-n-est-pas-des-pigeons-la-spirale-du-surendettement?id=1424813&category=info
http://www.rtbf.be/video/v_on-n-est-pas-des-pigeons-la-spirale-du-surendettement?id=1424813&category=info
http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=8&rub=TOUT&pos=6&all=8&nav=1
http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=8&rub=TOUT&pos=6&all=8&nav=1
http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=8&rub=TOUT&pos=6&all=8&nav=1
http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=8&rub=TOUT&pos=6&all=8&nav=1
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 2.1..    GGOOEEDD  OOPPGGEELLEEIIDDEE  KKRREEDDIIEETTBBEEMMIIDDDDEELLAAAARRSS  
  

  

 

Zie ook onze aanbevelingen 2007 bladzijden 10,15 en volgende. 
 

 2.1.1.  DE ROL VAN DE KREDIETBEMIDDELAARS IN DE ONTWIKKELING VAN HET 

CONSUMENTENKREDIET 
 

 
Meer dan één op de twee kredietopeningen vindt plaats via een tussenpersoon: een makelaar, 
een agent, een postorderbedrijf, een winkel of een supermarkt. Deze kredietbemiddelaars 
bieden de consument kredieten aan voor rekening van een kredietinstelling die de 
kredietverstrekker is. 

 

Voorbeelden :  De kredieten aangeboden door de Carrefour-winkels worden gefinancierd door de N.V. 
Fimaser; de kaart van La Redoute wordt gefinancierd door de N.V. Finalia; de Budget 
Card van Krëfel wordt gefinancierd door de N.V. Santander Consumer Finance; de M-Card 
van Makro wordt gefinancierd door Buy Way Personal Finance N.V. 

 

De kredietopening wordt gewoonlijk aangeboden tijdens een aankoop en was oorspronkelijk 
bedoeld om de consument in staat te stellen de betaling van zijn aankoop (bijvoorbeeld een 
wasmachine) te spreiden.  
 

Tegenwoordig biedt het toegekende krediet de consument vaak ook de mogelijkheid om, naast 
het verrichten van aankopen in een winkel, ook baar geld te ontlenen (hij kan met zijn kaart geld 
afhalen via een geldautomaat of hij kan de kredietverstrekker opbellen, die het gevraagde 
bedrag rechtstreeks op de rekening van de consument zal storten).  
 

Meer nog: eens de overeenkomst ondertekend, ontvangt de consument steevast ongevraagde 
correspondentie van de kredietverstrekker, waarin hij wordt aangespoord om het bedrag van 
zijn kredietopening uit te geven… 
 

Sinds enkele jaren gaan bepaalde winkelketens zelfs zo ver om de winkelende consument 
kredieten aan te bieden, die helemaal niet gekoppeld zijn aan een aankoop.  

 

Voorbeeld :  Zo biedt de keten van huishoudelektro Krëfel sinds 2007 persoonlijke leningen aan, net 
zoals een bank dit doet. In tegenstelling tot de Krëfel Budget Card die doorgaans aan de 
consument wordt aangeboden om een aankoop bij Krëfel te financieren, zijn deze leningen 
volstrekt niet gekoppeld aan een aankoop bij Krëfel.  
Krëfel, die het heeft over een diversificatie van haar diensten, biedt deze leningen aan in 
haar 70 verkooppunten en via haar website (www.krefel.be). Krëfel treedt hierbij slechts op 
als kredietbemiddelaar, de kredietverstrekker is Royal Bank of Scotland. De ontleende 
bedragen kunnen gaan van 2.500,00 € tot 50.000,00 €.  

 

De federatie van Franstalige onafhankelijke financiële agenten (Fedafin) heeft zich destijds 
uitgesproken tegen deze wildgroei van kredietaanbiedingen, met name via winkelketens en 
riep de overheid op om "de nodige maatregelen te nemen om een dam op te werpen tegen 
gemakkelijk krediet". 

 

In veel van deze winkels wordt het krediet toegekend aan de verkoopbalie, aan de kassa, 
staande terwijl andere klanten wachten, of zelfs via internet.  
 

Dat zijn omstandigheden die de consument noch tot voorzichtigheid, noch tot het stellen van 
gerichte vragen aan de verkoper aanzetten …  
 

Overigens is het evident dat de persoon die het krediet aanbiedt (de verkoper, de kassierster 
enz.) in deze gevallen geen professionele kredietverstrekker is. Hij of zij is doorgaans niet in 
staat om de consument correct te informeren of raad te geven over de keuze van het meest 

http://www.krefel.be/
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geschikte krediet (bijvoorbeeld de consument informeren over de kost, over alternatieven, over 
andere mogelijke soorten krediet, enz.). 
 

Voorbeeld :  Uit de enquête gerealiseerd door Olivier Bailly en gepubliceerd in de krant Le Soir van 
5/10/2011: "Wat de verstrekte informatie en raadgevingen betreft: ING vergiste zich inzake 
mijn rentevoeten, Krëfel en Fnac smeerden mij verzekeringen aan waar ik niet om gevraagd 
had, ING weigerde mij een kopie te sturen van mijn overeenkomst alvorens deze te 
ondertekenen, een verzoek dat ook door Krëfel werd afgewezen… na de ondertekening! 
Carrefour liet mij een document ondertekenen onder het voorwendsel dat het ging om een 
vraag van het Ministerie van Financiën. En de bediende van Cora die mij 1.000 euro leende, 
wist niet waar ik moest tekenen". 

 

" … Overdrachten van loon en domiciliëringsopdrachten worden getekend zonder de minste 
uitleg, en wellicht zonder dat de verkoper weet waar het over gaat." 

 

Voorbeeld :  Uit de enquête gerealiseerd door Test-Aankoop (Budget en Recht 223 juli-augustus 2012): 
"Slechts 6 bedienden op de 16 wezen spontaan op de rentevoet, nochtans een essentieel 
element van een krediet!" 
 

"Een andere vaak voorkomende tekortkoming betreft het gebrek aan spontaan gegeven 
uitleg over de belangrijke bepalingen van de overeenkomst, zoals de aangeboden (diverse 
verzekeringen) of opgelegde (domiciliëring en loonoverdracht) aanhangsels die nochtans 
zware gevolgen kunnen hebben". 

 
 

 2.1.2. ALLE KREDIETBEMIDDELAARS ZIJN WETTELIJK VERPLICHT OM DE 

KREDIETWAARDIGHEID VAN DE CONSUMENT TE BEOORDELEN ALVORENS HEM 

EEN KREDIET TOE TE KENNEN  
 

 

Het is zo dat alle kredietbemiddelaars, net als alle kredietgevers, onderworpen zijn aan artikel 
10 van de WCK, zijnde de verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te 
controleren en om alle informatie op te vragen die hen in staat moet stellen om een goed zicht 
te krijgen op de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument 
(onder meer de lopende financiële verplichtingen van de consument)..   
 

Desondanks moet men in de praktijk vaststellen dat de beoordeling van de kredietwaardigheid 
zich vaak beperkt tot de raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (wat een 
wettelijke verplichting is) en het stellen van een reeks standaardvragen. In een groot aantal 
gevallen wordt het krediet quasi automatisch toegekend op basis van een systeem waarbij 
punten worden toegekend in functie van de gegeven antwoorden (de zogenaamde "credit 
scoring" methode). Maar al te vaak wordt er geen diepgaande analyse uitgevoerd van het 
budget en de lasten van de aanvrager. 

 

Voorbeeld :  Uit de enquête gerealiseerd door Olivier Bailly en gepubliceerd in de krant Le Soir van 5/10/2011:  
 

"Met een aangegeven loon van minder dan 1.500 euro kon ik dus op drie maanden tijd een 
bedrag van 25.750 euro lenen (leningen van ING inbegrepen), terwijl ik al twee hypothecaire 
leningen en een autolening lopen heb".  
 

"De raadgevingsplicht impliceert onder meer dat de medewerkers van de eerste lijn uw 
financiële situatie inschatten. In werkelijkheid houden ze zich vooral bezig met het aanprijzen 
van de voordelen van hun kaart. Voor de meesten beperkt hun rol als raadgever zich tot het 
doorsturen, en soms manipuleren, van de informatie naar de kredietmaatschappij. De 
maatschappij analyseert de informatie, raadpleegt de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren (een wettelijke verplichting) en adviseert tenslotte om het maximale 
kredietbedrag toe te kennen." 
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Voorbeeld :  Uit de enquête gerealiseerd door Test-Aankoop (Budget en Recht 223 juli-augustus 2012):  
 

"De winkels vragen altijd naar het bedrag van de inkomsten, maar enkel Fnac staat erop dat 
een bewijsdocument wordt voorgelegd. Op de website van Neckermann staat zelfs te lezen 
dat voor kredietaanvragen voor een bedrag gelijk aan of minder dan 1.250,00 euro geen 
bewijs van inkomen nodig is!" 
 

“M. Y is gepensioneerd. Samen met zijn echtgenote geeft hij een inkomen aan van 2.650,00 
euro per maand, maar het koppel heeft al heel wat schulden: 1 hypothecaire lening, 3 leningen 
op afbetaling en 6 kredietopeningen. Toch kent Saturn hem het gevraagde krediet toe". 

 
 

2.1.3.  DE MEESTE KREDIETBEMIDDELAARS MOETEN AAN DE CONSUMENT OOK INLICHTINGEN 

VERSCHAFFEN OVER HET KREDIET EN MOETEN IN STAAT ZIJN DEZE UIT TE LEGGEN 
 

 

Personen of instellingen die bij wijze van hoofdactiviteit als kredietbemiddelaar optreden, zijn 
ook onderworpen aan de verplichting om de consument te informeren en te adviseren1. 
Volgens de definities van de wet (art. 11ter, 2e lid) en een analyse van de parlementaire 
stukken2, worden garagehouders, verkopers, grootwarenhuizen, meubelwinkels en anderen 
beschouwd als kredietbemiddelaars die bij wijze van hoofdactiviteit optreden indien het krediet 
dat ze aanbieden niet uitsluitend bestemd is om de aankoop van de goederen of diensten van 
de bemiddelaar te financieren, of indien de "financiering van de aankoop systematisch wordt 
aangeboden en deel uitmaakt van de commerciële strategie en reclameboodschappen van de 
bemiddelaar”34 
 

Artikel 11 van de wet bepaalt dat aan de informatieplicht met name is voldaan wanneer aan de 
consument een standaardformulier wordt overhandigd (SECCI-formulier genaamd) waarin een 
reeks inlichtingen is opgenomen zoals voorzien in de wet. 
 

Maar de wet voorziet ook dat aan de consument een passende toelichting moet worden 
verschaft, zodat deze kan beoordelen of de aangeboden kredietovereenkomst beantwoordt aan 
zijn behoeften en aangewezen is gelet op zijn financiële situatie. 
 

Indien nodig moet de kredietbemiddelaar in staat zijn om de informatie in het SECCI-formulier 
(het JKP, de debetrente, de herroepingstermijn...) toe te lichten, maar ook om informatie te 
geven over de hoofdkenmerken van de aangeboden producten en de specifieke gevolgen die 
deze kunnen hebben voor de consument, met inbegrip van de gevolgen van wanbetaling 
vanwege de consument.  
 

                                                 
1  Krachtens Artikel 11ter, eerste lid 1 van de WCK hoeven enkel de leveranciers van goederen of de aanbieders van diensten die 

bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden deze verplichtingen niet na te leven: “De artikelen 11, 11bis en 15, 
eerste lid, zijn niet van toepassing op leveranciers van goederen of aanbieders van diensten die bij wijze van nevenactiviteit als 
kredietbemiddelaar optreden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting van de kredietgever ervoor te zorgen dat de 
consument de in die artikelen bedoelde precontractuele informatie daadwerkelijk ontvangt.” 

 

2  Indien een verkoper van goederen of diensten bij een kredietopening een  betaalkaart, een accreditiefkaart of een 
multifunctionele kaart zou aanbieden of autoleningen zou aanbieden terwijl hij zelf geen auto’s verkoopt, dan overstijgt dit de 
loutere bemiddeling als nevenactiviteit (memorie van toelichting, Parl. Stuk, Kamer, Zitting 52, 2468/001, p. 35) 

 

3  Zoals Michiel DE MUYNCK en Reinhard STEENNOT het stellen, dient men ervan uit te gaan dat enkel de verstrekkers van 
goederen en diensten waarop de activiteit van de kredietbemiddelaar slechts een geringe invloed heeft op de commerciële 
activiteit, kunnen worden beschouwd als kredietbemiddelaars die bij wijze van nevenactiviteit optreden (De nieuwe wet 
consumentenkrediet en kredietopeningen: een afdoende bescherming voor de consument?, R.D.C. 2011/3, p.191 en 205). 
Indien de financiering van de aankoop systematisch wordt aangeboden en deel uitmaakt van de commerciële strategie en 
reclameboodschappen van de bemiddelaar, is het geen nevenactiviteit meer. Hetgeen de kredietbemiddelaar op de markt 
aanbiedt, is een product (of een dienst) op krediet of een gezamenlijk aanbod product (dienst) + krediet. Het krediet wordt dus 
een deel van de hoofdactiviteit van de onderneming. 

4  Zie ook de de commentaar op de Wet door Frédéric de Patoul op de website van de FOD Economie 
http://economie.demoroom.be/nl/art-11ter-vrijstelling-precontractuele-informatie.html  

http://economie.demoroom.be/nl/art-11ter-vrijstelling-precontractuele-informatie.html
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Artikel 5.6 van de Europese Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten bepaalt uitdrukkelijk: "de lidstaten kunnen de wijze waarop en de mate waarin 
dergelijke bijstand wordt verleend (...) aanpassen".  
 

Considerans 27 van de Europese Richtlijn bepaalt dat "Afgezien van de precontractuele 
informatie waarop de consument recht heeft, kan hij nog aanvullende bijstand nodig hebben om 
uit te maken welke kredietovereenkomst in het palet aangeboden producten voor zijn behoeften 
en financiële situatie het meest geschikt is. Daarom moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
kredietgevers dergelijke hulp omtrent de door hen aan de consument aangeboden 
kredietproducten verlenen. Zo nodig moet de consument persoonlijk toelichting krijgen op de 
relevante precontractuele informatie en de voornaamste kenmerken van de voorgestelde 
producten, zodat hij zich rekenschap kan geven van de gevolgen die deze voor zijn economische 
situatie kunnen hebben. In voorkomend geval moet deze plicht tot hulp aan de consument ook 
voor kredietbemiddelaars gelden. De lidstaten kunnen bepalen op welke wijze en in welke mate 
deze toelichtingen aan de consument moeten worden gegeven, gelet op de bijzondere 
omstandigheden waarin het krediet wordt aangeboden, de noodzaak van hulp aan de 
consument en de aard van afzonderlijke kredietproducten." 
 
 

2.1.4. DE NOODZAAK AAN EEN GRONDIGE OPLEIDING  
 

 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de wet en van de Europese richtlijn inzake informatie 
van de consument zoals hierboven beschreven, menen wij dat kredietbemiddelaars een 
adequate opleiding en geregelde bijscholing moeten genieten teneinde voldoende kennis te 
verwerven en op peil te houden. Als de kredietbemiddelaar een onderneming is (bijvoorbeeld 
een grootwarenhuis), zouden de werknemers die in contact komen met het publiek en 
kredieten aanbieden deze adequate opleiding moeten volgen.  
 

Op dit ogenblik zijn enkel tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten of in verzekeringen56  
wettelijk verplicht om een opleiding te volgen en zich geregeld bij te scholen en moeten zij over 
specifieke beroepskennis beschikken om als tussenpersoon te mogen optreden.  
 

Die verplichting wordt overigens uitgebreid naar alle personen die binnen deze ondernemingen 
op welke wijze ook in contact staan met het publiek om financiële producten of verzekeringen 
aan te bieden of te promoten. 
 

De kredietbemiddelaars van hun kant zijn daarentegen aan geen enkele opleidingsplicht 
onderworpen, noch aan enige vereiste inzake diploma's of andere voorwaarden op het vlak van 
beroepskennis. 
 

Het is nochtans onmiskenbaar dat de kredietmarkt in constante ontwikkeling is en dat de 
verschillende kredieten die aan de consument worden aangeboden even complex zijn als 
financiële instrumenten of verzekeringsproducten. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een krediet 
mag worden aangeboden door een kassierster of een verkoper van wasmachines, of zelfs door 
een makelaar of een agent die geen adequate voorbereidende opleiding heeft genoten. 

                                                 
5  De opleiding en geregelde bijscholing zijn wettelijke verplichtingen voor: 

- de makelaar, agent, subagent en de verantwoordelijken voor de distributie, krachtens de wet van 27 maart 1995 betreffende 
de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (art. 11, § 4bis); 

- de makelaar, agent, en in het geval van rechtspersonen de effectieve leider(s), alsook voor personen die in contact staan met 
het publiek krachtens het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikels 8 en 13 van de wet van 22 maart 2006 
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. (art. 7, §1 en 8). 

 

6  Zie de mededeling van de FMSA van 23/5/2012 waarin de vereiste beroepskennis wordt uiteengezet voor makelaars en 
agenten in bank- en beleggingsdiensten, hun effectieve leiders en hun personeelsleden die in contact staan met het publiek, 

beschikbaar op de website: http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/fsma_2012_11.ashx  
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AAaannbbeevveelliinnggeenn  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  ttoott  hheett  ssttaattuuuutt  eenn  ddee  oopplleeiiddiinngg  vvaann  

kkrreeddiieettbbeemmiiddddeellaaaarrss  
  

 

Gelet op de rol die de kredietbemiddelaars spelen en op het verontrustend hoge aantal wanbetalingen 
dat sommigen van hen veroorzaken, is het Platform van oordeel dat dringend werk moet worden 
gemaakt van de reglementering van het statuut van alle tussenpersonen voor wie kredietbemiddeling 
een hoofdactiviteit is (makelaars, agenten, verkopers, grootwarenhuizen) teneinde:  

- het professionalisme, de kennis van de verschillende producten en de juridische kennis te  
  vergroten van de personen die in contact staan met de consument; 

- de consument correct te informeren en adviseren;  
- de strijd aan te binden tegen de schuldoverlast en het gemakkelijk krediet. 

 

In afwachting van een complete en samenhangende wetgeving die het statuut van alle tussenpersonen 
regelt (kredietbemiddelaars, verzekeringsagenten enz.) menen wij dat prioriteit moet worden gegeven 
aan een regeling die kredietbemiddelaars onderwerpt aan dezelfde verplichtingen op het vlak van 
opleiding en bijscholing als de agenten in bank- en beleggingsdiensten of verzekeringen. 
  

 De kredietbemiddelaar moet over beroepskennis beschikken 
  

 Toevoegen van een nieuwe paragraaf 2bis in artikel 77 van de WCK:   
 

 Om te kunnen worden ingeschreven in het register van kredietbemiddelaars bedoeld in §1 en om 
die inschrijving te handhaven, moet de persoon in kwestie over de vereiste beroepskennis 
beschikken.  

 

 De Koning is bevoegd om, bij besluit genomen na advies van de bevoegde autoriteit, de vorm en 
de inhoud van die beroepskennis te bepalen. Hij kan voorzien in overgangsmaatregelen. 
 

 De kredietbemiddelaars dienen bij de bevoegde autoriteit, volgens modaliteiten door haar bij 
reglement bepaald, met inbegrip van de periodiciteit, de naleving aan te tonen van de bepalingen 
van artikel 77 § 2bis, 1ste lid. 

  

 Indien de tussenpersoon een onderneming is, moeten de leidinggevenden en de 
personen die in contact staan met het publiek over de nodige beroepskennis beschikken 

 

 Toevoegen van een nieuwe paragraaf 2ter in artikel 77 van de WCK:   
 

 De kredietbemiddelaars met de hoedanigheid van rechtspersoon worden bovendien slechts 
ingeschreven, en hun inschrijving wordt slechts gehandhaafd, op voorwaarde dat: 
 

 1°  de personen die met de effectieve leiding worden belast, beschikken over de vereiste 
beroepskennis in de zin van artikel 77 § 2bis, 1ste lid en de passende ervaring om deze functie 
waar te nemen; 

 

 2°  de personen die op welke wijze ook in contact staan met het publiek met het oog op  
 a)  het voorstellen of aanbieden van kredietovereenkomsten aan consumenten; 
 b)  het bijstaan van de consumenten door de voor kredietovereenkomsten noodzakelijke 

 voorbereidende werkzaamheden te verrichten, buiten deze bedoeld in punt a); 
 c) het sluiten van kredietovereenkomsten met consumenten voor rekening van de 

kredietgever in de zin van artikel 1, § 3 van de wet met inbegrip van de promotie, over de 
vereiste beroepskennis beschikken in de zin van artikel 77 § 2bis, 1ste lid.  

 

 De werkgever bewaart de lijst van de in § 2ter, 1ste lid bedoelde personen en stukken inzake 
beroepskennis, en houdt deze ter beschikking van de bevoegde autoriteit. 

 

 De Koning is bevoegd om bij besluit, genomen na advies van de bevoegde autoriteit, de vorm en 
de inhoud van die beroepskennis te bepalen. Hij kan voorzien in overgangsmaatregelen. 

 

 De kredietbemiddelaars dienen bij de bevoegde autoriteit, volgens modaliteiten door haar bij 
reglement bepaald, met inbegrip van de periodiciteit, de naleving aan te tonen van de bepalingen 
van artikel 77 § 2ter, 1ste en 2e lid. 
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 2.2..   VVEERRBBOODD  OOPP  LLEEUURRHHAANNDDEELL  
 

  

 

Wij pleiten voor een verbod op leurhandel op straat en op of rond het openbaar vervoer zoals in 
stations, metrostations of in grote winkelcentra of winkelgalerijen. 
 

In de lente van 2009 doken in de Brusselse metrostations Rogier en op straat (meer bepaald in 
de welbekende Matongewijk in Elsene) stands op van Citibank. Deze stands zijn altijd prominent 
aanwezig in de doorgangen van heel wat winkelgalerijen, in de stations... De consument wordt 
gelokt met prachtige vakanties; over de bijzonderheden van het krediet wordt met geen woord 
gerept, soms is de verstrekte informatie zelfs bedrieglijk, en ook een analyse van de 
kredietwaardigheid is vrijwel onbestaande. 

 

Men leze in dit verband het artikel verschenen in La Meuse van 24 januari 2009:  
"Middenin (de winkelgalerij St Lambert in Luik) stonden twee kleine stands van Citibank met vier 
verkopers die voorbijgangers uitnodigden om een willekeurige kaart te kiezen uit een set van 5 
kaarten. Welke kaart u ook koos, u won een vlucht, heen en terug, naar Barcelona, Rome of 
Venetië. U hoefde maar 1 ding te doen: gewoon naar de stand gaan en een aanvraag 
ondertekenen voor een Citibank-kredietkaart. Uw vliegticket zou u vervolgens, na uw eerste drie 
transacties, worden opgestuurd. Je moest eens zien hoeveel Luikenaars het formulier 
ondertekenden…" 

 

Wij zijn van mening dat dergelijke praktijken tekortschieten op het vlak van de vereiste 
omkaderingscriteria om een kredietovereenkomst in goede omstandigheden te kunnen 
afsluiten (volledige informatie van de consument, beoordeling van de kredietwaardigheid, 
advies enz.). De straat of andere drukbezochte plaatsen zijn niet de geschikte omgeving om 
dergelijke verbintenissen aan te gaan!  
 

Het gaat er hierbij ook om de banalisering aan te klagen van belangrijke verbintenissen zoals het 
aangaan van een krediet: krediet verkoop je niet zoals warme wafels!  
 

AAaannbbeevveelliinnggeenn::  
DDee  lleeuurrhhaannddeell  oopp  ssttrraaaatt,,  iinn  ddee  mmeettrroo,,  iinn  ddee  ssttaattiioonnss    

eenn  ooppeennbbaarree  ppllaaaattsseenn  vveerrbbiieeddeenn  
 

Toevoegen van een nieuwe alinea in artikel 8 van de WCK 
 

Het leuren voor kredietovereenkomsten alsook het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst 
aan de consument op de openbare weg, een openbare plaats of een plaats van doorgang zijn 
verboden. 
  

 

 

 2.3..   SSPPEECCIIAALLEE  RRUUIIMMTTEE  VVOOOORR  KKAANNDDIIDDAAAATT--KKRREEDDIIEETTNNEEMMEERRSS  IINN  VVEERRKKOOOOPPCCEENNTTRRAA    
  

  

 

Zie onze aanbevelingen van 2007, pagina's 10, 15, 16 en 17. 
 

Wij pleiten ervoor dat, wanneer een krediet wordt aangeboden op de plaats van verkoop 
(winkel, supermarkt), de consument wordt ontvangen in speciaal hiervoor ingerichte ruimte 
waarin kan worden voldaan aan de minimale vereisten inzake vertrouwelijkheid, en niet 
gewoon aan de kassa of op een stand.  
 

Dat is in België bijvoorbeeld reeds het geval in sommige winkels van Carrefour en Makro, of in 
Frankrijk in de Galeries Lafayette en het warenhuis Printemps. 
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De conclusies en aanbevelingen van het Athling-rapport, uitgebracht op vraag van het Franse 
Ministerie van Economische Zaken over de kwestie van het revolving credit: "Meer dan één op 
twee openingen van verlengbaar krediet gebeurt in het verkooppunt zelf, dat wil zeggen buiten 
de lokalen van de kredietgever of zonder contact met de kredietgever (grootwarenhuizen, 
supermarkten). Er is een wereld van verschil tussen de kennis over de bijzonderheden van 
verlengbaar krediet bij merken waarbij de financiële adviseurs in dienst zijn van een 
kredietgever, en die waarbij wordt gerekend op de medewerking van winkelverkopers of 
kassapersoneel. In het eerste geval worden de consumenten systematisch in speciaal daartoe 
voorziene ruimten ontvangen." 
 

 

 2.4..   DDEE  NNUULLSSTTEELLLLIINNGGSSTTEERRMMIIJJNN  
 

  

 

Zie onze aanbevelingen van 2007, pagina 19 en volgende, en onze aanbevelingen van 2009, 
pagina 10 en volgende.  
 

Reeds geruime tijd pleiten wij ook voor de toepassing van de nulstellingstermijn, zoals die in 
2003 werd bepaald, op alle overeenkomsten voor kredietopening. Wij zijn dan ook verheugd 
over deze maatregel die moet voorkomen dat mensen een permanente schuldenlast met zich 
meedragen; voortaan wordt immers een termijn vastgesteld waarin het totale verschuldigde 
bedrag moet worden terugbetaald.  
 

In de wet zouden nog enkele verbeteringen kunnen worden aangebracht ter bevordering van 
verantwoordelijke kredietpraktijken waarop in de Europese richtlijn wordt aangedrongen.  
 

In de huidige situatie wordt de consument slechts twee maanden voor de vervaldatum van de 
nulstellingstermijn op de hoogte gebracht (per aangetekend schrijven) van het feit dat hij het 
volledige bedrag moet terugbetalen, dat hij in het kader van zijn kredietopening heeft 
opgenomen. Die termijn is veel te kort en zal vaak als gevolg hebben dat de consument, die niet 
in staat is om het opgeëiste bedrag in één keer te betalen, een ander krediet moet zien te 
vinden om het vorige terug te betalen. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de wetgever! 
 

Het lijkt ons van belang dat de consument niet voor verrassingen wordt geplaatst en dat hij 
zowel aan het begin als in de loop van de overeenkomst duidelijk op de hoogte wordt gesteld 
van de nulstellingstermijn. De vervaldag van de nulstellingstermijn en de gevolgen ervan zouden 
ook kunnen vermeld worden op de tussentijdse maandelijkse uittreksels die aan de consument 
worden bezorgd.  
 

Bovendien zou de consument naar onze mening de mogelijkheid moeten kunnen behouden om in 
maandelijkse termijnen te betalen na de nulstellingstermijn totdat de schuld volledig is afgelost. 
 

AAaannbbeevveelliinnggeenn  ::  

EEeenn  ddooeellttrreeffffeennddee  nnuullsstteelllliinnggsstteerrmmiijjnn  iinn  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  sscchhuullddoovveerrllaasstt  
 

Het Platform is van oordeel dat het van essentieel belang is om de consument duidelijk op de 
hoogte te stellen van de vervaldatum van de nulstellingstermijn en van de gevolgen daarvan, en dit 
bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook in de loop van de overeenkomst, met name in de 
tussentijdse maandelijkse uittreksels die aan de consument worden bezorgd.   
  

Bovendien zou de consument naar onze mening de mogelijkheid moeten kunnen behouden om ook 
na de nulstellingstermijn in maandelijkse termijnen te betalen totdat de schuld volledig is afgelost. 
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 2.5..   VVEERRSSCCHHEERRPPIINNGG  VVAANN  DDEE  CCOONNTTRROOLLEESS  EENN  SSTTRREENNGGEERREE  SSAANNCCTTIIEESS    
 

  

 

De FOD Economie speelt een essentiële rol in de controle van de naleving van de wetgeving en 
beschikt over ruime bevoegdheden. De administratie  

- verleent de vergunning om hun beroep uit te oefenen aan kredietverleners 
kredietbemiddelaars, 

- spoort de inbreuken op de wet op en stelt deze vast (te dien einde kan de administratie 
documenten in beslag nemen, PV’s opstellen, enz...), 

- bestraft de vastgestelde inbreuken (door middel van een waarschuwing, administratieve 
boetes of de intrekking van de vergunning tot uitoefenen van het beroep).  

 
Buiten deze systematisch of op grond van klachten uitgevoerde controles, houdt de FOD ook 
algemene enquêtes.  
 
Zo werden reeds meerdere enquêtes gehouden over reclame, waarbij tal van misbruiken aan 
het licht zijn gekomen7.  
 
Het Platform pleit er voor dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld van de FOD 
Economie om deze taken doeltreffend uit te voeren. 
 

Voorbeeld: De "Task Force reclame voor krediet" die in 2006 werd opgericht binnen de 
FOD bestond uit een team van amper 12 mensen om de reclame te controleren van heel 
de sector van het krediet, zijnde 189 kredietverleners en 28.411 kredietbemiddelaars.  

 
 

AAaannbbeevveelliinnggeenn::  

VVeerrsscchheerrppiinngg  vvaann  ddee  ccoonnttrroolleess  eenn  ddooeellttrreeffffeennddee  ssaannccttiieess    

iinn  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  ggeemmaakkkkeelliijjkk  kkrreeddiieett  
  
Het Platform is van mening dat een versterking van de controles door de bevoegde 
overheidsinstanties (in het bijzonder wat de reclame en de naleving van de wettelijke 
voorwaarden voor de toekenning van kredieten betreft) zou leiden tot een betere toepassing 
en naleving van de wettelijke beschikkingen die er voor moeten zorgen dat de consument een 
kwaliteitsvol krediet krijgt en beschermd wordt tegen misbruiken en dat de strijd tegen 
schuldoverlast wordt aangebonden.  
 

Het Platform verheugt zich er over dat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de 
FOD Economie voortdurend de inbreuken op de wetgeving opspoort.  
Toch pleit het Platform er voor dat de regering aan de Administratie voldoende middelen 
toekent om deze taak uit te voeren. 
 

Wij pleiten tevens voor een versterking van de bevoegdheden van de FOD Economie en voor de 
invoering van doeltreffende sancties. In deze context moet een strafrechtelijke sanctie worden 
voorzien in artikel 101 van de WCK voor artikels 10 en 15 zodat de administratie de mogelijkheid 
krijgt om minnelijke boetes op te leggen aan kredietgevers. 
 

 

                                                 
7 Zie het persbericht van de FOD Economie 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/s4/fournisseurs_credit_10_01_2012.jsp en het artikel in Trends Tendence: 
http://trends.levif.be/economie/actualite/high-tech/credit-sur-internet-attention-danger/article-4000028602823.htm 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/s4/fournisseurs_credit_10_01_2012.jsp
http://trends.levif.be/economie/actualite/high-tech/credit-sur-internet-attention-danger/article-4000028602823.htm
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33..  HHAALLTT  AAAANN  DDEE  OONNGGEELLIIJJKKHHEEIIDD  TTUUSSSSEENN  

CCOONNSSUUMMEENNTTEENN  EENN  OONNDDEERRNNEEMMIINNGGEENN  
 

 
 

 

 
 

De relaties tussen de kredietondernemingen en de consument zijn altijd al gekenmerkt geweest 
door een diep onevenwicht. De onderneming bevindt zich door de aard der dingen in een 
machtspositie waarvan de consument het slachtoffer dreigt te worden. 
 

Daarom hebben verschillende reglementeringen tot doel het lot van de zwakkere partij te 
verbeteren. Zo bijvoorbeeld de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en 
Consumentenbescherming (WMPC) die voorziet in een hele reeks bepalingen ten voordele van 
de consument: de nietigheid van onrechtmatige bedingen, het verbod op oneerlijke 
handelspraktijken, algemene informatieverplichtingen...  
 

Tegenover een onderneming beschikt een particulier zeer zelden over de mogelijkheid om over 
de voorwaarden van de overeenkomst te onderhandelen die hem bindt aan een verkoper of 
handelsonderneming. Men spreekt dan van een toetredingsovereenkomst omdat geen enkele 
onderhandeling tussen de partijen mogelijk is. 
 

Toetredingsovereenkomsten zijn het meest vatbaar voor onrechtmatige bedingen. Dergelijke 
bedingen worden in de WMPC gedefinieerd als zijnde "elk beding of elke voorwaarde in een 
overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een 
of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten 
en plichten van de partijen ten nadele van de consument".8 
 

Hoewel het tot de verantwoordelijkheid behoort van de koper om de overeenkomst aandachtig 
na te lezen (alsook de bijbehorende algemene voorwaarden als deze beschikbaar en 
toegankelijk zijn) en aldus eventuele onevenwichtigheden aan te klagen, zijn onrechtmatige 
bedingen vaak op een moeilijk leesbare wijze (lengte van de tekst, kleine lettertekens) en in een 
voor de gemiddelde consument onverstaanbare taal opgesteld.  
 

Om die reden is in artikel 74 van de WMPC een niet-exhaustieve lijst opgenomen van niet 
minder dan 33 onrechtmatige praktijken.  
 

Bij wijze van voorbeeld: 
- "de consument voor een onbepaalde termijn binden, zonder duidelijke vermelding van een 

redelijke opzeggingstermijn" (art. 74, 18°); 
- "in geval van betwisting, de consument doen afzien van elk middel van verhaal tegen de ond 

erneming" (art. 74, 22°). 
 

Vanuit juridisch oogpunt zijn deze bedingen verboden. Wanneer een van deze bedingen in een 
overeenkomst is opgenomen, is ze nietig en hoeft de consument er geen rekening mee te 
houden.9  
                                                 
8  Artikel 2, 28° WMPC 
. 

9  Belangrijke toelichting: enkel het onrechtmatige beding moet als nietig worden beschouwd. De rest van de overeenkomst blijft 
rechtsgeldig, althans, indien de overeenkomst zonder dit beding kan voortbestaan en dit beding dus niet essentieel voor de 
overeenkomst was. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clauses_abusives
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Het is evenwel aan de rechter om te oordelen of een betwist beding al dan niet als onrechtmatig 
moet worden beschouwd. De lijst van onrechtmatige bedingen bevat immers een groot aantal 
termen die voor interpretatie vatbaar zijn. Bijvoorbeeld: "redelijke termijn", "die duidelijk niet 
evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden", "een al te ver van 
het einde van de overeenkomst verwijderde datum"…  
 

Het feit dat men zijn gelijk voor de rechter moet zien te halen, heeft echter een ontmoedigend 
effect. In de meeste gevallen vindt de particulier de procedure voor de rechtbank inderdaad te 
zwaar en aarzelt men om een zaak aan te spannen die veel meer energie, tijd en geld zou kosten 
dan het bedrag van de vordering zelf. 
 

Gelet op deze elementen, lijkt het ons noodzakelijk om de geldende wetgeving te verduidelijken 
en alternatieve oplossingen te ontwikkelen voor rechtszaken met het oog op een doeltreffende 
bescherming van de consument. 
 
 

 3.1..   EEEENN  EEIINNDDEE  SSTTEELLLLEENN  AAAANN  OONNRREECCHHTTMMAATTIIGGEE  BBEEDDIINNGGEENN  
  

  
 

Waar het gaat over de preventie van overmatige schuldenlast zijn sommige bedingen 
problematischer dan andere. Problematisch zijn bijvoorbeeld bedingen die voorzien in 
buitensporige schadevergoedingen ten laste van de consument in geval van laattijdige betaling 
(strafbeding) of verbreking van de overeenkomst (verbrekingsbeding).  
 

De definitie van deze bedingen is van kapitaal belang voor de consument: 
 

- Het strafbeding is van toepassing in geval men in gebreke blijft ten aanzien van de uitvoering 
van een overeenkomst. Het verbrekingsbeding speelt in geval van eenzijdige opzegging en 
impliceert geen wanprestatie. 

- Het strafbeding bepaalt het forfaitaire bedrag van het voorziene nadeel en houdt geen 
bestraffing in. Het heeft dus louter het karakter van een schadevergoeding terwijl het 
verbrekingsbeding daarentegen kan worden gelijkgesteld met een sanctie wegens het 
verbreken van de overeenkomst. 

- Het bedrag van het strafbeding kan, bij toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk 
Wetboek, het voorwerp uitmaken van een beoordeling door de rechter teneinde het 
eventueel onevenredige karakter ervan te onderzoeken. Als hij bijvoorbeeld van oordeel is 
dat het bedrag van de schadevergoeding te hoog is, zal de rechter dat bedrag terugbrengen 
tot de som die hij redelijk acht. Er bestaat echter geen vergelijkbare wettelijke bepaling die 
de rechter de mogelijkheid biedt om het bedrag van het verbrekingsbeding nietig te 
verklaren of te matigen, tenzij hij rechtsmisbruik zou inroepen. 

 
3.1.1.  BUITENSPORIGE SCHADEVERGOEDINGEN IN GEVAL VAN LAATTIJDIGE BETALING: DE 

STRAFBEDINGEN 
 

Een strafbeding is volgens het Burgerlijk Wetboek een beding waarbij een persoon zich ertoe 
verbindt om, voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst, een forfaitaire 
vergoeding te betalen voor de schade die kan worden geleden door de andere partij.  
Typevoorbeeld van een strafbeding:  

"De vennootschap X behoudt zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, een 
schadevergoeding te factureren gelijk aan X% van het totaal te betalen bedrag met een 
minimum van X EUR. Die schadevergoeding zal dienen om de inningskosten te dekken". 
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Anders gezegd, een strafbeding beoogt op voorhand (vandaar bepaalde misbruiken) de geleden 
schade van een partij vast te leggen in geval van niet-uitvoering van een contractuele bepaling.  
 

Een dergelijk beding is geldig voor zover de gevorderde schadevergoedingsbedragen niet groter 
zijn dan bedragen die duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan 
worden geleden (artikel 74, 24° WMC). Als het beding buitensporig blijkt te zijn ten opzichte van 
het geleden nadeel, zou dit als nietig moeten worden beschouwd (artikel 75 WMC). 
 

Zoals reeds gesteld, staan de gebruikte termen ("duidelijk") echter niet toe om een 
ondubbelzinnig oordeel te vellen ten voordele van de ene of de andere partij. De consument 
kan er bijgevolg niet van bij het begin van uitgaan dat een beding onrechtmatig en dus nietig is. 
Het onevenredige karakter van de forfaitaire schadevergoeding moet immers steeds door de 
rechter worden beoordeeld. 
 
 

Problemen die men in de praktijk tegenkomt 
 

 Eerste probleem: het gevorderde bedrag blijkt buitensporig ten opzichte van het door 
de verkoper geleden nadeel 
 

In de praktijk is de gevorderde schadevergoeding vaak verre van verwaarloosbaar, vooral als 
de oorspronkelijke schuld kleiner is dan het bedrag van de schadevergoeding. Desondanks is 
het erg moeilijk om aan te tonen, zoals de wet dit vereist, dat het gevorderde bedrag het 
door de onderneming geleden nadeel overtreft. 
 

Voorbeeld :  Proximus10 :  
4.3. BELGACOM behoudt zich het recht voor om in geval van laattijdige betaling een 
schadevergoeding aan te rekenen van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een 
minimum van € 60, om de recuperatiekosten te dekken. Indien de lijn gereactiveerd moet 
worden ten gevolge van een schorsing, conform artikel 11, behoudt BELGACOM zich het 
recht voor de kosten voor de herindienststelling aan te rekenen. 

 

Voorbeeld :  Stim Form11  
Strafbeding: Bij uitblijven van volledige betaling na de vevaldag, zal de rekening van 
rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning , in toepassing van artikel 1152 van de 
wetscode vermeerderd worden met de forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding van 20% 
van de hoofdsom der schuld met een minimum van 25 € voor extra gerechtelijke 
voreringskoste. Deze strafclausule is onafhankelijk van de hierboven vermelde 
verwijlintereten. 

 

 Tweede probleem: de sancties worden gecumuleerd en zijn van dezelfde aard 
 

De algemene voorwaarden bepalen vaak dat de schadevergoeding wordt vermeerderd met 
administratieve kosten (aanmaningskosten, opzoekingskosten, andere administratieve 
kosten...). 
 
Het strafbeding wordt echter geacht om op voorhand het forfaitaire bedrag vast te leggen 
van het te voorziene nadeel. Het betreft geen sanctie. Hier voegt de onderneming andere 
schadevergoedingen toe die, per definitie, dezelfde schade dekken. Het betreft dus een 
dubbele boete die aan de klant wordt opgelegd. 

 

                                                 
10  http://www.belgacom.be/assets/content/mbimport/%7BE0341E64-22C8-44F0-9549-

5D953624610C%7D?transformationID=CustomContent&contentType=content/custom&previewSite=otc  
 

11  http://www.stim-form.com/index.php?langue=nl (geraadpleegd op 18 oktober2012) (opmerking: de typefouten staan zo op de 
website) 

http://www.belgacom.be/assets/content/mbimport/%7BE0341E64-22C8-44F0-9549-5D953624610C%7D?transformationID=CustomContent&contentType=content/custom&previewSite=otc
http://www.belgacom.be/assets/content/mbimport/%7BE0341E64-22C8-44F0-9549-5D953624610C%7D?transformationID=CustomContent&contentType=content/custom&previewSite=otc
http://www.stim-form.com/index.php?langue=nl
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Voorbeeld :  VOO12  
6.4. Betalingsachterstand 
In geval van betalingsachterstand of wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, zal er een 
herinnering worden verstuurd voor de aan VOO verschuldigde bedragen waarvan de 
vervaldatum verstreken is. Elk herinnering zal aan de Klant gefactureerd worden tegen de 
forfaitaire prijs van € 5. Elk op de vervaldag nog onbetaald bedrag zal van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling leiden tot een rente van 12% op jaarbasis, waarbij elke 
begonnen maand volledig verschuldigd is. De Klant moet bovendien een forfaitaire 
schadevergoeding betalen van 15% van de op de vervaldag onbetaalde bedragen met 
een minimum van € 50.  

 

Een ander voorbeeld : G4S13  
Art. 8: Boetebeding en nalatigheidsintresten 
8.1  Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden in electronisch 

formaat verzonden, behoudens andersluidend verzoek van de Onderschrijver. Indien 
de betaling van de factuur niet gebeurt binnen 8 dagen na de verzending van een 
aanmaning per aangetekend schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd 
worden met 10% (minimum €50,00) als forfaitaire schadevergoeding. 

8.2  Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 15 dagen na de 
bovenvermeldde aanmaning heeft de Vennootschap het recht het contract 
onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door 
deze verbreking wordt de Onderschrijver verplicht onmidellijk alle nog verschuldigde 
bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden 
gefactureerd tot de normale vervaldag van het contract. 

8.3  Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen 
maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en 
zonder dat er hiervoor enige aanmaning nodig is. 

 

In een dergelijke situatie wordt de klant geconfronteerd met een cumul van strafbedingen 
die op zich niet verboden is, maar die de consument, die zich vaak reeds in een zwakke 
financiële situatie bevindt, verplicht om een aanzienlijk bedrag op te hoesten.  

 

 Derde probleem: het gebrek aan duidelijkheid voor de consument 
 

De bedingen worden zodanig opgesteld dat het voor de gemiddelde consument erg moeilijk 
is om op voorhand in te schatten welke schadevergoeding hij zal moeten betalen. Dit zorgt 
voor een totaal gebrek aan transparantie voor de consument.  

 

Voorbeeld :  Electrabel14  
7.7. Bij wanbetaling mogen wij u interesten aanrekenen, aan de wettelijke intrestvoet, 
vanaf de vervaldatum van de factuur. 
 

Het gebrek aan duidelijkheid en precisie draagt er bovendien toe bij dat de benadeelde 
consument wordt afgeschrikt en er van afziet om een rechtszaak aan te spannen gelet op 
de talrijke kosten die hij hiervoor moet aangaan. De betaling van de gerechtskosten is 
bovendien afhankelijk van de (al dan niet positieve) uitspraak in het geschil. 
 

Voorbeeld : Numericable15  
9.7. Vertraging of uitblijven van betaling 
In geval van niet-betaling stuurt de Vennootschap via eender welk passend middel (per 
post, e-mail, sms, enz.) een herinneringsbericht naar de Klant die niet betaalt of naar een 
derde betaler die door deze wordt aangesteld. De herinneringen zullen aanleiding geven 
tot het factureren van de forfaitaire administratieve kosten. 

                                                 
12

  http://www.voo.be/nl/nouvelles-conditions-generales/ (geraadpleegd op 18 oktober 2012) 
13

  http://www.g4s.be/~/media/Files/Belgium/General%20Terms%20and%20Conditions/Secure_Solutions-NL.ashx 

(geraadpleegd op 18 oktober 2012) 
14

  https://www.electrabel.be/nl/particulier/prices-and-conditions (geraadpleegd op 18 oktober2012) 
15

  http://www.numericable.be/documents/document/20120824143705-

5355_conditions_ventes_aout_2012_nl_sp_a4.pdf (geraadpleegd op 18 oktober2012) 

http://www.voo.be/nl/nouvelles-conditions-generales/
http://www.g4s.be/~/media/Files/Belgium/General%20Terms%20and%20Conditions/Secure_Solutions-NL.ashx
https://www.electrabel.be/nl/particulier/prices-and-conditions
http://www.numericable.be/documents/document/20120824143705-5355_conditions_ventes_aout_2012_nl_sp_a4.pdf
http://www.numericable.be/documents/document/20120824143705-5355_conditions_ventes_aout_2012_nl_sp_a4.pdf
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In het geval dat de herinnering van de factuur vruchteloos blijft, zullen de verschuldigde 
bedragen een verwijlsinterest opleveren aan een jaarlijks percentage van 12 %. Dit zal 
worden vermeerderd met eenvergoeding van 15 %, met een minimum van € 40, waarbij 
de herinneringskosten komen en desgevallend de kosten om het adres op te zoeken. 
Bij invordering van elke onbetaalde factuur moet de debiteur instaan voor alle 
invorderingskosten, zowel gerechtelijke als andere, ongeacht elke vordering tot 
schadevergoeding en andere vorderingen, inclusief de geschillen, die noodzakelijk zijn om 
de belangen van de Vennootschap te vrijwaren. 
Bovendien aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de Vennootschap een deel of alle Diensten 
kan opschorten of beperken tot de volledige betaling van alle bedragen verschuldigd door 
de Klant. De Vennootschap zal overgaan tot het deactiveren van de Klantendienst(en) 
gefactureerd aan het geldend tarief. De Klant zal opnieuw kunnen genieten van de 
Diensten na de integrale betaling van de verschuldigde bedragen en na het op voorhand 
betalen van de te betalen bedragen. 

 

 Vierde probleem: beide partijen worden niet op dezelfde manier vergoedt 
 

Krachtens artikel 74, 17° van de WMC: "zijn onrechtmatig de bedingen die ertoe strekken het 
bedrag vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de consument die zijn 
verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van 
de onderneming die in gebreke blijft". 
 

De overeenkomst moet dus verplicht in een gelijkwaardige vergoeding voorzien ten laste van 
de verkoper indien deze laatste zijn verplichtingen niet zou nakomen.  
 

Wanneer de overeenkomst in deze wederkerigheid voorziet, wordt deze echter vaak zo 
geformuleerd dat de consument er maar moeilijk aan uit raakt. 

 

Voorbeeld :  Numericable16 
4.4 Wederkerigheidsbeding 
In geval van laattijdige levering of van gebrekkige uitvoering van de verplichtingen van 
Coditel, kan de Klant aanspraak maken op hetgeen is bepaald in artikel 4.3.  
 

Ten slotte bevatten tal van overeenkomsten geen wederkerigheidsbeding.  

 
Voorbeeld :  Institut de biologie17  

Algemene voorwaarden. 
- Gelieve voor uw betaling bij voorkeur het overschrijvingsformulier te gebruiken dat u 

onderaan aan de voorzijde van dit blad vindt. 
- De honoraria zijn contant betaalbaar. 
- Niet-betaling of laattijdige betaling : 

In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen wordt de verschuldigde hoofdsom 
vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 25 
EUR. Bovendien is dan zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd 
van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige 
betaling. 
Alle kosten voor minnelijke of gerechtelijke invordering via een gerechtsdeurwaarder zijn 
ten laste van de debiteur. Die kosten zullen worden berekend in overeenstemming met 
het koninklijk besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van 
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige 
toelagen. 
De vrederechter van Oudergem is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de 
invordering van deze honoraria. 

                                                 
16 http://www.numericable.be/media/pdf/Conditions-be.pdf (geraadpleegd op 12 juni 2012). 
 

17 Deze algemene voorwaarden kunnen niet online geraadpleegd worden. 

http://www.numericable.be/media/pdf/Conditions-be.pdf
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AAaannbbeevveelliinnggeenn  oomm  eeeenn  eeiinnddee  ttee  sstteelllleenn  aaaann  ddee  oonnrreecchhttmmaattiiggee  ssttrraaffbbeeddiinnggeenn  
  

 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, zoals gewijzigd door Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011, 
heeft geopteerd voor de volledige of maximale harmonisatie, dat wil zeggen dat, binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn, de lidstaten geen bepalingen mogen behouden of aannemen die 
afwijken van deze van de richtlijn. In artikel 3.3 is evenwel sprake van een "indicatieve en niet 
uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt". Binnen het debat over 
de draagwijdte van deze bepaling, is het Platform van mening dat, aangezien de lijst niet uitputtend 
is, de Belgische wetgever kan beslissen om deze aan te vullen. Om die reden beveelt het Platform de 
wetgever het volgende aan: 
 

 Vastleggen van een billijk en evenredig plafond voor het bedrag van het strafbeding en van 
de verwijlinteresten voor elke sector 

 Het Platform Dag Zonder Krediet sluit zich hier aan bij het advies van 17 februari 2011 van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen18 volgens hetwelk een algemene regeling inzake 
betaaltermijnen of inzake het vaststellen van een verwijlinterest en/of het begrenzen van 
schadebedingen wegens niet-tijdige betaling, in contracten tussen ondernemingen en 
consumenten, niet valt aan te bevelen. Dit moet desgevallend per sector worden bekeken (bv. 
sector van de telecom, energie, fitness…). 

 

 Verbieden om diverse kosten aan te rekenen bovenop de forfaitaire schadevergoeding die 
verschuldigd is in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst 

 Het Platform beveelt aan om volgende tekst toe te voegen aan artikel 74 van de WMPC: "het is 
verboden om aan de verkoper, in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de 
verbintenissen van de consument, andere schadevergoedingen toe te kennen dan de 
nalatigheidsintresten en een forfaitaire schadevergoeding voor het geleden nadeel, onverminderd 
de bij gerechtelijk vonnis vastgestelde proceskosten".  

 

 Verbeteren van de leesbaarheid van de overeenkomsten 
 De sancties voor de niet-uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk worden vastgelegd, in 

een afzonderlijke rubriek, in de algemene voorwaarden van de overeenkomsten. Er moet een 
afzonderlijke rubriek worden voorzien met de titel "Sancties in geval van niet-uitvoering van de 
overeenkomst", waarin alle bedingen in het vet en onderlijnd zijn opgenomen. Die rubriek moet 
de sancties op een duidelijk leesbare en bevattelijke wijze aangeven.  

 

 

3.1.2.  ONEVENREDIGE SCHADEVERGOEDINGEN IN GEVAL VAN VROEGTIJDIGE OPZEGGING 

VAN DE OVEREENKOMST: DE VERBREKINGSBEDINGEN 
 

Een verbrekingsbeding is een beding dat voorziet in een financiële boete die wordt aangerekend 
aan de partij die beslist om haar verplichtingen voortijdig te beëindigen. 
 

Typevoorbeeld van een verbrekingsbeding: 
"Partij X kan de overeenkomst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. 
In voorkomend geval is zij aan partij Y, van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het 
gemiddelde van de over de laatste 9 maanden gefactureerde prestaties". 

 

Het betreft hier dus een opzeggingsbeding dat aan een van de partijen of aan beide de 
bevoegdheid toekent om de overeenkomst eenzijdig te verbreken, doorgaans zonder dat 

                                                 
18  Advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen van 17 februari 2011 over het nut van een uniforme regeling van 

bedingen inzake betalingstermijnen, invorderingskosten en schadebedingen wegens niet-tijdige betaling. 
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hiervoor enige reden hoeft te worden opgegeven. 
 

De opname van dergelijke verbrekingsbedingen draagt er toe bij dat consumenten vasthangen 
aan langdurige en vaak dure overeenkomsten waar zij niet onderuit kunnen zonder 
extravagante bedragen te betalen.  
 

Het gaat hier om een kritiek die geldt voor alle sectoren. In de energiesector en de 
telecomsector werden recent evenwel maatregelen genomen die getuigen van een duidelijke 
wil om de verandering van energieleverancier resp. operator eenvoudiger te maken en de 
mobiliteit van de consument te vergroten.  
 
Op het vlak van energie 
De nieuwe energiewet19 bepaalt dat vanaf midden september 2012 de residentiële klant of de 
KMO het recht heeft om zijn contract voor de levering van elektriciteit en gas te allen tijde te 
beëindigen zonder kosten, ongeacht of het gaat om een contract van bepaalde of van 
onbepaalde duur, op voorwaarde dat een opzeggingstermijn van één maand in acht wordt 
genomen. 
 
Op het vlak van telecommunicatie 
Na vele maanden wachten, is het derde telecompakket20 eindelijk aangenomen. Dat laatste 
voorziet in een hele reeks maatregelen ten voordele van de consument: vrijheid, mobiliteit, 
flexibiliteit en gemak zijn voortaan de sleutelwoorden van de nieuwe reglementering.Zo heeft 
vanaf oktober 201221 elke klant de mogelijkheid om na 6 maanden kosteloos van operator te 
veranderen en dat zowel voor vaste telefonie-, GSM-, internet- als tv-abonnementen. Na 6 
maanden zal dus geen enkele verbrekingsvergoeding meer worden gevraagd. Zolang deze 
termijn van zes maanden nog niet is verstreken, kan er wel nog een verbrekingsvergoeding 
worden gevraagd bij voortijdige beëindiging van het contract, maar het bedrag daarvan mag 
niet hoger liggen dan de resterende abonnementsgelden tot het einde van de eerste 
zesmaandelijkse periode.  
 

Problemen die men in de praktijk tegenkomt 
 

 Eerste probleem: het onderscheid tussen "strafbedingen" en "verbrekingsbedingen" is 
vaag, zo niet onbestaande 

 

Er bestaat, anders dan inzake strafbedingen (vgl. punt 3.1.1), geen bepaling die de rechter 
de mogelijkheid geeft om het bedrag van het verbrekingsbeding te matigen of nietig te 
verklaren, wat aanleiding geeft tot bepaalde misbruiken. 

 

Voorbeeld :  Collishop 22  
9. Verzuim  
Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of 
gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en 
zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, 
alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een 
minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve 
kost. 

 
                                                 
19  Wet van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie tot wijziging van de wet van 8 januari 2012. 
20  Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie tot wijziging van de wet van 13 juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie. 
21  Hoewel de wet begin augustus 2012 in werking is getreden, is een overgangsperiode voorzien tot oktober 2012 (artikel 148 

van de nieuwe wet).  
22  http://www.collishop.be/ecom/nl/info/ColliShop_nl/1212183015551_Footer__algemene__voorwaarden (geraadpleegd op 18 

oktober 2012) 

http://www.collishop.be/ecom/nl/info/ColliShop_nl/1212183015551_Footer__algemene__voorwaarden
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De gebruikte term "forfaitaire schadeloosstelling" geeft aan dat het om een strafbeding 
gaat, maar tegelijkertijd is er sprake van een eenzijdige verbreking, wat erop wijst dat het 
om een verbrekingsbeding gaat. Wat moet de consument hieruit opmaken? 

 

 Tweede probleem : de verbrekingsvergoedingen zijn onevenredig hoog 
 

De consument wordt niet zelden na voortijdig beëindiging aangemaand om alle 
maandelijkse termijnen tot op de einddatum van de overeenkomst te betalen. De 
consument beschikt niet over voldoende keuzevrijheid en zit bijgevolg vastgeketend aan 
overeenkomsten die te lang lopen en te duur zijn. Gevolg hiervan is dat de concurrentie 
haar rol niet kan spelen en de prijzen te hoog blijven.  
 

Voorbeeld : Healthcity23  
7.6. Alle andere wijzen van beëindiging, zoals het eenzijdig stopzetten van de 
maandelijkse betalingen via de bank, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking 
van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen 
verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het lid worden 
betaald doet HealthCity beroep op een incassobureau voor het invorderen van de 
verschuldigde bijdragen. In dit geval zal het incassobureau een forfaitaire 
schadevergoeding bovenop de verschuldigde som eisen. 

 

 Derde probleem: de contracten ketenen de klant vast aan overeenkomsten van te lange duur 
 

Voorbeeld : G4S 24  
Art. 1: Verlenging van het contract 
Na de vervaldag wordt het contract telkens voor een nieuwe periode van gelijke duur 
verlengd, tenzij een partij ten laatste 90 dagen voor de vervaldag het contract opzegt 
per aangetekend schrijven gericht aan het juridisch departement van deVennootschap. 
 

Een dergelijk beding is onrechtmatig. Men mag immers geen uiterste verbrekingsdatum 
vastleggen die al te ver ligt van de vervaldatum van de overeenkomst. De WMPC verbiedt 
daarnaast dat men een consument bindt voor een onbepaalde duur zonder een redelijke 
opzegtermijn vast te leggen (artikel 74, 20° WMC); maar wat is een redelijke opzegtermijn?.  
  
  

AAaannbbeevveelliinnggeenn  oomm  eeeenn  eeiinnddee  ttee  sstteelllleenn  aaaann  ddee  oonnrreecchhttmmaattiiggee  

vveerrbbrreekkiinnggssbbeeddiinnggeenn  
  

 

 

 In navolging van de evolutie in de energiesector en de telecomsector, pleit het Platform 
voor een betere bescherming van de consument in alle sectoren. 

 De positieve evolutie op het vlak van energie en telecommunicatie mag niet beperkt blijven tot 
die sectoren, maar moet naar alle sectoren worden doorgetrokken, en met name worden 
toegepast op alle abonnement- en lidmaatschapovereenkomsten waarbij de consument slechts 
over erg weinig manoeuvreerruimte beschikt, zoals bijvoorbeeld abonnementen bij fitnesscentra, 
maintenance overeenkomsten (bijv. voor alarmsystemen), onderhoudscontracten…  

 

 De verbrekingsvoorwaarden rationaliseren en harmoniseren 
 De regels op het vlak van de verbreking van overeenkomsten verschillen in functie van de aard 

van de gesloten overeenkomst. Om verwarring te vermijden, moet de te volgen 
verbrekingsprocedure worden gerationaliseerd door te voorzien in: 

 

 

                                                 
23

  http://www.healthcity.be/algemene-voorwaarden  
24  http://www.g4s.be/~/media/Files/Belgium/General%20Terms%20and%20Conditions/Secure_Solutions-NL.ashx 

(geraadpleegd op 18 oktober 2012) 

http://www.g4s.be/~/media/Files/Belgium/General%20Terms%20and%20Conditions/Secure_Solutions-NL.ashx
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 - dezelfde opzeggingstermijn voor alle overeenkomsten, die bovendien niet langer mag zijn dan 2 
maanden (met uitzondering van overeenkomsten waarop een bijzondere wetgeving van 
toepassing is) 

 - een minimale duur van de verbintenis die niet langer mag zijn dan 6 maanden (zoals voorzien in 
de telecomsector) 

 - een maximale duur van de verbintenis die niet langer mag zijn dan 12 maanden 
 - een grotere vrijheid voor wat betreft de toegelaten middelen om een overeenkomst 

eenvoudiger en tegen een lagere kost op te zeggen (email, fax,…), waarbij de enige voorwaarde 
is dat het een schriftelijk medium betreft. Dat laatste is immers onontbeerlijk om het bewijs te 
kunnen leveren van de verbreking. In deze tijden van nieuwe informatietechnologieën en 
communicatiemedia is het inderdaad niet meer te verantwoorden dat de verbreking van een 
overeenkomst bijvoorbeeld enkel kan via een aangetekende zending.  

 

  Toevoegen van een nieuw artikel in de WMPC, onder hoofdstuk 3 getiteld "Overeenkomsten 
met consumenten":  

 

 §1. Elk type overeenkomst mag door de consument worden verbroken met elk schriftelijk middel 

zonder opgaaf van reden. De verbreking van de overeenkomst gaat in op het door de consument 

gekozen ogenblik of, indien deze niet heeft gekozen, onmiddellijk. Vanaf de zesde maand volgend 

op de inwerkingtreding van de overeenkomst, kan de onderneming van de consument geen 

schadevergoeding meer eisen voor het verbreken van een overeenkomst van onbepaalde duur 

noch voor de vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur. 
 

 §2. De schadevergoeding die een onderneming in de loop van de eerste zes maanden mag eisen in 

geval van vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur door een 

consument, mag niet meer bedragen dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot 

het einde van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van de overeenkomst indien de 

betreffende overeenkomst niet vroegtijdig zou beëindigd geweest zijn. 
 

 

 

 3.2    VVOOOORR  EEEENN  DDOOEELLTTRREEFFFFEENNDD  HHEERRRROOEEPPIINNGGSSRREECCHHTT  
  

  

 
Met het doel de consument te beschermen, bepaalt de WMPC dat de koper van goederen of 
diensten in bepaalde gevallen, op straffe van nietigheid van de overeenkomst, een 
herroepingsrecht geniet. Dit gaat over het recht om kosteloos en zonder opgaaf van reden af te 
zien van de overeenkomst, voor zover dit binnen een bepaalde periode gebeurt vlak na de 
sluiting van het contract. 
 

Problemen die men in de praktijk tegenkomt 
 

 Eerste probleem: de consument raakt er moeilijk wijs uit 
 

Het recht op herroeping is voorzien in welomlijnde gevallen waarvan in de wet een 
beperkende opsomming is opgenomen. Zo geldt het herroepingsrecht voor 
overeenkomsten op afstand waarvoor de fysieke aanwezigheid van de partijen niet vereist 
is (via internet, telefoon, postorder…) en voor verkopen gesloten buiten de lokalen van de 
onderneming (thuis, beurzen en salons, door de onderneming georganiseerde uitstappen). 
Er is echter geen enkel herroepingsrecht voorzien in geval van een gewone verkoop waarbij  



- 24 - 

de twee partijen fysiek aanwezig zijn en akkoord gaan over zaak en de prijs.25   
Een ander probleem heeft te maken met het feit dat de herroepingstermijnen verschillen 
afhankelijk van de situatie. 
Op het vlak van overeenkomsten op afstand voor aankopen, krediet en verzekeringen 
bedraagt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen. Voor andere overeenkomsten gesloten 
buiten de lokalen van de onderneming bedraagt de herroepingstermijn echter 7 
werkdagen. 
Nog moeilijker wordt het voor de consument wanneer de ondernemingen zelf verwarring 
zaaien.  
 

 Tweede probleem: verenigingen en KMO's worden niet beschermd tegen ronselaars, 
hoewel zij vaak het slachtoffer zijn van tal van pogingen tot oplichting 
 
De WMPC is enkel van toepassing  op relaties tussen ondernemingen en particulieren. 
Bedrijven genieten dus niet dezelfde bescherming als consumenten. 
Toch zijn verantwoordelijken van verenigingen, vrije beroepers26, bestuurders van vzw's en 
kleine en middelgrote ondernemingen, die binnen hun organisatie niet noodzakelijk over 
een juridische dienst kunnen beschikken, het doelwit van weinig scrupuleuze ronselaars.  
De eerste oplichtingspraktijken op de markt betroffen overeenkomsten voor een 
vermelding in gidsen en/of telefoonboeken. 
Om paal en perk te stellen aan deze praktijken werd een nieuw artikel 97/1 opgenomen in 
de WMC met het oog op het beschermen en het beter informeren van bedrijven over de 
risico's: "Het is verboden voor een onderneming ofwel rechtstreeks, ofwel via een 
betalingsformulier, een bestelformulier, een factuur, een aanbod, algemene voorwaarden, 
een voorstel tot verbetering of elk ander soortgelijk document, adverteerders te werven om 
hen in gidsen, adressenbestanden, telefoonboeken of soortgelijke lijsten of bestanden op te 
nemen, zonder ondubbelzinnig aan te geven dat deze werving een aanbod van 
overeenkomst tegen betaling uitmaakt en zonder in het vet en in het grootste lettertype dat 
in het document wordt gebruikt de duur van de overeenkomst en de hieraan verbonden prijs 
te vermelden". 
Ondanks de opname van dit nieuwe artikel, blijft het aantal klachten over 
oplichtingspraktijken met beroepsgidsen toenemen. De ronselpraktijken werden zelfs 
uitgebreid naar overeenkomsten voor reclame op internet, contracten voor het aanmaken 
van websites of nog voor de opname van een reclameboodschap in folders… 
Zich bewust zijnde van dit probleem heeft de FOD Economie in maart 2012 besloten om 
een preventiecampagne27 te lanceren. Die campagne bestond uit de verzending van 10.000 
verzoeken om inlichtingen met het oog op een zogenaamde bijwerking van gegevens. In 
totaal stuurden 189 ondernemers het document ondertekend terug, dat in feite een 
vermomde overeenkomst was waarin zij zich ertoe verbonden om gedurende een periode 
van drie jaar meer dan 1.000 euro te betalen in ruil voor een middelmatige dienst.  
Eens ondertekend, heeft het bedrijf geen andere keuze dan betalen of een gerechtelijke 
procedure starten in een poging om de verkoop ongedaan te laten verklaren. 

                                                 
25  In sommige winkels heeft de koper het recht om een aangekocht artikel terug te brengen indien het niet voldoet. Het betreft 

hier evenwel geen wettelijke regeling, maar louter een element van het commercieel beleid van de onderneming. 
26  In de besluiten nr. 55/2011 van 6 april 2011 en nr. 192/2011 van 15 december 2011 van het Grondwettelijk Hof wordt echter 

de mening naar voren geschoven dat het uitsluiten van de beoefenaars van een vrij beroep, alsmede tandartsen en 
kinesitherapeuten van het toepassingsgebied van de WMC in strijd is met artikels 10 en 11 van de Grondwet en bijgevolg als 
ongrondwettelijk moet worden beschouwd. Het toepassingsgebied van de WMC zal in de komende maanden wellicht dus 
worden uitgebreid naar de vrije beroepen. 

27 Het persbericht van de FOD Economie kan worden geraadpleegd op dit adres: 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/20120330_cp_FPM2012_Un_faux_annuaire_professionnel_tcm326-169783.pdf  

http://economie.fgov.be/fr/binaries/20120330_cp_FPM2012_Un_faux_annuaire_professionnel_tcm326-169783.pdf
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 Derde probleem: de consument die deelneemt aan een verkoop waarop hij uitdrukkelijk 
is uitgenodigd, kan zich niet beroepen op een herroepingsrecht. 

 

Er bestaan tal van verkooppraktijken (in het bijzonder voor de verkoop van meubels) 
waarbij contact wordt opgenomen met een persoon om deze uit te nodigen een bezoek te 
brengen aan de winkel. Daar wacht hem of haar steevast een geschenk en dat alles 
vanzelfsprekend zonder enige aankoopverplichting. 
Eens ter plaatse worden naast het geschenk grote kortingen aangeboden op voorwaarde 
dat men de aankoop nog dezelfde dag doet. 
Juridisch gezien is, naast het bedenkelijke kader dat wordt geschapen om de verkoop tot 
stand te brengen, het bedrieglijk beweren dat het product slechts gedurende een zeer 
beperkte tijd beschikbaar zal zijn of dat het slechts onder speciale voorwaarden gedurende 
een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn, om de consument onmiddellijk te doen beslissen 
en hem geen kans of onvoldoende tijd te geven een geïnformeerd besluit te nemen, een 
oneerlijke handelspraktijk die verboden is krachtens artikel 91, 7° WMC. 
Het probleem ligt echter in de bewijslast: hoe kan men immers bewijzen dat de verkoper 
met aandrang handelde en niet de nodige bedenktijd heeft gegund aan de koper? 

 
  

AAaannbbeevveelliinnggeenn  vvoooorr  eeeenn  eeffffeeccttiieeff  hheerrrrooeeppiinnggssrreecchhtt  
  

 

 Eén uniforme herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vastleggen voor alle 
overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de 
onderneming 

 

 Deze aanbeveling werd op het Europese niveau reeds in aanmerking genomen in Richtlijn 
2011/83/UE betreffende consumentenrechten. Die richtlijn legt de uiterste datum voor 
omzetting in nationaal recht vast op 13 december 2013 (met inwerkingtreding op 13 juni 201428). 
Het Platform is echter van mening dat de vooropgestelde omzettingstermijn niet hoeft te worden 
afgewacht en dat deze bepaling sneller in de Belgische wetgeving moet worden opgenomen  

 De informatieplicht verscherpen voor alle aanbiedingen tot contracteren 
(telefoongidsen/boeken, naamvermeldingen, overlijdensverzekeringen) 

 

 Voor elke werving/aanbod van overeenkomst moet ondubbelzinnig aangegeven zijn dat deze 
werving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt. In het vet en in het grootste 
lettertype dat in het document wordt gebruikt, moet de duur van de overeenkomst en de 
hieraan verbonden prijs vermeld worden.. 

 Het herroepingsrecht uitbreiden naar alle verkopen waarvoor de consument 
voorafgaandelijk is uitgenodigd.  

 

 Bij dit type verkoop beschikt de consument niet alleen over onvoldoende bedenktijd, maar wordt 
ook zijn vrije keuze aanzienlijk beknot.  

 Zonder op enige wijze het principe van de contractuele vrijheid in vraag te willen stellen, is het 
Platform van oordeel dat het absoluut noodzakelijk is om de strijd aan te binden met deze 
oneerlijke praktijken door de consument van meet af aan de mogelijkheid te geven onder deze 
overeenkomst onderuit te komen.  

 Aldus zou in artikel 58, 4° WMPC een herroepingsrecht moeten worden opgenomen voor alle 
consumenten voor verkopen die plaatsvonden "in verkooppunten waarnaar de consument 
voorafgaandelijk werd uitgenodigd ". 

 

                                                 
28

 Deze richtlijn zal enkel van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten na deze datum (artikel 28, §2). 



- 26 - 

 
  

AAllggeemmeennee  aaaannbbeevveelliinnggeenn  vvoooorr  eeeenn  bbeetteerree  bbeesscchheerrmmiinngg  vvaann  ddee  ccoonnssuummeenntt  
 

 

Andere, meer algemene maatregelen kunnen eveneens worden overwogen om een betere 
bescherming van de consument te bevorderen. 
 

 Uitwerken van typecontracten waarin meer aandacht wordt geschonken aan de rechten 
van de consument  

 

 Deze typecontracten zouden het mogelijk maken om,  enerzijds, het evenwicht tussen de rechten 
en plichten van de partijen te herstellen en, anderzijds, het eerlijke karakter van 
handelstransacties te verzekeren. De WMPC voorziet overigens reeds in de mogelijkheid voor de 
Koning om "het gebruik van bepaalde bedingen voor te schrijven of te verbieden in de 
overeenkomsten aangegaan tussen een onderneming en een consument. Hij kan ook het gebruik 
van typecontracten opleggen" (artikel 76 WMPC). 

 
 De controlebevoegdheid van de FOD Economie uitbreiden 
 

 De FOD Economie heeft als taak het bewaken van de Belgische markt van goederen en diensten 
en moet er met name over waken dat het optreden van de verkopers in overeenstemming is met 
de geldende economische wetgeving. Zij neemt evenwel niet de plaats in van de rechter en is 
bijgevolg niet bevoegd om personen in moeilijkheden te helpen hun rechten te doen gelden, 
noch om vage termen zoals deze uit artikel 74 WMPC te interpreteren. 

 

 De tussenkomst van de FOD Economie inzake onrechtmatige bedingen beperkt zich momenteel 
dan ook meestal tot het controleren of voldaan is aan de vereiste van wederkerigheid van de 
bedingen en, als dit niet het geval is en na verwittiging, hetzij een proces-verbaal op te stellen, 
hetzij het dossier door te verwijzen naar het parket. De actie van de FOD Economie moet op dit 
vlak doeltreffender worden, onder meer via een grotere transparantie ten aanzien van de 
resultaten van hun controles zodat de consument gewaarschuwd kan worden voor bepaalde 
praktijken en zodoende niet in de val trapt. 

 
 Alternatieve manieren promoten voor het oplossen van geschillen door de oprichting van 

een Paritaire verzoenings- en arbitragecommissie 
 

 Het Platform beveelt aan dat deze commissie (naar het voorbeeld van de Geschillencommissie 
Reizen), waarop goedkoop beroep kan worden gedaan, in geval van geschil tussen de partijen 
bevoegd is voor de afhandeling van die geschillen, hetzij met kracht van gewijsde (als 
arbitragecommissie), hetzij tot verzoening van de partijen (als verzoeningscommissie).  
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44..  DDEE  CCOOLLLLEECCTTIIEEVVEE  SSCCHHUULLDDEENNRREEGGEELLIINNGG  
 

 
 

 

 

 

 4.1..   CCOOLLLLEECCTTIIEEVVEE  SSCCHHUULLDDEENNRREEGGEELLIINNGG  EENN  AARRMMOOEEDDEE  
 

  

 

Inleiding 
 
Met de wet van 26 maart 2012, in voege sinds 23 april jongstleden, werden bepaalde aspecten 
van de procedure van collectieve schuldenregeling gewijzigd door te voorzien in:  
 

1. een bijzondere “schuldbemiddelingsrekening” 
2. een betere garantie op een leefgeld dat toelaat een waardig bestaan te leiden 
3. een beperking in de tijd van de voorbereidingsfase en van de minnelijke 

aanzuiveringsregeling 
4. een erkenning voor alle schuldbemiddelaars (mits de Koning hiertoe de nodige 

uitvoeringsbesluiten neemt) 
5. een betere informatieplicht in hoofde van de schuldbemiddelaar ten aanzien van de 

schuldenaar. 
 
Dit zijn allemaal zaken waarvoor ook het Platform Dag Zonder Krediet zich de voorbije jaren 
heeft ingezet. 
 
Het is zeker zo dat de meningen van de actoren die beroepsmatig bezig zijn met 
schuldbemiddeling (bemiddelaars, juristen, magistraten) verdeeld zijn wat betreft de implicaties 
van de recente wetswijzigingen, maar de praktijk zal uitwijzen wat de positieve en negatieve 
uitwerkingen zijn van deze nieuwe maatregelen.   
 
We worden echter ook geconfronteerd met andere, meer fundamentele problemen… 
 

 4.1.1.  ENKELE VASTSTELLINGEN, MET CIJFERMATERIAAL 
 

 

Feit is dat we sinds enkele jaren te maken hebben met een stijging van het aantal aanvragen 
voor een collectieve schuldenregeling als gevolg van een structurele schuldoverlast, waarbij 
mensen niet over voldoende middelen beschikken om te voorzien in hun basisbehoeften zoals 
huur, verwarming, water…  De procedure van collectieve schuldenregeling zoals deze 
momenteel wordt toegepast, biedt evenwel geen adequaat antwoord op deze problematiek. 
 

1. Cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) 
 

De statistieken van de NBB voor 2010 en 2011 getuigen van deze afkalving van de 
bestaansmiddelen van de bevolking.  Terwijl het aantal lopende dossiers van collectieve 
schuldenregeling voor geheel België jaar na jaar toeneemt (87.125 in 2010 tegenover 94.863 in 
2011), stijgt ook het percentage lopende dossiers waarvoor er geen minnelijke of gerechtelijke 
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aanzuiveringsregeling is jaar na jaar (55% in 2009, 58% in 2010 en 60% in 2011).  Deze cijfers 
moeten uiteraard genuanceerd worden aangezien de opname van de aanzuiveringsregelingen 
bij de NBB afhankelijk is van de juiste en vlotte communicatie door de schuldbemiddelaars, van 
o.a. de homologatiedata van de aanzuiveringsregelingen, aan de griffies van de rechtbanken, die 
deze gegevens op hun beurt doorgeven aan de NBB. 
Het succes van deze procedure is niet automatisch verzekerd.  
 

Overigens dient opgemerkt dat, voor de lopende dossiers, het percentage dossiers waarin de 
personen in schuldbemiddeling geen enkele kredietovereenkomst of kredietovereenkomsten 
zonder betalingsachterstand hebben lopen, vrij aanzienlijk is gestegen tussen 2010 en 2011, 
namelijk van 32,1% naar 36,9%.     
 

Ten slotte maken de in augustus door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
gepubliceerde cijfers ons erop attent dat we de symbolische en onrustwekkende kaap van 
100.000 lopende dossiers van collectieve schuldenregeling bijna hebben bereikt (99.362 in 
augustus 2012). 
 

Als we dan op diezelfde datum vaststellen dat het aantal nieuwe aanvragen voor collectieve 
schuldenregeling op een jaar tijd met 10,5% is afgenomen (tussen augustus 2011 en augustus 
2012), moet worden geconcludeerd dat de staking van één maand van de Franstalige en 
Duitstalige Balies in het kader van de juridische bijstand hier wellicht niet vreemd aan is. 
 

2. De cijfers van het Observatorium van Krediet en Schuldenlast  
 

Volgens de meest recente statistieken van het Observatorium Krediet en Schuldenlast (OKS) 
moet de eerste oorzaak van schuldoverlast in Wallonië gezocht worden in situaties van 
structurele insolvabiliteit, eerder nog dan in een slecht beheer of de risico's van het leven 
(scheiding, ziekte, werkloosheid…). Mensen die onvermogend worden, leven doorgaans van een 
inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens die tegenwoordig is vastgelegd op 973 €. 
 

Volgens het evaluatierapport 2010 betreffende de preventie en bestrijding van overmatige 
schuldenlast in Wallonië, opgesteld door het OKS, beschikken de gezinnen, gemiddeld 
samengesteld uit 2,26 personen, die een beroep doen op de diensten voor schuldbemiddeling 
gemiddeld over een totaal maandinkomen van 1.395 €.  50,10% van de groep onderzochte 
personen leeft van minder dan 1.250 € per maand per gezin. En meer dan de helft van de 
gezinnen (51,3%) die een beroep doen op deze diensten leeft onder de armoedegrens, wat een 
alarmerend gegeven is.  Meer van 75% geniet een vervangingsinkomen (waarvan bijna 30% een 
werkloosheidsuitkering), minder dan de helft heeft bijkomende inkomsten (kinderbijslag, 
alimentatiegeld…) en minder dan een derde ontvangt een beroepsinkomen. 
 

Het zou interessant zijn om deze dossiers te vergelijken op basis van cijfergegevens over de 
bestaansmiddelen (bedrag, soort, duur) van de aanvragers die in het juridisch jargon als 
"onvermogend" worden beschouwd.  De maatregelen die de regering recent heeft genomen om 
de werkloosheidsuitkering progressief te doen dalen, zullen in dit opzicht waarschijnlijk een 
negatieve impact hebben aangezien het aantal personen dat zich een in toestand van (quasi) 
structureel onvermogen bevindt hierdoor wellicht nog zal toenemen. 
 

3. De cijfers van het Vlaams Centrum SchuldenlastIn  
 

2011 leverden netbeheerders aan 87 869 gezinnen in Vlaanderen elektriciteit en/of aardgas 
omdat hun contract door hun commerciële leverancier werd opgezegd wegens wanbetaling 
(bron: Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 18 juni 2012) 
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In 2011 werd bij 4 449 gezinnen in Vlaanderen het drinkwater afgesloten wegens wanbetaling. 
Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010 (2 362 afsluitingen wegens wanbetaling) en ten 
opzichte van 2009 zelfs een verzesvoudiging (791 afsluitingen wegens wanbetaling) (bron: 
Antwoord van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op 
parlementaire vraag nr. 225 van 5 januari 2012 van Michèle Hostekint). 

De 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen behandelden in 2011 16 862 
dossiers budgethulpverlening en 62 061 dossiers schuldhulpverlening (bron: 
Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of 
schuldhulpverlening anno 2011). 
 

4. En op gerechtelijk vlak? 
 

Meer in het algemeen wordt het "juridische" aspect van de collectieve schuldenregeling in 
België steeds problematischer als gevolg van de overdracht van de bevoegdheid van de 
Rechtbanken van eerste aanleg inzake naar de Arbeidsrechtbanken.   
 

Op het terrein heeft de huidige gerechtelijke achterstand in tal van Arbeidsrechtbanken een 
grote invloed op de voortgang en de afhandeling van de dossiers collectieve schuldenregeling, in 
het bijzonder in Wallonië.  
 

In Bergen bijvoorbeeld, loopt de achterstand inzake homologaties van aanzuiveringsregelingen 
op tot drie jaar.  In Namen wachten ongeveer 1.800 brieven op verwerking door de griffie van 
de Arbeidsrechtbank en kan de termijn voor de homologatie van een aanzuiveringsregeling 
enkele jaren bedragen.  
In het arrondissement Luik moet men 5 maanden wachten op de homologatie door de rechter 
van een ontwerp van aanzuiveringsregelingen.   
 

In de voornaamste arrondissementen in Vlaanderen blijken de termijnen voor de behandeling 
van homologatieaanvragen veel redelijker te zijn, namelijk gemiddeld 1 tot 4 maanden.  Het 
duurt tussen één week en 2 maanden om een beschikking van toelaatbaarheid te bekomen.  
In Brussel daarentegen is er geen gerechtelijke achterstand. 
 

Mensen die in de procedure zitten worden per definitie getroffen door het fenomeen van de 
gerechtelijke achterstand, maar ook voor de schuldbemiddelaars (advocaten, OCMW's …) vormt 
dit een probleem.  Om nog maar te zwijgen van het administratief personeel werkzaam op de 
griffies dat het stilaan niet meer ziet zitten en de magistraten die hierdoor gebukt gaan onder de 
hoge werkdruk! Het probleem is acuter in sommige arrondissementen (zoals Namen en Dinant) 
dan in andere, en het is soms moeilijk om de precieze oorzaak ervan aan te wijzen.  
 

Het flagrant gebrek aan technische en menselijke middelen van de griffies en rechtbanken 
vormt ongetwijfeld een deel van de verklaring, maar de FOD Justitie zou dringend een grondiger 
onderzoek moeten uitvoeren om snel en doeltreffend te kunnen ingrijpen. 
 

In juni 2011 trok de Arbeidsrechtbank van Namen aan de alarmbel en klaagde de desastreuze 
situatie aan waarin zij zich bevindt. Het ongenoegen werd geuit via een symbolische staking 
voor het Justitiepaleis van Namen. De minister van Justitie nam destijds slechts weinig concrete 
maatregelen om de situatie te verbeteren en het aanvullend personeel dat ter beschikking werd 
gesteld van de griffie bleef uiteindelijk maar enkele weken of maanden op post. 
 

Nu maken ook de bureaus voor juridische bijstand zich boos over het gebrek aan financiële 
middelen die ter beschikking worden gesteld van advocaten die in dit kader werken, terwijl de 
dossiers waarvan zij de verdediging moeten verzorgen steeds complexer worden en ook de 
administratieve verplichtingen steeds uitgebreider en duurder worden. 
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In het licht van deze analyse en van de elementen die verder worden aangekaart, is het hoog 
tijd om alternatieve procedures uit te werken voor een versnelde aanpak van de schuldoverlast, 
met het oog op een sneller (financieel, economisch, sociaal…) herstel van de getroffen personen 
binnen de maatschappij. 
 
 

4.1.2.  DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOOR PERSONEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS 

LANGDURIG OF DEFINITIEF ONVERMOGEND  
 

A. Doelgroep 
 

Naast de situaties van overmatige schuldoverlast waarvoor de procedure van collectieve 
schuldenregeling werd ingevoerd in 1998, zijn er ook mensen die als duurzaam of definitief 
onvermogend worden beschouwd (bijvoorbeeld, mensen met een ernstige ziekte, mensen die 
invalide worden of niet meer in aanmerking komen voor een reconversie op de arbeidsmarkt, of 
bejaarde personen met een bescheiden inkomen). 
 

Voor die gevallen is de procedure in haar huidige vorm niet geschikt.  In situaties waarin de kans 
dat de schulden zullen worden terugbetaald of de hoop op een verbetering van de financiële 
toestand miniem zijn, is het immers beter om de algemene procedurekosten te beperken en de 
rechtbanken niet langer te belasten met deze dossiers.  Het belang van de schuldeisers, van de 
staat, van de maatschappij en van de debiteur loopt in dit geval gelijk: de kosten beperken en 
onnodige werkdruk vermijden.  
 

De procedure van collectieve schuldenregeling is inderdaad niet geschikt voor personen die in 
een situatie van duurzaam of definitief onvermogen verkeren; zij brengt ook hoge kosten 
teweeg in termen van financiële en menselijke middelen en heeft een zware impact op 
psychosociaal vlak; ten slotte zorgt het stijgende aantal aanvragen voor collectieve 
schuldenregeling voor een overbelasting van de rechtbanken en werken zo de gerechtelijke 
achterstand in de hand. 
 

B. Voorgestelde oplossingen 
 
Het Platform DZK pleit dus voor de invoering van een procedure van collectieve 
schuldenregeling waarin de mogelijkheid wordt voorzien van een onmiddellijke totale 
kwijtschelding van schulden die door de rechtbank zou worden toegekend zodra de persoon tot 
de procedure is toegelaten, nadat een vermogensonderzoek is uitgevoerd via het 
arbeidsauditoraat.  
 

De beschikking van toelaatbaarheid zou gepubliceerd worden in het B.S., zoals de vonnissen van 
faillietverklaring, en ingeschreven in het Centraal bestand van beslagberichten, zodat alle 
derden perfect geïnformeerd zijn.  Indien de financiële toestand van de debiteur later zou 
verbeteren en deze zijn verplichtingen niet zou nakomen, die desgevallend kunnen worden 
bepaald door de rechter als voorwaarde voor de onmiddellijke totale kwijtschelding, zou artikel 
1675/13 bis, § 4 en § 5 Ger. W. blijven gelden. 
 

Deze aanpassing zou geen grote veranderingen vergen op wetgevend vlak aangezien de 
voorgestelde oplossing gebaseerd is op het bestaande wetgevingsarsenaal waaraan gewoon een 
nuance dient te worden toegevoegd.   
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C. Het Franse experiment 
 
Een vergelijkbare procedure bestaat reeds in Frankrijk waar, wanneer de Commission de 
surendettement [Commissie voor schuldoverlast] oordeelt dat er geen financiële oplossing 
mogelijk is (onherstelbaar verslechterde situatie), de vraag wordt doorverwezen naar de rechter 
die de schuldsanering met of zonder gerechtelijke vereffening kan uitspreken.  
 

Het is de wet van 1 juli 2010, ook genaamd de "wet van de tweede kans", die deze aanpassing 
van de procedure heeft mogelijk gemaakt (art L.332-5 en volgende van de wet betreffende de 
bescherming van de consumenten). 
 

De beschikking waarbij dit persoonlijk herstel wordt uitgesproken, brengt de uitwissing met zich 
mee van de privéschulden met uitzondering van schulden waarvan de prijs door de borg werden 
betaald in de plaats van de schuldenaar, alimentatieschulden, boetes in het kader van een 
strafrechtelijke veroordeling en schadevergoedingen die werden toegekend in het   kader van 
een strafrechtelijke veroordeling. 
 

De beschikking brengt ook de uitwissing van de schuld met zich mee, die voortvloeit uit 
verplichtingen van een schuldenaar uit hoofde van borgtocht of mede-schuldenaarschap 
voor schulden van een ondernemer of een vennootschap (art L.332-5 al.2). 
 

De nieuwe Franse wet (wet Lagarde) bepaalt ten slotte dat, met het oog op het versnellen van 
de procedures, deze laatste binnen de 3 maanden na de indiening van het dossier voor de 
Commissie voor schuldoverlast in behandeling moeten worden genomen. 
 

De resultaten van het experiment lijken positief. Zo worden in de Vogezen bijvoorbeeld meer en 
meer dossiers afgehandeld in een Procédure de Rétablissement Personnel (PRP, procedure voor 
schuldsanering). 
 

In 2011 werden 451 van de 1655 door de Commissie onderzochte dossiers afgehandeld in een 
PRP.  
 

Sinds de laatste wetswijziging (PRP zonder gerechtelijke vereffening) moedigt de rechter de 
Commissie voor schuldoverlast zelfs aan om dossiers in een PRP te behandelen wanneer 
voldaan is aan het criterium van onherstelbaar verslechterde situatie. 
 

De reactie van de schuldeisers (financiële instellingen, sociale woningmaatschappijen…) is 
overwegend eerder positief en het gebeurt slechts zelden dat zij beroep aantekenen tegen de 
beslissing.  
 

Enkel bepaalde privéverhuurders hebben moeite met deze afhandeling van het dossier. 
 

AAaannbbeevveelliinnggeenn  mmeett  hheett  oooogg  oopp  vveerrssnneellddee  aalltteerrnnaattiieevvee  pprroocceedduurreess  vvoooorr  

ppeerrssoonneenn  ddiiee  dduuuurrzzaaaamm  ooff  ddeeffiinniittiieeff  oonnvveerrmmooggeenndd  wwoorrddeenn  bbeesscchhoouuwwdd::  
  
 Een onmiddellijke totale kwijtschelding van schulden invoeren, toegekend door de rechtbank 

vanaf de toelaatbaarheid, nadat een vermogensonderzoek is uitgevoerd door het 
arbeidsauditoraat. De beschikking van toelaatbaarheid zal worden gepubliceerd in het B.S., zoals 
de vonnissen van faillietverklaring, en ingeschreven in het Centraal bestand van beslagberichten, 
zodat deze perfect inroepbaar is tegenover derden.  Indien de financiële toestand van de 
debiteur later zou verbeteren en/of deze zijn verplichtingen niet zou nakomen, zou het huidige 
artikel 1675/13 bis, § 4 en § 5 van het Ger. W. blijven gelden. 
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4.2.. OOPPLLEEIIDDIINNGG  VVAANN  DDEE  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLAAAARRSS    
 

  

 

 4.2.1. STAND VAN ZAKEN 
 

 

Een koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 26 april 2012 moet de opleidings- en 
erkenningsmodaliteiten van de schuldbemiddelaars nader bepalen.  
 

Arikel 7 van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van de procedure van collectieve 
schuldenregeling wijzigt artikel 1675/17 Ger. W. in volgende zin:  
 

Als schuldbemiddelaar kunnen alleen worden aangesteld: 
- de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen (notarissen 

en gerechtsdeurwaarders), op voorwaarde dat ze zijn erkend. De Koning bepaalt de 
nadere regels van die erkenning. De erkenning wordt slechts verleend indien de 
schuldbemiddelaar de daartoe door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding 
heeft gevolgd; 

- de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde 
overheid zijn erkend. Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke 
personen die aan de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen.” 
 

Op dit ogenblik zijn schuldbemiddelaars die afhangen van een OCMW of van een voor 
schuldbemiddeling erkende VZW reeds verplicht om een basisopleiding te volgen die uitmondt 
in de toekenning van een attest. 
 

In dat opzicht heeft de wetgever een positief gevolg gegeven aan de oproep van het Platform, 
dat een fervente voorstander is van een verplichte opleiding voor alle schuldbemiddelaars.   
 

Er is dus vooruitgang geboekt en het Platform verheugt zich hierover.  Het is wel degelijk de wil 
van de wetgever om de kwaliteit en de werkmethode van alle schuldbemiddelaars te 
verbeteren. 
 

Toch schiet de opleiding soms nog tekort wat betreft de opmaak van een budget, met name 
wanneer de aangestelde schuldbemiddelaar geen sociaal werker is; het begrip budget moet dus 
ook aan bod komen in het kader van de opleiding die uitmondt in een erkenning. 
 
 

 4.2.2. NOODZAAK VAN EEN OPLEIDING INZAKE BUDGETOPMAAK 
 

 

De gewijzigde wet op de collectieve schuldenregeling bepaalt voortaan: "In de minnelijke 
aanzuiveringsregeling wordt de gedetailleerde en geactualiseerde staat van de inkomsten en de 
beschikbare middelen van het gezin opgenomen. De bijlage bij het plan, dat enkel wordt bezorgd 
aan de rechter, bevat een gedetailleerde staat van de lasten en de tegoeden van de schuldenaar 
en, in voorkomend geval, van de lasten en tegoeden van zijn gezin." 
 

De leden van het Platform pleiten al lang voor een institutionalisering van het budget binnen de 
procedure van collectieve schuldenregeling.  Zonder voorafgaandelijk de budgettaire 
mogelijkheden van personen die een overmatige schuldenlast dragen te hebben onderzocht, 
kan de schuldbemiddelaar onmogelijk bepalen welk bedrag nodig is opdat de betrokken 
personen menswaardig zouden kunnen leven, noch welke randvoorwaarden moeten worden 
gesteld aan een eventueel in te voeren terugbetalingsplan. 
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4.2.3. INHOUD VAN DE OPLEIDING 
 

 

Met het oog op de vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van schuldbemiddelaars, is het 
Platform van mening dat het onontbeerlijk is dat de Koning zowel de verplichte inhoud van de 
opleiding als de identiteit van de operatoren die met de opleiding belast zijn, vastlegt. 
 

Wat betreft de inhoud van de opleiding moeten vier modules worden voorzien: 
- 1ste module (dag 1): context van de schuldbemiddeling - deontologie en methodologie 
- 2de module (dag  2): opdrachten van de schuldbemiddelaar en procedure van collectieve 

schuldenregeling  
- 3de module (dag 3): budget en budgetnormen - bestaande instrumenten - 

praktijkgevallen 
- 4de module (dag 4): psychosociale aspecten van de schuldbemiddeling. 

 

Door wie moet deze opleiding worden gegeven?  Op dit ogenblik zijn drie organisaties bevoegd 
om een basisopleiding voor schuldbemiddelaars te verzorgen; zij hangen af van openbare 
instellingen of van de privé-instellingen die erkend zijn om op te treden als schuldbemiddelaars.   
 

Het betreft het OCE (Observatoire du Crédit et de l'Endettement) voor Wallonië, het VCS 
(Vlaams Centrum Schuldenlast) voor Vlaanderen en het Steunpunt Schuldbemiddeling voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

Het Platform DZK stelt dus voor om deze 3 organisaties te belasten met het organiseren van 
deze opleiding, en dit voor alle schuldbemiddelaars, zij het advocaten, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders… 
 

  

AAaannbbeevveelliinnggeenn  iinnzzaakkee  ddee  oopplleeiiddiinngg  vvaann  sscchhuullddbbeemmiiddddeellaaaarrss  ::  
  

 

 Institutionaliseren van het budget in de procedure van collectieve schuldenregeling.  De 
vaststelling van het budget van de persoon met overmatige schuldenlast is het voornaamste 
element van de procedure van collectieve schuldenregeling.  In dat opzicht wordt van ALLE 
schuldbemiddelaars verwacht dat zij de nodige methodologie en deontologie aan de dag 
leggen.  

 

 In dat verband is het Platform van mening dat het onontbeerlijk is dat de Koning zowel de 
verplichte inhoud van de opleiding als de identiteit van de  organisaties die met de opleiding 
belast zijn, vastlegt bij koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 26 maart 2012. 

 

De wetgever heeft voorzien in een verplichte opleiding waarvan de inhoud moet worden 
bepaald met inspraak van de actoren die beroepsmatig met schuldbemiddeling bezig zijn en 
die door deskundigen moet worden verstrekt. De toekomstige opleiding zal rekening moeten 
houden met deze parameter en zal modules moeten bevatten, die de aandacht van de 
schuldbemiddelaars onder meer vestigt op het belang van het budget en op de psychosociale 
impact van de schuldbemiddeling. Het Platform DZK beveelt aan dat de 3 organisaties die 
momenteel bevoegd zijn voor de verplichte opleiding van de schuldbemiddelaars (het OCE 
voor Wallonië, het VCS voor Vlaanderen en het Steunpunt Schuldbemiddeling voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  belast worden met de organisatie van deze opleiding. 

 Wat de inhoud van de opleiding betreft, moeten vier modules worden voorzien: 
- 1ste module (dag 1): context van de schuldbemiddeling - deontologie en methodologie 

- 2de module (dag  2): opdrachten van de schuldbemiddelaar en procedure van collectieve 

schuldenregeling  

- 3de module (dag 3): budget en budgetnormen - bestaande instrumenten - praktijkgevallen 

- 4de module (dag 4): psychosociale aspecten van de schuldbemiddeling. 
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55..  AACCTTIIEESS  VVAANN  CCOOLLLLEECCTTIIEEFF  BBEELLAANNGG    

EENN  CCOOLLLLEECCTTIIEEVVEE  PPRROOCCEEDDUURREESS  ((CCLLAASSSS  AACCTTIIOONN))  
 

 
 

 

 
 
In de Belgische wetgeving bestaat er geen omvattende regeling voor enig collectief actierecht. 
Verschillende wetsbepalingen die een collectief actierecht29 invoeren, hebben zich hier en daar 
genesteld, met onoverzichtelijkheid, onduidelijkheid en rechtsonzekerheid tot gevolg.  
Een groot probleem is dat het individualistisch uitgangspunt van het Gerechtelijk Wetboek geen 
antwoord meer biedt op de uitdagingen van deze tijd. Mede als gevolg van de evolutie van de 
techniek zijn er talloze handelingen die een weerslag kunnen hebben op een grote groep 
mensen. Ook een aantal maatschappelijke evoluties (racisme, armoede, …) maken dat niet elke 
individu evenveel toegang heeft tot het recht of dat bepaalde algemene of collectieve belangen 
beter door organisaties kunnen gewaarborgd worden. 
Het is niet evident om hieraan een juridische basis te geven, terwijl dit toch pertinent is om de 
maatschappelijke evoluties draagvlak te geven. 
 
Voor een goed begrip van wat we verstaan onder de noemer ‘Collectief actierecht’, volgt hier 
een korte omschrijving van het ‘collectief vorderingsrecht voor verenigingen’ en ‘class action’. 
Er is sprake van een collectief vorderingsrecht als ze wordt ingesteld door een rechtspersoon 
(meer dan 2 natuurlijke personen) en ter waarborging van een statutair doel van algemeen 
belang (overstijging van het individueel belang van de leden van de procesvoerende 
groepering).  
 
De class action is een vordering ingesteld door één of meerdere personen namens alle personen 
die eenzelfde soort schade hebben opgelopen (massaschade) en dus eenzelfde belang bij de 
vordering hebben. Deze groep individuen heeft een persoonlijk belang bij de uitkomst van de 
zaak. Zij kunnen hun vordering samen indienen. Zij treden op voor zichzelf evenals voor alle 
‘leden’ van een groep mensen in een vergelijkbare situatie (bv. gasontploffing Ghilengien, 
Tjernobyl, alle rokers, …). 
 
Op zich is het onderscheid niet erg belangrijk, omdat beiden niet als dusdanig erkend zijn in de 
Belgische wetgeving.  
 
Het grote belang van beide wetsvoorstellen is dat zij de toegang tot het recht voor alle 
mensen vergroot en dat alle partijen op die manier met gelijke(re) wapens kunnen strijden. 
 

                                                 
29 Negationismewet, Wet Partnergeweld, Consumentenrecht, … 
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 5.1..   VVOORRDDEERRIINNGGSSRREECCHHTT  VVOOOORR  VVEERREENNIIGGIINNGGEENN  
 

  

 

5.1.1.  ACHTERGROND EN BETEKENIS 
 

 
Ngo’s en vzw’s die een algemeen belang nastreven en zo een maatschappelijk draagvlak creëren 
(milieu, natuur, consumentenrechten, armoedebestrijding, vrouwenrechten…) zijn soms 
verplicht hun doelstellingen af te dwingen via gerechtelijke procedures. Hierbij duikt het 
probleem op dat een vordering van deze verenigingen voor de rechtbanken maar al te vaak 
onontvankelijk worden verklaard omdat er geen belang kan worden aangetoond.  
In het Belgische rechtssysteem wordt immers een zeer enge interpretatie van het begrip 
‘belang’ gehanteerd. Men moet kunnen aantonen dat er sprake is van een ‘persoonlijk’ en 
‘rechtstreeks’ nadeel. Bij aantasting van een collectief of algemeen belang is dit natuurlijk niet 
mogelijk. 
 
Er is dringend nood aan een uniforme regeling, want er bestaat hieromtrent versnipperde 
wetgeving en rechtspraak. Zo is er voor sommige soorten verenigingen een uitzondering 
gemaakt (bijv. door racisme en xenofobie ingegeven daden, verenigingen van handelaars tot 
staking van handelingen die strijdig zijn met de Wet op de Handelspraktijken…) en is er voor 
sommige rechtbanken een vlottere toegang dan voor andere (bijv. Raad van State en 
Grondwettelijk Hof tegenover Hof Van Cassatie). Dit maakt dat er een grote rechtsonzekerheid 
heerst en dat er onduidelijkheid is. 
De toegang tot het recht voor ngo’s en vzw’s ligt bovendien in het verlengde van de ‘Aarhus-
conventie’ van de Verenigde Naties (die België mee ondertekende) en die een ‘wide access to 
justice’ , ook voor ngo’s en vzw’s nastreeft (maar zich weliswaar focust op milieuorganisaties). 
Verschillende andere Europese lidstaten zoals Nederland, Zwitserland, Zweden… kennen een of 
andere vorm van collectief vorderingsrecht. België hinkt duidelijk achterop. 
Bovendien hebben verenigingen ten aanzien van hun achterban de democratische plicht om 
onrechtvaardige toestanden aan te klagen. Zij zijn in tegenstelling tot het openbaar ministerie 
beter geplaatst om op een dynamische manier de belangen van groeperingen te verdedigen, 
aangezien zij meestal beter vertrouwd zijn met wat leeft in de maatschappij. 

 
 

5.1.2.  TE WIJZIGEN WETSARTIKELS 
 

 

Om aan ngo’s en vzw’s een volwaardig vorderingsrecht te geven, moeten wetswijzigingen 
doorgevoerd worden aan volgende artikels : 

- Art . 17 Gerechtelijk Wetboek waardoor een collectief of algemeen belang kan worden 
ingeroepen voor een rechtsvordering 

- Art. 3 van het Wetboek van Strafvordering, zodat een burgerlijke partijstelling op basis 
van een collectief of algemeen belang mogelijk wordt 

- Art. 17 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad Van State, zodat vorderingen 
(ook administratief kortgeding) mogelijk worden op basis van een algemeen of 
collectief belang 
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5.1.3. WETSVOORSTEL  
 

 

Wetsvoorstel Gerkens, Van Hecke, Gilkinet en Genot (Groen en Ecolo) 
Wetsvoorstel 1680/001 en 1680/002 van 14 juli 2011 
 
Aanpassing van art. 18 Gerechtelijk Wetboek:  
Een vorderingsrecht voor verenigingen ter verdediging van collectieve belangen wordt 
ingevoerd. Een collectief belang is een belang dat het persoonlijke belang van de leden van een 
vereniging overstijgt. Het wetsvoorstel ontwikkelt een aantal voorwaarden die voldoende 
waarborgen moeten bieden om de uitholling van de belangvereiste tegen te gaan en om 
malafide of onzinnige vorderingen te beletten. Het verhindert tevens het in rechte optreden van 
verenigingen die kort voor de aanvang van de procedure zijn opgericht zonder dat zij een 
structurele belangenbehartiging voor ogen hebben. De voorwaarden zijn: over 
rechtspersoonlijkheid beschikken, 3 jaar bestaan, een werkelijke nastreving van zijn statutair 
doel, geoorloofd statutair doel, werkelijke activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het 
statutaire doel. 
In het voorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen milieuorganisaties en andere, omdat in 
het verdrag van Aarhus (zie supra) reeds een onweerlegbaar vermoeden van voldoende belang 
wordt toegekend aan milieuorganisaties  

 
 

 5.2..   CCOOLLLLEECCTTIIEEVVEE  RREECCHHTTSSZZAAAAKK  ((CCLLAASSSS  AACCTTIIOONN))  
 

  

 

5.2.1. ACHTERGROND EN BETEKENIS 
 

 
Onze samenleving wordt steeds complexer. De technologische ontwikkelingen en de 
economische vooruitgang zorgen voor een erg complexe maatschappij. Een overtreding van een 
wettelijke regel of een zorgvuldigheidsnorm heeft een serieuze impact op de samenleving met 
heel veel schade voor grote groepen tot gevolg (treinramp in Buizingen en Pécrot, 
aandeelhouders van Dexia…) . Men noemt dit massaschade. Er is de schade die door één 
gebeurtenis gefixeerd is in de tijd (Heizeldrama), de sluipende schade (Softenon) en de 
strooischade, veroorzaakt door één gebeurtenis die zich over een grote, vaak onoverzichtelijke 
groep verspreidt en waarbij de schade voor ieder slechts een minimale omvang heeft (bijv. 
commerciële praktijken van energieleveranciers of telecomoperatoren). Vooral bij deze laatste 
groep wordt vaak geen procedure ingesteld, omdat de proceskosten de schade sterk 
overstijgen. 
In de praktijk zullen slachtoffers van massaschade een procedure inleiden voor de Belgische 
rechtbanken door gebruik te maken van de cumulatie van vorderingen, zoals bepaald in art. 701 
Ger. W. Maar dit artikel biedt niet altijd het gepaste antwoord. De slachtoffers moeten immers 
allemaal actief initiatief nemen, tal van benadeelden zijn niet op de hoogte van een opgestarte 
procedure of beseffen niet dat ze het slachtoffer zijn van massaschade.  
Wat is het voordeel van een collectieve rechtszaak? 

-  de toegang tot het recht wordt vergroot (energie en kosten worden gebundeld) 
-  strijden met gelijke wapens (multinational tegenover een groep individuen) 
-  straffeloosheid doen afnemen (wat baat de wet als ze toch niet kan worden gehandhaafd) 

en schrikeffect  genereren 
-  efficiëntere rechtsbehandeling (kostenbesparend voor de rechtbank, procedurekosten 

worden slechts 1 keer gedragen, geen tegenstrijdige vonnissen…) 
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-  tegengaan van first come first served principe 
-  bevorderen van een minnelijke schikking 

Verschillende andere landen hebben een of andere vorm van collectieve proceduremogelijkheid 
voorzien: de VS, maar ook Nederland, Duitsland, Zweden.  
 
 

5.2.2. TE WIJZIGEN WETSARTIKELEN 
 

 
- Art. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek waardoor een collectief of algemeen belang kan worden 

ingeroepen voor een rechtsvordering 
- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek, over het gezag van het gerechtelijk gewijsde 
- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek, dat het bewijs van verbintenissen en van betaling regelt 
- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek, over de gevolgen van de overeenkomsten tegenover derden. 
 
 

5.2.3. WETSVOORSTELLEN 
 

 
In het verleden werden al verschillende wetsvoorstellen ingediend (door minister Stefaan 
Declerck en minister Paul Magnette in 2010). In de regeringsverklaring 2011 vinden we onder 
het luik ‘Consumentenbescherming’ de wil ingeschreven om een ‘procedure tot collectieve 
schadeafwikkeling’ te voorzien.  
 
 
 
 

AAaannbbeevveelliinngg  ::  
 

 
De wetsvoorstellen rond Class Action en de collectieve rechtsvordering verhogen de toegang tot 
het recht en laat partijen met gelijke wapens strijden. Ze verminderen bovendien de 
straffeloosheid en zijn kostenefficiënter.  
Belangrijke voorwaarden voor het invoeren van een collectief vorderingsrecht om roekeloze of 
malafide  gedingen te vermijden zijn :  

- rechtspersoonlijkheid hebben 
- 3 jaar bestaan als organisatie 
- een geoorloofd statutair doel hebben 
- een werkelijke nastreving hebben van zijn statutair doel 
- de werkelijke activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het statutair doel. 

Alle wetsvoorstellen die .rekening houden met bovenstaande verdienen onze steun. 
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Met steun van 

 

Info 
 

VVllaaaammss  CCeennttrruumm  SScchhuullddeennllaasstt  ::    
Mohamed El Omari  -  Paviljoenstraat, 9  
1030 Brussel  -  02/211.55.75 

mohamed.elomari@vlaamscentrumschuldenlast.be 
 

  

  

DDee  oorrggaanniissaattiieess  vvaann  hheett  ppllaattffoorrmm  DDaagg  zzoonnddeerr  kkrreeddiieett  
 

  

KKAAVV  :  
Urbain Britsierslaan, 5 – 1030 Brussel 
02/246.51.11  -   bieke.verhoelst@kav.be  
 

VVeerrbbrruuiikkeerrssaatteelljjeeee  ::  
Agoragalerij, Grasmarkt, 105, bus 51 - 1000 Brussel  --  
02/552.02.48   -  verbruikersateljee@skynet.be - 
www.verbruikersateljee.be 
 

VVllaaaammss  CCeennttrruumm  SScchhuullddeennllaasstt  ::    
Paviljoenstraat, 9 - 1030 Brussel 
02/211.55.54   -  info@vlaamscentrumschuldenlast.be 
www.vlaamscentrumschuldenlast.be/  
 

BBeewweeggiinngg  vvaann  mmeennsseenn  mmeett  llaaaagg  iinnkkoommeenn  eenn  kkiinnddeerreenn  ::  
Nieuwebosstraat, 3 - 9000 Gent   
09/224.12.15 - secretariaat@bmlik.be  
www.bmlik.be /  
 

NNeettwweerrkk  tteeggeenn  aarrmmooeeddee  ::    
Vooruitgangstraat 323, bus 6 - 1030 Brussel 
02/204.06.56  -  info@netwerktegenarmoede.be  
www.vlaams-netwerk-armoede.be 
 

KKWWBB  ::    
Urbain Britsierslaan, 5 -1030 Brussel 
02/246.52.15   -  info@kwb.be  
www.kwb.be 
 

CCSSCC//AACCVV  :: 
Chaussée de Haecht, 579 - 1030 Bruxelles  

02/246.31.11  -  u99br@acv-csc.be 
www.csc-en-ligne.be    
 

FFGGTTBB//AABBVVVV  :: 
Rue Haute, 42 - 1000 Bruxelles  
02/506.82.11  -  sebastien.storme@fgtb.be  
www.fgtb.be    
  

CCrriioocc//OOiivvoo  :: Bd Paepsem, 20 - 1070 Bruxelles    
02/547.06.11  -  info@crioc.be  
www.crioc.be  

 

RRéésseeaauu  FFiinnaanncceemmeenntt  AAlltteerrnnaattiiff  ::  
Chée d'Alsemberg, 303 - 1190 Bruxelles  
02/340.08. 60  -  info@rfa.be   

  

AAccttiioonn  ssoocciiaallee  BBWW  ::    
Chaussée de Mons, 228 --  1480 Tubize 
067.34.04.22  -  stephanie.vansighen@mutsoc.be   

 

  

EEqquuiippeess  PPooppuullaaiirreess ::    
Rue de Gembloux, 48 - 5002 Saint-Servais 
081/73.40.86  ––  secretariat@equipespopulaires.be  
www.equipespopulaires.be 
  

CCeennttrree  dd’’AAppppuuii  MMééddiiaattiioonn  ddee  ddeetttteess  (anciennement Grepa) ::  
Boulevard du Jubilé, 153 -155  -  1080 Bruxelles  
02/217.88.05  -  info@grepa.be  
www.mediationdedettes.be 
 

CCeennttrree  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  LLiièèggee  ((GGIILLSS))  ::  
Avenue Roi Baudouin, 29 - 4432 Alleur  
04/246.52.14  -  info@cdr-gils.be 
www.cdr-gils.be/  
 

CCeennttrree  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  NNaammuurr  ((MMééddeennaamm))  ::  
Rue Rogier, 27 - 5000 Namur   
081/23.08.28  -  info@medenam.be 

 

GGrroouuppee  AAccttiioonn  SSuurreennddeetttteemmeenntt  ((GGAASS))  ::    
Grand’rue, 4 / Bte 2 - 6630 Martelange    
063/60.20.86  --  prevention@gaslux.be -  
www.gaslux.be  

  

JJOOCC  ::    
Rue des Moucherons, 3 - 1000 Bruxelles  
02/513.79.12  -  secretariat.joc@joc.be  -  
www.moc.be/JOC/indexjoc.html  
 

RRéésseeaauu  wwaalllloonn  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::  
Rue Marie-Henriette, 12  - 5000 Namur  
081/31.21.17  -  bureau@rwlp.be 
www.rwlp.be  
 

RRéésseeaauu  bbeellggee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé--BBAAPPNN  ::    
Rue du Progrès, 333 - 1030 Bruxelles  
02/265.01.54  -  info@bapn.be 
www.luttepauvrete.be  
 

FFoorruumm  bbrruuxxeellllooiiss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé :: 
Rue Fernand Bernier, 40 – 1060 Bruxelles  
02/600.55.66   -  info@fblp.be  
www.fblp.be  
 

UUrroocc  ::  
Rue Dormagen, 6bis -59350 Saint-André-Lez-Lille (France)  --  
0033.3.20.42.26.60   uroc-5962@wanadoo.fr  
www.uroc5962.fr  

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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