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INLEIDING 

Situering van het onderwerp 

In mijn masterproef wil ik de evolutie beschrijven van de bescherming van cliënten tegenover 

beoefenaren van vrije beroepen in de Belgische wetgeving. Cliënten bevinden zich immers in een 

zwakkere positie tegenover de vrije beroepsbeoefenaar. De beoefenaars van vrije beroepen zijn zeer 

talrijk in de huidige maatschappij aanwezig en hun aantal gaat in stijgende lijn. Het is een zeer 

dynamische sector en het is van groot belang dat de toepasselijke wetgeving de noodzakelijke 

onafhankelijkheid van beoefenaars van vrije beroepen bevestigt en garandeert. Zoals blijkt uit de 

statistieken van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen zijn de vrije en intellectuele 

beroepen het afgelopen decennium de sterkst groeiende zelfstandigensector1. Eind 2010 waren er in 

België 241 195 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief, op een totaal van 952 585. De 

vrije beroepen vertegenwoordigen meer dan één vierde, of 25,3% van het totaal aantal 

zelfstandigen. 

Consumentenbescherming vormt de laatste jaren een belangrijk onderwerp. De wetgeving hierover 

is, voornamelijk onder invloed van Europese Richtlijnen, enorm toegenomen. De consument wordt 

almaar beter beschermd in transacties met handelaars en ondernemingen. 

De vrije beroepsbeoefenaars zijn in de Belgische wetgeving een buitenbeentje. Traditioneel heeft de 

Belgische wetgever, in het kader van zijn omzettingsplicht van Europese Richtlijnen, voor de vrije 

beroepsbeoefenaar echter steeds in een afzonderlijke regelgeving voorzien voor de relatie met zijn 

cliënt. De relevante lex specialis betreft de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 

vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en op afstand gesloten overeenkomsten inzake de 

vrije beroepen (WVB).2 Vrije beroepsbeoefenaars lijken dus iets bijzonders te hebben, de “doorsnee 

zelfstandige” valt wat betreft zijn relatie met de consument immers onder het toepassingsgebied van 

de recente Wet Markpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) 3.  

 

Figuur 1 – vrije beroepen tegenover andere ondernemingen 

 

 

 

                                                             
1 FEDERATIE VOOR VRIJE EN INTELLECTUELE BEROEPEN, Polsslag van het Vrij Beroep 2011, 
http://www.fvib.be/viewobj.jsp?article=50891.  
2
 BS 20 november 2002, inwerkingtreding 30 november 2002. 

3
 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010 (in werking 

getreden op 12 mei 2010). 

http://www.fvib.be/viewobj.jsp?article=50891


2 | 
 

Dit onderscheid tussen de vrije beroepsbeoefenaars en andere verkopers, ook wel dualisme 

genoemd, bestaat enkel in België. Het feit dat de vrije beroepsbeoefenaar als een aristocraat 

gescheiden wordt van het plebs der gewone verkopers, heeft reeds heel wat kritiek gekregen. Het 

Europees recht beoogt dit onderscheid niet en heeft er reeds voor gezorgd dat heel wat 

verschilpunten gelijkgeschakeld zijn4. Het Europees Rechtsvergelijkend Compendium inzake 

Consumentenrecht5 verduidelijkt dat “In Belgium there’s a peculiarity that separate rules are enacted 

concerning contracts between consumers and practitioners of liberal professions”.6  

De kritiek op deze verschillende behandeling van vrije beroepen en andere verkopers of 

ondernemingen blijft dan ook niet zonder gevolgen. Sterker nog, voor de totstandkoming van de 

WMPC leek er een revolutie op til waarbij de opheffing van de WVB doorgevoerd zou worden en de 

vrije beroepsbeoefenaar ook onder de regeling van de Wet betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en de bescherming van de consument (afgekort WHPC)7, de voorloper van de WMPC, 

zou vallen. Op dit vlak was er echter felle tegenwind. Uiteindelijk overwon het gelobby van de 

vertegenwoordigers van de middenstand en de vrije beroepsbeoefenaars, dit leidde tot de WMPC. 

Het personeel toepassingsgebied van de WMPC werd in positieve zin aangepast, maar spijtig genoeg 

werden de vrije beroepsbeoefenaars andermaal uitgesloten. Het dualisme werd dus bevestigd. 8 

Met het arrest van 6 april 2011 maakt ook het Grondwettelijk Hof9, in navolging van die rechtsleer, 

brandhout van die klassieke redeneerwijze, althans voor wat betreft het toepassingsgebied van de 

WMPC. De vraag is dan ook welke stappen de Belgische wetgever moet ondernemen om zich te 

conformeren met de Europese richtlijnen.  

 

In mijn Masterproef worden voornamelijk de volgende twee belangrijke wetten inzake 

consumentenbescherming behandeld, namelijk: de wet van 6 april 2010 betreffende de 

Marktpraktijken en Consumentenbescherming (afgekort WMPC) en de wet van 2 augustus 2002 

betreffende de Misleidende en Vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en op afstand 

gesloten overeenkomsten inzake de Vrije Beroepen (afgekort WVB). De Wet Marktpraktijken en de 

WVB zijn wetten die men kan onderbrengen bij het consumentenrecht en bij het handelsrecht. Beide 

wetten zijn het resultaat van de omzetting van diverse richtlijnen van de Europese Unie.   

                                                             
4
 Y. VANDENDRIESSCHE, “De wet marktpraktijken en het vrij beroep, de onderneming-light bevestigt het 

dualisme”, Waarschoot, Mylex, 2010, 2. 
5 C. TWIGG-FLESNER, M. EBERS, H. SCHULTE-NÖLKE, EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, 
Universität Bielefeld, april 2007, 52, 341, 366, 499-500, 675, te consulteren op: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf.  
6
 C. TWIGG-FLESNER, M. EBERS, H. SCHULTE-NÖLKE, EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, 

Universität Bielefeld, april 2007, 52, 341, 366. 
7
 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

BS 29 augustus 1991, err. BS 10 oktober 1991. 
8
 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., p.2, nr. 3. 

9
 Grondwettelijk Hof nr. 55/2011, 6 april 2011 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (11 april 2011); 

A.GrwH 2011, afl. 2, 1135; BS 8 juni 2011 (uittreksel), 33387 en http://staatsblad.be (9 juni 2011); Juristenkrant 
2011 (weergave VERHOEVEN, M.), afl. 228, 1; DAOR 2011, afl. 99, 448, noot BRULEZ, P.; Ius & Actores 2011, afl. 2, 
85; JLMB 2011, afl. 18, 861 en http://jlmbi.larcier.be/ (23 mei 2011); NJW 2011, afl. 241, 298, noot  STEENNOT, 
R.; RW 2010-11 (samenvatting), afl. 35, 1494 en http://www.rw.be/ (2 mei 2011); RW 2011-12, afl. 20, 903 en 
http://www.rw.be/ (17 januari 2012), noot MERTENS, D.; TBH 2011 (samenvatting), afl. 7, 722 en 
http://www.rdc-tbh.be (6 oktober 2011) 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf
http://www.const-court.be/
http://staatsblad.be/
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300117569&bron=doc
http://jlmbi.larcier.be/
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300111065&bron=doc
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300111065&bron=doc
http://www.rw.be/
http://www.rw.be/
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300123776&bron=doc
http://www.rdc-tbh.be/
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Overzicht 

 

Deel 1 handelt over de betekenis van het begrip “vrij beroep”. De invulling van dit begrip is immers 

niet consistent in de verschillende wetten die dit begrip hanteren. Achtereenvolgens komt het begrip 

in de rechtsleer, in de WVB en in de WMPC aan bod. Daarnaast wordt het begrip “onderneming”, de 

nieuwe centrale entiteit uit de WMPC besproken en hoe de wetgever ervoor gezorgd heeft dat de 

vrije beroepsbeoefenaar niet onder deze wet valt. 

Deel 2 verduidelijkt de begrippen “cliënt” (WVB) en “consument” (WMPC). Als wederpartij van de 

vrije beroepsbeoefenaar dienen ook deze begrippen duidelijk omschreven te worden. De invulling 

van deze twee, op het eerste zicht gelijkaardige begrippen, is immers niet identiek. 

In Deel 3 staat de vraag of het onderscheid tussen beoefenaars van vrije beroepen en 

ondernemingen voorbijgestreefd is, centraal. Het belang van de Europese Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken komt aan bod. Daarnaast zal ik de gebrekkige omzetting van deze Richtlijn door de 

Belgische wetgever bespreken. De nadruk ligt in dit deel op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 

6 april 2011, uitgesproken 1 jaar na de totstandkoming van de WMPC. Dit arrest is een serieuze 

aansporing voor de wetgever om tot actie over te gaan. 

In Deel 4 worden de mogelijke scenario’s die de wetgever kan volgen om de regels in 

overeenstemming met het Europees recht te brengen besproken. Het eerste hoofdstuk behandelt de 

verschillen tussen de regels in de WVB, specifiek voor vrije beroepsbeoefenaars en de regels in de 

WMPC voor ondernemingen. Een mogelijk gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof is 

immers dat de regels van de WMPC van toepassing zouden zijn op de beoefenaars van vrije 

beroepen. Dit zou een einde van het dualisme betekenen. De mogelijke gevolgen van dit scenario 

komen in dit deel aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt het tweede scenario toegelicht, namelijk 

het behouden van het dualisme. Dit deel omvat een bespreking van het wetsvoorstel dat de WVB in 

overeenstemmig zou moeten brengen met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Dit 

wetsvoorstel zou ertoe leiden dat de vrije beroepsbeoefenaars hun onderscheiden behandeling 

behouden. Niet iedereen is immers voorstander van een onderwerping van de beoefenaars van vrije 

beroepen aan de WMPC.  

Wat ik zal nagaan is wat de concrete gevolgen van beide scenario’s kunnen zijn, wat de voor- en 

nadelen zijn, wie de voor- en tegenstanders zijn en welk wetgevend optreden het meest aangewezen 

lijkt.  
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Deel 1 Hoe een vrij beroep definiëren?  

 

Inleiding 

In dit deel zal ik de verschillende definities die gehanteerd worden voor de invulling van het begrip 

vrij beroep uiteenzetten. Vooreerst zal ik de algemene betekenis van een “vrij beroep” bespreken 

(hoofdstuk 1), om dan achtereenvolgens het begrip te analyseren dat wordt gehanteerd in de 

rechtsleer (hoofdstuk 2), in de WMPC (hoofdstuk 3) en in de Wet Vrije Beroepsbeoefenaars 

(hoofdstuk 4). 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

De omschrijving van het vrij beroep zelf is geen gemakkelijke opgave. We kunnen spreken over een 

vrije beroepsbeoefenaar "wanneer er tussen diegene die het beroep uitoefent en diens cliënt een 

bijzondere vertrouwensrelatie is geschapen"10. Aangezien er echter geen universeel geldende 

definitie van het begrip “vrij beroep” bestaat, evenmin een exhaustieve lijst van de betrokken 

beroepen, kan een theoretische omschrijving nooit echt volledig geconcretiseerd worden.  

Veel interpretatieproblemen ontstaan doordat er meerdere wettelijke bepalingen voorhanden zijn 

die een omschrijving geven van de titularis van het vrij beroep en dat deze onderling veel verschillen 

vertonen. Zo kan worden gewezen op het feit dat de WVB geen beroepsregulerende overheid vereist 

opdat men kan spreken van een vrije beroepsbeoefenaar, terwijl de WMPC net wel die voorwaarde 

stelt. Pogingen in de rechtsleer om de vrije beroepsbeoefenaarer in te vullen, zijn 

bewonderenswaardig, doch vrij zeldzaam.11 

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) heeft getracht het begrip positief te 

omschrijven aan de hand van enkele kwalitatieve kenmerken12:  

(1) de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;  

(2) dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;  

(3) de beoefenaar draagt persoonlijke verantwoordelijkheid;  

(4) de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de beoefenaar handelt daarbij zowel in 

het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;  

(5) de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd 

is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie.  

Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de 

vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt. Hoewel in het laatste kenmerk melding 

wordt gemaakt van de “beroepsorganisatie”, is het niet noodzakelijk dat er een beroepsorganisatie 

van het betrokken beroep bestaat, om het als een vrij beroep te kunnen beschouwen.13  

                                                             
10 ALMANAK, Vrije beroepen ondergebracht in een professionele vennootschap, Antwerpen, Standaard 
Uitgeverij, 1999, p.15 
11 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., p. 10 nr. 17. 
12

 X., “ Wat is een vrij beroep?”, http://www.fvib.be/viewobj.jsp?article=347786 (consultatie 18/11/2011).   
13

 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 476.   
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Hoofdstuk 2. De omschrijving van het vrije beroep in de rechtsleer 

1. Kenmerken van het vrij beroep 

STEENNOT en DEJONGHE geven volgende omschrijving van het vrije beroep: het is een persoon die “op 

zelfstandige basis optreedt en in wezen intellectuele diensten levert die niet als daden van 

koophandel in de zin van artikel 2 en 3 W. Kh. kunnen worden gekwalificeerd.14  

In het Belgisch recht wordt traditioneel geoordeeld dat de activiteiten van titularissen van vrije 

beroepen ontsnappen aan het handelsrecht omdat hun methodes onverenigbaar zijn met de 

techniek van het zakendoen, omwille van deontologische regels waaraan zekere beroepen 

onderworpen zijn, en omwille van de aard van de activiteit.15 Titularissen van vrije beroepen stellen 

geen daden van koophandel, maar verrichten prestaties van intellectuele aard.16  

Bepaalde auteurs, waaronder VAN GERVEN en BALLON, menen dat de activiteit van titularissen van een 

vrij beroep wordt gekenmerkt door:  

-  de aanwezigheid van een zekere belangeloosheid, 

-  het voldoen aan een taak van maatschappelijk nut, en  

-  de afwezigheid van winstbejag.17 

Om de vrije beroepsbeoefenaars te onderscheiden van andere intellectuele dienstverleners geeft 

VANLERSBERGHE twee elementen aan die kenmerkend zijn voor de vrije beroepen:  

-  het bestaan van een beroepsreglementering die de toegang tot en de uitoefening van het 

beroep regelt 

-  de creatie van een orde of beroepsinstituut om te waken over de eerbiediging van de    

reglementering. 18 

                                                             
14 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 6. 
15 G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-06, Antwerpen, Maklu, 2006, 
178; P. VANLERSBERGHE, “Kooplieden en daden van koophandel – overzicht van rechtspraak (1988-1999)”, TBH 
2001, 364; W. VAN GERVEN, H. COUSY, J. STUYCK, Handels – en economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, 
Volume A, Brussel, Story, 1989, 81; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 
1976, 364; G.L. BALLON, “artikel 1 Wetboek van Koophandel” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, 14-15. 
16

 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, p. 364, nr. 389. 
17

 W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en Economisch Recht, I, Ondernemingsrecht, A, Brussel, Story-
Scientia, 1989, p. 81, nr. 63; G.L. BALLON, “Kooplieden”, in Handels- en Economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Kluwer, Antwerpen, losbl., art. 1-13, nr. 24. 
18 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 154. 
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Voorbeelden van klassieke vrije beroepen zijn advocaten, notarissen, geneesheren, tandartsen, 

dierengeneesheren, architecten, gerechtsdeurwaarders, apothekers en beroepsjournalisten.  

Bij DELVA vinden we ook een opsomming van de essentiële kenmerken van het vrij beroep. Aangezien 

deze criteria geen verband houden met de aard van de geleverde diensten vallen meer en meer 

professionele activiteiten onder deze omschrijving als vrij beroep. Meer bepaald moeten volgens 

DELVA de volgende kenmerken cumulatief aanwezig zijn19: 

1) een individuele dienstverlening aan individuele klanten; 

2) een dienstverlening op basis van intellectuele deskundigheid waarvoor de beoefenaar een 

specifieke opleiding heeft genoten; 

3) een relatiestructuur tussen de beroepsbeoefenaar en de klant, die op volledige vrijheid stoelt; 

4) een onderlinge gelijkheidsverhouding tussen alle leden van eenzelfde beroepskorps, daarbij 

onderworpen aan een door het korps uitgewerkte en gecontroleerde code waarin de ethische 

gaafheid van het korps vooropstaat. 

 

Dat de Belgische geesten nog niet gerijpt zijn voor wat voor de hand zou moeten liggen, toont een 

voorstel van resolutie van 15 februari 2011 over de beoefenaars van een vrij beroep20 dat aan de 

Senaat werd voorgelegd. De indieners vragen zich af wie vrije beroepsbeoefenaars zijn en rekenen 

daaronder “niet alleen artsen, advocaten, notarissen, apothekers en dierenartsen maar ook onder 

andere paramedici, accountants, fiscalisten, architecten, landmeters en experts enz.”. Er wordt 

verwezen naar de definitie van vrij beroep uit de WMPC (zie p. 18), maar deze bevat hiaten: 

tandartsen en kinesisten, waarvan niemand zal ontkennen dat zij vrije beroepsbeoefenaars zijn, 

vallen strikt gezien namelijk niet onder de definitie.  

Zoals blijkt, is er dus geen eenduidige definitie te vinden en is het hoge tijd voor de wetgever om 
hiervan werk te maken.  

 
 
 
 
 

  

                                                             
19

 J. DELVA, “Gerechtsdeurwaarder: een vrij beroep?” in R. DUJARDIN (ed.), Liber amicorum Marcel Briers, Gent, 
Mys & Breesch, 1993, 111. 
20 Zie Parl. St. Senaat 2010-11, 5-781/1. 
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2.  Uitsluiting vrije beroepen uit het handelsrecht 

2.1  De traditionele benadering bekritiseerd 

Traditioneel wordt in het Belgische recht aangenomen dat de activiteiten van vrije 

beroepsbeoefenaars ontsnappen aan het handelsrecht. Vrije beroepsbeoefenaars zijn geen 

kooplieden zoals gedefinieerd door art. 1 W. Kh.: “zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van 

koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken”. Ook de 

rechtsleer was steeds van deze mening en oordeelde dat de vrije beroepsbeoefenaar intellectuele 

diensten verschaft die niet gekwalificeerd kunnen worden als daden van koophandel in de zin van 

artikel 2 W. Kh.21 Bovendien willen de beoefenaars van vrije beroepen zelf niet als handelaar 

beschouwd worden. Zij verzetten zich tegen de toepassing van de bijzondere regels die gelden voor 

handelaars en zijn voor zelfregulering. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze 

zelfregulering te pleiten is dat alleen de beoefenaars van een vrij beroep de noodzakelijke kennis 

hebben om de beweerde unieke aard van hun beroep en de daaraan verbonden problemen te 

begrijpen en te remediëren. 22  

Toch rijzen hier heel wat vragen bij. Valt de vrije beroepsbeoefenaar inderdaad niet te herleiden tot 

handelaar? Wat rechtvaardigt de uitsluiting uit het handelsrecht? Hoewel de kritiek steeds 

toeneemt, lijkt het gelobby van de kant van de vrije beroepsbeoefenaars een stevige muur waarop 

het logisch verstand botst.23 

 

Figuur 2 – Onderscheidende kenmerken vrije beroepen - handelaars 

 
 

                                                             
21 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 6; T. VERMEIR, “Reclame en vrije beroepen” in X., Mediarecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 3.2.; 
Antwerpen 1 december 1997, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1997, 618, RW 1998-99, 407; G. 
STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-06, Antwerpen, Maklu, 2006, 178; 
W. VAN GERVEN, H. COUSY, J. STUYCK, Handels – en economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, Volume A, 
Brussel, Story, 1989, 81; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 364; 
G.L. BALLON, “artikel 1 Wetboek van Koophandel” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, 15-16. 
22 A. PUTTEMANS, “Le champs de la commercialité” in Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel, Brussel, 
Larcier, 2007, p. 53, nr. 23.; H. SWENNEN (ed.), Juridische Organisatie van het vrije beroep, Antwerpen, Kluwer, 
1975, 5. 
23 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., 33. 
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De laatste decennia werd die klassieke zienswijze fel bekritiseerd in de rechtsleer24. De traditionele 

argumenten voor de uitsluiting van vrije beroepsbeoefenaars uit het handelsrecht werden één voor 

één weerlegd25. Zo werden volgende onderscheidingscriteria reeds ontkracht: het gebrek aan 

commercieel winstoogmerk, het verbod reclame te voeren26, zogenaamde traditie, de vereiste van 

toegangsvoorwaarden tot het beroep en de bij wet opgelegde onverenigbaarheden. Ook het zuiver 

intellectueel gehalte van de prestaties werd als onderscheidingscriterium reeds afgeschoten. 27 Tal 

van handelsberoepen, zoals de vastgoedmakelaar, vertonen immers eveneens een intellectueel 

karakter.28  
 

In de rechtsleer wordt het belang van onderscheiden regels voor beoefenaars van vrije beroepen wel 

erkend. Hoewel dit in bepaalde omstandigheden een afwijkende regeling rechtvaardigt, stellen onder 

andere STRAETMANS en BALLON toch dat een algehele uitsluiting uit het handelsrecht niet door de 

beugel kan.29 Het feit dat een beroep gereglementeerd wordt, evenals de loutere bescherming van 

een titel werden evenmin als relevant bestempeld om een volledige uitsluiting van de vrije 

beroepsbeoefenaar uit het handelsrecht te rechtvaardigen. 

 

Ook VAN GERVEN merkt op dat de activiteit van de vrije beroepsbeoefenaar onterecht buiten het 

handelsrecht wordt gesloten. Zonder te willen betwijfelen dat het vrij beroep uit winstbejag, doch in 

zekere mate uit belangeloosheid – gelet op het maatschappelijk nut van de gepresteerde diensten –

wordt beoefend, meent hij dat ook voor dergelijke beroepen het beroepsmatig voorzien in 

levensonderhoud de bovenhand haalt. 30 

                                                             
24 Zie Verslag DE BAUW, raadpleegbaar via www.economie.fgov.be. Zie ook G. STRAETMANS en J. STUYCK, «De Wet 
van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de 
goede richting», RW, 2010-2011, p. 392. 
25 Zie in het bijzonder W. VAN GERVEN, «Koophandel zonder wetboek : synthese en slotbeschouwingen», in J.- 
P. BUYLE, W. DERIJCKE, J. EMBRECHTS en I. VEROUGSTRAETE, Bicentenaire du Code de commerce – Tweehonderd jaar 
Wetboek van koophandel, Brussel, Larcier, 2008, p. 371 ; die schetst hoe het begrip «handelaar» en «daden van 
koophandel» geleidelijk aan vervangen worden door het begrip «onderneming». Zie daarnaast bv. ook G.-L. 
BALLON, «Art. 1 Wetboek van Koophandel», in X, Handel- en economisch recht – Commentaar met overzicht 
vanrechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, p. 15-16; C. DEKONINCK, «Handelspraktijken : niets 
nieuws onder de zon ? », Nieuwsbrief Notariaat, mei 2008, nr. 10, p. 7 ; B. MICHAUX, «Les titulaires de 

professions libérales : ni vendeurs, ni commerçants», TBH, 1996, pp. 606-608; R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. 
BRULOOT en D. GOENS, Wet marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 8; G. STRAETMANS en J. STUYCK, «De 
Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de 
goede richting», 392; J. STUYCK, «Wet handelspraktijken hopeloos verouderd», De Juristenkrant, 26 september 
2007, 15. 
26 BALLON ontkracht dit door specifiek te verwijzen naar de WVB hetwelk misleidende reclame verbiedt, en 
vergelijkende reclame reglementeert, waarover meer in deel 2. Zie G.L. BALLON, “artikel 1 Wetboek van 
Koophandel” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, 2000, 15. 
27

 G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-06, Antwerpen, Maklu, 2006, 
179.  
28

; R. TIMMERMANS, “Juridisch statuut van de vastgoedmakelaar” in X., Het onroerend goed in de praktijk, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 8. 
29 G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-06, Antwerpen, Maklu, 2006, 
180. STRAETMANS verwijst naar de vastgoedmakelaar die immers handelaar is, én onderworpen is aan een 
deontologie;  G.L. BALLON, “artikel 1 Wetboek van Koophandel” in X., Handels- en economisch recht. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, 15-16. 
30

 W. VAN GERVEN, H. COUSY, J. STUYCK, Handels – en economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, Volume A, 
Brussel, Story, 1989, 71. 



9 | 
 

Bovendien haalde VAN GERVEN reeds in 1989 aan dat vrije beroepen steeds vaker in groepsverband 

tewerk gaan en zodoende de allure krijgen van echte kleine of middelgrote bedrijven31. Anno 2012 

heeft dit argument nog veel meer slagkracht verworven. VAN GERVEN verwijst tenslotte naar het feit 

dat de bepalingen van het EG-verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap32 inzake 

vestiging (art. 43 EG-Verdrag) en dienstenverkeer (art. 49 EG- Verdrag) uitdrukkelijk of impliciet 

toepasselijk geacht worden op vrije beroepen. Dit is ondertussen eveneens het geval onder het 

moderne verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.33 

 

2.2. Gevolgen van de kritiek 

Als reactie op deze kritieken zijn er twee mogelijke benaderingen, ten eerste het afschaffen van het 

concept “vrij beroep” in het Belgisch recht en ten tweede het behouden van het concept “vrij 

beroep”, zonder de vereiste van niet-koopman zijn. 

 

Krachtens de eerste benadering zal de beoefenaar van een vrij beroep in elk opzicht een handelaar 

worden, voor zover zijn activiteit als daad van koophandel in de zin van artikel 2 en 3 W. Kh. kan 

worden gekwalificeerd. 34 De tweede benadering zou ertoe leiden dat een onderscheid gemaakt 

moet worden tussen de “gewone handelaar” enerzijds en de “handelaar-vrije beroepsbeoefenaar” 

anderzijds. 

 

Een uitbreiding van de huidige daden van koophandel in de zin van artikel 2 en 3 W. Kh. zal zich in 

beide benaderingen opdringen, hoewel het “vrij beroep” derhalve niet langer zou bestaan, of toch op 

zijn minst sterk afgezwakt. Zonder dergelijke uitbreiding zou het merendeel van de activiteiten van 

de vroegere “vrije beroepen” immers burgerlijk blijven, en aan het gemeen handelsrecht 

ontsnappen.  

 

BLOMMAERT en DE VROEDE gaan nog een stap verder en stellen dat de dag van vandaag het 

onderscheid tussen burgerlijk- en handelsrecht sterk gedateerd lijkt te zijn. De traditionele opdeling 

vervaagt hoe langer hoe meer ten voordele van de ruimere context van het economisch recht en de 

moderne relatie tussen enerzijds de “consument” sensu lato en de professionele actor anderzijds.35 

In die optiek kan dan ook verdedigd worden om voor een meer moderne aanpak te kiezen waarbij 

aangesloten wordt bij het criterium van het duurzaam nastreven van een economische doel. Een 

incorporatie van het “ondernemingsbegrip” ter vervanging van de gebrekkige daden van koophandel 

werd reeds in 1978 door VAN GERVEN voorgesteld.36 

                                                             
31 W. VAN GERVEN, H. COUSY, J. STUYCK, Handels – en economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, Volume A, 
Brussel, Story, 1989, 71. 
32 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, BS 25 december 1957. 
33

 Art. 49 e.v. juncto art. 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
34

 R. TIMMERMANS, “Juridisch statuut van de vastgoedmakelaar” in X., Het onroerend goed in de praktijk, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 11; G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-
06, Antwerpen, Maklu, 2006, 180. 
35 D. BLOMMAERT, “Van handelsrecht naar ondernemingsrecht: een steeds relevantere benadering”, R. Cass. 
2000, 325-326; P. DE VROEDE, “De Voorzitter van de rechtbank van koophandel kan de sluiting bevelen van een 
voor het publiek toegankelijke niet vergunde apotheek”, AJT 2001-02, 535. 
36

 W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, Antwerpen-Amsterdam, 
Standaard, 1978, 72 e.v. 
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Hoofdstuk 3.  

Het vrij beroep in de wet van 6 april 2010 betreffende 
Marktpraktijken en Consumentenbescherming 

1. Van het begrip verkoper naar onderneming 

1.1. Algemeen 

De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 

consument (WHPC)37 streefde de bescherming van de consument tegenover handelaren na. Deze 

wet, die dateert van ongeveer 11 jaar voor de WVB, hield ook al bepalingen in met betrekking tot 

onrechtmatige bedingen, misleidende en vergelijkende reclame en op afstand gesloten 

overeenkomsten. Het doel van de WHPC was evenwel ruimer dan enkel de bescherming van de 

consument te garanderen, zij hield ook bepalingen in met betrekking tot de relatie tussen 

ondernemingen onderling en de eerlijke mededinging.  

Daarnaast zijn er nog twee andere doelstellingen die men had bij de totstandkoming van de WHPC, 

ten eerste de globalisatie en ten tweede de decriminalisering (depenalisatie). Deze laatste 

doelstelling was ingegeven door de redenering dat geldboeten en gevangenisstraffen niet erg 

efficiënt zijn bij de beteugeling van oneerlijk handelsgedrag. Daarom heeft de wetgever gekozen voor 

een vrij snelle procedure, namelijk een vordering ingeleid op de wijze van het kort geding, die leidt 

tot een vonnis waarin aan de verkoper een bevel tot staken wordt opgelegd. Dit is een bevel van de 

voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend als in kortgeding, om een einde te stellen aan 

een vastgestelde oneerlijke handelspraktijk. Aan dit stakingsbevel kan de rechter een dwangsom 

koppelen, namelijk een bijkomende veroordeling waarbij de verkoper een bepaalde som geld zal 

moeten betalen aan de eiser en dit per begane inbreuk of per dag. 

Ongeveer 20 jaar na de totstandkoming van de WHPC, werd het wetsontwerp Marktpraktijken en 

consumentenbescherming door de Senaat goedgekeurd. Deze wet van 6 april 2010 vervangt de wet 

van 14 juli 1991 en trad in werking op 12 mei 2010. Het was duidelijk dat de WHPC niet meer 

conform de Europese regelgeving was. De vervanging van het begrip “handelspraktijken” door 

“marktpraktijken” in de titel van de wet, is ingegeven door het feit dat het begrip 

“handelspraktijken” gedefinieerd wordt in de Richtlijn “Oneerlijke Handelspraktijken” en de 

Europese wetgever er een minder ruime betekenis aan toekent dan het begrip “marktpraktijken” 

zoals omschreven in de WMPC.  

In de WMPC worden twee soorten praktijken van elkaar onderscheiden, met name de 

handelspraktijken jegens consumenten en de marktpraktijken jegens andere personen dan 

consumenten. Desalniettemin hebben beide begrippen een gelijkaardige inhoudelijke definitie. 38 

                                                             
37 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 
BS 29 augustus 1991, err., 10 oktober 1991. 
38

 Amendement nr. 1 (B. WEYTS en P. LUYKX) op het wetsvoorstel betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming, Parl. St. Vl. Parl. 2009-2010, nr. 52-2340/002, 5. 
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De WMPC bevat naast bepalingen ter bescherming van de consument ook regels die de verhouding 

tussen de handelaren onderling regelt en de eerlijke mededinging garandeert. Dit wordt verzekerd 

door de bepalingen die betrekking hebben op uitverkopen, soldenwetgeving, reclame en oneerlijke 

marktpraktijken. De WMPC bestrijkt zo een veel ruimer toepassingsgebied dan de WVB.  

 

 

Figuur 3 – Centrale actor in de onderscheiden wetgevende instrumenten 

 WHPC  
14 juli 1991 

RL Oneerlijke 
Handelspraktijken 

Mededingingswet  
15 september 
2006 

WMPC 
 6 april 2010 

Definitie VERKOPER 
Artikel 1, 6°:  
a) “Elke handelaar of 
ambachtsman en elke 
natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, die 
producten of diensten 
te koop aanbieden of 
verkopen in het kader 
van een beroeps-
activiteit of met het oog 
op de verwezenlijking 
van hun statutair doel.” 
b) overheden 
c) rest 

HANDELAAR 
Artikel 2, b: 
“een natuurlijke 
persoon of rechts-
persoon die handels-
praktijken verricht die 
onder deze richtlijn 
vallen en die betrekking 
hebben op zijn bedrijfs- 
of beroepsactiviteit, 
alsook degene die in 
naam van of voor 
rekenschap van hem 
optreedt” 

ONDERNEMING 
Artikel 1,1°:  
“alle natuurlijke 
of rechtsperso-
nen, die op 
duurzame wijze 
een economisch 
doel nastreven” 

ONDERNEMING 
Artikel 2, 1°: 
”elke natuurlijke of 
rechtspersoon die op 
duurzame wijze een 
economisch doel 
nastreeft, alsmede 
zijn verenigingen”  

Vrije Beroepen Neen, impliciet 
uitgesloten via 
inhoud begrip dienst 
(tenzij ze producten 
verkopen) 

ja ja Ja, maar expliciet 
uitgesloten van het 
toepassingsgebied  

Eenmalige 
activiteiten 

ja neen neen neen 

Verkopers en 
verhuurders 
onroerende 
goederen 

neen  ja  
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1.2 Verkopersbegrip uit de WHPC 

In tegenstelling tot het ondernemingsbegrip uit de WMPC, kende de WHPC twee definiëringen voor 

het verkopersbegrip. Enerzijds werd in een ruime algemene omschrijving voorzien in artikel 1, 6° 

WHPC, anderzijds was er een ruimere definiëring in het kader van de specifieke regeling van de 

onrechtmatige bedingen in artikel 31, §2, 2° WHPC.  

a) Algemeen verkopersbegrip 

Onder het algemene verkopersbegrip van artikel 1, 6° WHPC vielen:  

“(a)  elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten 

of diensten te koop aanbiedt of verkoopt in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de 

verwezenlijking van zijn statutair doel;  

(b)  de overheidsinstellingen of de rechtspersonen waarin de overheid een overwegend aandeel 

heeft, die een commerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag leggen en die producten of 

diensten te koop aanbieden of verkopen;  

(c)  de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of 

industriële activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen.39” 

b)  Verruimde verkopersbegrip 

Artikel 31, §2, 2° WHPC gaf volgende invulling aan het verkopersbegrip: 

“iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, uitgezonderd de titularissen van een vrij beroep 

zoals bepaald in artikel 2, 1°, van de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in 

overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten, die bij een 

overeenkomst afgesloten met een consument handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit”.  

Deze uitbreiding van het verkopersbegrip, waarbij meer bepaald losgekoppeld werd van het 

aanknopingspunt om producten of diensten te verkopen of te koop aan te bieden, was noodzakelijk 

om onze wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 

april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.40 

c) Interpretatieproblemen 

Het dubbel karakter van het verkopersbegrip deed niets anders dan aanleiding geven tot 

interpretatieproblemen. Een consequente invulling van de centrale actor in de WHPC zou interessant 

geweest zijn. Het is dan ook een hele vooruitgang dat met de invoering van de WMPC het begrip 

“onderneming” doorheen de hele wet een zelfde inhoud kent.  

                                                             
39 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, o.c., 7-10; J. STUYCK, “Handelspraktijken” in Beginselen van het Belgisch 
Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 22 e.v.; G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken”  in 
CBR-Jaarboek 2006, Antwerpen, Maklu, 2006, 176-182. 
40

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumenten-
overeenkomsten,  PB. L. 21 april 1993, af l. 095/29. 
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2.  Het ondernemingsbegrip uit de WMPC 

 

Met ingang van 12 mei 2012 werd de Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 vervangen door de Wet 

Marktpraktijken van 6 april 2010. Eén van de belangrijkste innovaties was de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van “verkopers” tot “ondernemingen”, waarbij “onderneming” gedefinieerd 

wordt als volgt:  

”elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn 

verenigingen” (artikel 2,1° WMPC).  

 

2.1. Mededingingswetgeving als basis 

Artikel 1, 1° van de wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging 

(hierna: WEM)41 geeft volgende omschrijving voor een onderneming:  

“alle natuurlijke of rechtspersonen, die op duurzame wijze een economisch doel nastreven”.  

Met de omschrijving van de onderneming uit de WMPC wordt aansluiting gezocht bij het begrip 

onderneming uit de Mededingingswetgeving. Zowel de WEM als de WMPC beogen het gedrag van de 

actoren op de economische markten in de juiste banen te leiden, de goede werking van het 

concurrentiespel te verzekeren en de belangen van de concurrenten en de afnemers van producten 

en diensten te beschermen.42  

Reeds bij de totstandkoming van de WHPC wezen DE BAUW en FAGNART op de genegeerde 

wisselwerking met de WEM.43 De begrippen “verkoper” uit de WHPC en “onderneming” uit de WEM 

dekten niet exact dezelfde lading. DE BAUW wees er op dat het ondernemingsbegrip enerzijds 

ruimer, anderzijds beperkter was dan het verkopersbegrip. Zo vielen het vrij beroep (met 

uitzondering van de apotheker) en de verkopers en verhuurders van onroerende goederen 

normaliter buiten het toepassingsgebied van de WHPC, terwijl ze als onderneming wel gevat worden 

door de WEM.44 Daar staat tegenover dat de WEM dan weer geen toepassing vindt op activiteiten 

van personen of entiteiten die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreven, terwijl de 

WHPC toepasselijk kon zijn bij éénmalige daden.45  

                                                             
41

 Gecoördineerd bij KB 15 september 2006, BS 29 september 2006. 
42

 Verslag DE BAUW, 36; Memorie van Toelichting Voorontwerp DE BAUW, 20. 
43

 H. DE BAUW, “Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet 
Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging”, TBH 1992, 682 e.v.; zie ook: J.L. FAGNART, “Le projet 
de loi sur les pratiques du commerce et sur l‟information et la protection des consommateurs”, TBH 1991, 263-
264. 
44 H. DE BAUW, “Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet 
Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging”, TBH 1992, 689 
45

 H. DE BAUW, “Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet 
Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging”, TBH 1992, 689. 
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De WMPC is alvast een stap in de goede richting met de invoeging van het ondernemingsconcept. 

Wel worden de vrije beroepsbeoefenaars en de verkopers en verhuurders van onroerende 

goederen46 uitgesloten uit het toepassingsgebied ratione personae. Hoewel de parlementaire 

werkzaamheden dus claimen dat het toepassingsgebied van de WMPC werd afgestemd op dat van 

de WEM, dient dit toch met de nodige korrel zout genomen te worden. 47 

 

2.2. Inhoudelijke bespreking 

a) Economisch doel 

De referentie aan “doel” is het gevolg van de afstemming van deze definitie op de definitie van het 

ondernemingsbegrip in de WEM.48 Wanneer de wetgever het heeft over het nastreven van een 

economisch doel, bedoelt hij in feite het verrichten van een economische activiteit.49 Het begrip 

economische activiteit krijgt een ruime invulling en omvat elke commerciële, industriële en financiële 

activiteit. Bijna alle activiteiten die bestaan uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt 

vallen onder de wet. 50 

b) Rechtsvorm is irrelevant 

De rechtsvorm is niet bepalend voor de kwalificatie als onderneming51: zowel vennootschappen (met 

een handelsdoel of met een burgerlijk doel) als verenigingen en stichtingen kunnen ondernemingen 

zijn.52 Dit sluit inderdaad aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de 

Europese Unie die een functionele benadering hanteren van het begrip “onderneming” in het 

mededingingsrecht.53. Bepalend voor de toepassing van het ondernemingsbegrip is bijgevolg de aard 

van de activiteit. 54 

  

                                                             
46 Art. 2, 5° WMPC stelt immers dat enkel “lichamelijke roerende zaken” als “goederen” kunnen worden 
beschouwd. 
47

 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., 105. 
48 J. STUYCK, Handelspraktijken in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 22, waarin een 
samenvallen van het toepassingsgebied van de WHPC met dat van de WEM werd bepleit. 
49

G. STRAETMANS en J. STUYCK, “Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)” in CBR jaarboek 
2009-2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 536. Zie ook: Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, Doc.52, 
2340/001, 36. 
50

G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming – een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-2011, 387. 
51 M.v.T., Parl. St. Kamer, 2009-2010, doc 52, 2340/001, 36. 
52H. DE BAUW, “Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet 
Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging”, TBH 1992, 689. 
53 H. DE WULF, B. KEIRSBILCK, E. TERRYN, Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht-  en handelspraktijken, 2003-
2010, TPR 2011, afl. 3, 1008. 
54 Deze interpretatie is in lijn met Cass. 13 september 2002; zie daarover: G. STRAETMANS, «Verkoperbegrip uit 
de Wet op de Handelspraktijken; de daden van koophandel ontgroeid?», TBH 2004, 462-473. 
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c) Winstoogmerk  

Ook onder het regime van de WHPC werd reeds beslist dat het winstoogmerk niet bepalend was om 

als verkoper te worden gekwalificeerd, maar dat de aard van de activiteit bepalend was55. Deze 

principes blijven gelden onder de WMPC. Het winstoogmerk is op zich niet bepalend om als “onder-

neming” te worden gekwalificeerd. Zo zal ook een VZW zich als een onderneming moeten 

kwalificeren indien zij met regelmaat een economische activiteit verricht56. Wel vormt het “feit dat 

een activiteit ook door een particuliere onderneming kan worden uitgeoefend, een extra aanwijzing 

op grond waarvan de betrokken onderneming als een ondernemingsactiviteit kan worden 

aangemerkt”57.  

d) Duurzame activiteit 

Eenmalige handelingen volstaan niet om een persoon als onderneming te kwalificeren. De handeling 

moet worden gesteld in het kader van een zekere organisatie.58 Een persoon kan slechts als 

onderneming worden beschouwd indien een economische activiteit op een duurzame wijze wordt 

verricht.59 Indien bijvoorbeeld een jeugdbeweging occasioneel een wafelenbak organiseert, dan kan 

die jeugdbeweging niet als een onderneming worden beschouwd. Zij handelt immers niet met 

regelmaat. 60 Het moet gaan om personen die een economische activiteit ontplooien.  

STRAETMANS en STUYCK wijzen op art. 2,6°, WMPC dat voor het begrip “dienst” op ruime wijze verwijst 

naar “elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of 

in uitvoering van haar statutair doel”. Net als het begrip economische activiteit mag het begrip dienst 

ruim worden gelezen. De memorie van toelichting beveelt zelfs de ruimst mogelijke interpretatie uit 

het dagelijkse taalgebruik aan.61 Zo maakt de WMPC komaf met de inperking van diensten tot daden 

van koophandel of ambachtsactiviteiten, die onder de WHPC met betrekking tot vzw’s voor heel wat 

discussie zorgde.62 De wetgever poogt op die manier een uitbreiding te bewerkstelligen.63 Elke 

verwijzing naar een winstoogmerk werd hiermee dan ook verlaten64. Bovendien dient er op gewezen 

te worden dat de klassieke invulling van het begrip “onderneming” ook niet gekenmerkt wordt door 

                                                             
55

 Cass. (1e k.) AR C.01.0220.N, 13 september 2002(Gent Watertoerist / Elektroboot e.a.) Arr. Cass. 2002, afl. 9, 
1844, concl. DUBRULLE; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2002, 688; NjW 2002, afl. 7, 241, noot -, Pas. 
2002, afl. 7-8, 1647, concl. DUBRULLE, RABG 2003, afl. 11, 578, noot J. STUYCK; RW 2003-04, afl. 30, 1174, noot H. 
SWENNEN TGR 2003, afl. 5, 277, noot -, TRV 2003, afl. 3, 290, noot E. TERRYN. 
56 Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 2340/001, Memorie van Toelichting, 37. 
57

 HvJ 23 april 1991, C-41/90, K. Höfner en F. Elser / Macrotron GmbH, Jur. HvJ 1991, I, 1979, concl. F. JACOBS. 
58

 G. STRAETMANS, “Verkoperbegrip uit de Wet op de Handelspraktijken; de daden van koophandel ontgroeid?”, 
TBH 2004, 462-473. G. STRAETMANS, J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en 
consumentenbescherming: een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, p. 388. 
59

G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming – een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-2011, 387. 
60

 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet Marktpraktijken, Intersentia, 2010, p. 6 nr. 6. 
61

 memorie van toelichting, o.c., 39 
62Hoewel het verkopersbegrip voldoende ruim was om VZW‟s te vatten, werd men ook op dit vlak 
geconfronteerd met de beperkende reflex van het dienstenbegrip hetwelk immers een handels- of 
ambachtsdaad vereiste. 
63

 Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 2340/001, Memorie van Toelichting, 37. 
64

 W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?”, DAOR, afl. 26, 165; G. SCHRANS, 
“Poging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject”, RW 1979-1980, 2391. 
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een winstoogmerk, een adequate vergoeding door de afnemers wordt daarentegen als voorwaarde 

gesteld.65 Na het bekende arrest inzake Gent Watertoerist t/ VZW Elektroboot66 en het wegvallen van 

het winstoogmerk, werd één van de laatste drempels van het verkoperschap geslecht67.  

Sinds de WMPC wordt een onderscheid gemaakt tussen “goederen” (in plaats van producten) 

enerzijds, zijnde “alle lichamelijke roerende zaken” (artikel 2, 5° WMPC) en anderzijds “diensten”, 

(artikel 2, 6° WMPC). Derhalve verwijst het dienstenbegrip niet langer naar ambachtsactiviteiten of 

handelsactiviteiten en verkrijgt het begrip een ruimere en meer logische invulling. Verwarrend doch 

in overeenstemming met het Europees recht68 geldt voortaan als overkoepelend begrip de term 

“product” hetwelk “goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen” (artikel 

2, 4° WMPC) omvat.69 

 

2.3. Besluit 

Het ondernemingsbegrip uit de WMPC is een zeer ruim begrip en veel eenvoudiger dan dat van de 

“verkoper” uit de WHPC of dat van de “koopman” in de zin van artikel 1 W. Kh.70 Onder dit nieuwe 

ondernemingsbegrip vallen onder andere volgende categorieën van personen: vzw’s, ziekenfondsen 

voor de activiteiten die niet kaderen in het door de overheid georganiseerde 

socialezekerheidssysteem, onderwijsinstellingen wanneer zij hun faciliteiten georganiseerd in huur 

geven71, kunstenaars die hun werken exploiteren, landbouwers, ... Het lijdt geen twijfel dat ook de 

vrije beroepsbeoefenaars in principe onder dit brede begrip ressorteren. Niettemin worden ze 

uitdrukkelijk van het toepassingsgebied uitgesloten, alsook tandartsen en kinesisten72.  

Indien men de concepten verkoper en onderneming met elkaar vergelijkt, ziet men duidelijk dat het 

onderscheid niet louter terminologisch van aard is. In tegenstelling tot wat het geval was bij het 

begrip “verkoper” uit artikel 1, 6° WHPC is het niet vereist dat producten te koop worden 

aangeboden. 73 Ook de herneming van het begrip “dienst” in de definitie van het begrip verkoper 

perkte het verkopersbegrip in, doordat het verwees naar prestaties die een ambachtsactiviteit of 

handelsdaad uitmaken. Wat de vereiste van een handelsdaad betreft, werd weliswaar geen 

                                                             
65

 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., 92. 
66 Cass. 13 september 2002, RW 2003-04, 1174, noot H. SWENNEN. 
67 G. STRAETMANS, “Verkopersbegrip uit de Wet op de Handelspraktijken, de daden van koophandel ontgroeid?, 
TBH 2004, p. 467, nr. 11. 
68

 Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 2340/001, Memorie van Toelichting, 39. 
69

 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., p. 9, nr. 15. 
70

 Conclusie Advocaat-Generaal DUBRULLE, bij Cass. 7 mei 1999, AC 1999, 270, RW 1999-00, 113, noot Y. 
MONTANGIE. 
71

 Zie: memorie van toelichting, o.c., 38. 
72

 D. VAN DER MEERSCH, De Mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, 85-86; H. DE BAUW, “Onrechtmatige 
mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet Handelspraktijken en de Wet 
Economische Mededinging”, TBH 1992, 689; W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht, Deel I, 
Ondernemingsrecht, Antwerpen-Amsterdam, Standaard, 1978, 33. Advocaten werden reeds als onderneming 
gekwalificeerd: HvJ 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, I, 1577, overweging 49. Ook 
apothekers werden reeds als onderneming beschouwd: Cass. 7 mei 1999, R. Cass. 2000, 326, noot D. 
BLOMMAERT, “Van handelsrecht naar ondernemingsrecht: een steeds relevantere benadering”. 
73 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet Marktpraktijken, Intersentia, 2010, p. 6 nr. 6. 
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winstoogmerk vereist, doch wel dat de prestatie voorkwam op de objectieve lijst van daden van 

koophandel. In de WMPC wordt het begrip “onderneming” aldus volledig losgekoppeld van de daden 

van koophandel.74 

Het was kennelijk de bedoeling van de wetgever dat dit ondernemingsbegrip op dezelfde wijze zou 

worden ingevuld als bij het Europees en Belgisch Mededingingsrecht. Het begrip werd overgenomen 

uit het Europees mededingingsrecht.75 De criteria die dus door het Europees Hof van Justitie 

gehanteerd worden bij het bepalen of een eenheid als een onderneming in de zin van het 

mededingingsrecht kan worden beschouwd, kunnen dan ook als leidraad dienen bij het afbakenen 

van het begrip.  

 

  

                                                             
74

 G. STRAETMANS, o.c., 540. 
75

 Parl. St. Kamer 1989-1990, nr. 1282/1, Memorie van Toelichting, 15 (bij de wet van 5 augustus 1991 tot 
bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd bij KB van 1 juli 1999, BS 1 september 1999). 
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3. Het vrij beroep in de WMPC 

Dit hoofdstuk bespreekt de definitie van het begrip vrij beroep uit de WMPC. Vervolgens komt de 

wijze waarop deze categorie uit het toepassingsgebied van de wet wordt uitgesloten aan bod.  

3.1 Inhoudelijke omschrijving 

Daar waar de WHPC geen invulling bood voor het begrip vrije beroepsbeoefenaar, vinden we in de 

nieuwe WMPC wel een omschrijving. De WMPC bevat een gedeeltelijk positieve beschrijving van het 

begrip “vrij beroep”. Deze definitie vinden we terug in artikel 2, 2° WMPC: 

"Elke onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het wetboek van koophandel en 

die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan." 

De WMPC hanteert een eerder enge definitie. Het gaat om de ‘klassieke’ vrije beroepen: advocaten, 

notarissen, revisoren, gerechtsdeurwaarders, geneesheren, landmeters en architecten. Beroepen die 

aan deze definitie voldoen, vallen buiten het toepassingsgebied van de WMPC, aangezien artikel 2, 2° 

een expliciete uitsluiting bevat. Andere dienstverlenende beroepen vallen buiten de uitsluiting. Te 

denken valt dan onder meer aan de vastgoedmakelaars, boekhouders en belastingadviseurs of –

consulenten dit zijn immers handelaars en zij ressorteren, ondanks de deontologische code waaraan 

ze onderworpen zijn, wel onder het toepassingsgebied van de WMPC.76 

De wijze waarop het vrij beroep gedefinieerd wordt, vereist dus dat de onderneming ten eerste geen 

koopman is in de zin van artikel 1 W. Kh. en ten tweede onderworpen is aan een bij wet opgericht 

tuchtorgaan. Aangezien er voor tandartsen en kinesisten geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat, 

maakt dit meteen duidelijk waarom het noodzakelijk was hen uitdrukkelijk van het 

toepassingsgebied van de wet uit te sluiten77. Indien zij niet uitdrukkelijk genoemd zouden worden, 

zouden ze immers onder het toepassingsgebied van de wet ressorteren.78 Bepaalde andere 

beoefenaren van vrije beroepen, waarvoor geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat, zijn dus wel 

onderworpen aan de bepalingen uit de WMPC. Zo bijvoorbeeld zelfstandige verplegers, psychologen, 

privédetectives en zelfstandige vroedvrouwen.  

De vraag rijst waarom tandartsen en kinesisten wel en andere beoefenaren van vrije beroepen 

waarvoor geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat niet van het toepassingsgebied van de wet 

worden uitgesloten. De motivering in de parlementaire voorbereiding kan niet verklaren waarom de 

WMPC wel van toepassing is op de andere beroepen die traditioneel tot de vrije beroepen worden 

gerekend en die niet onderworpen zijn aan een bij wet opgericht tuchtorgaan.79 Aangezien er geen 

                                                             
76

 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
ondernemingen, concurrenten en consumenten. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, I. CLAEYS, R. STEENNOT, M. 
TISON (eds.), 2010-11, Mechelen, Kluwer, 2011, 297. 
77 zie artikel 3 §2 WMPC 
78 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 2340/001, , 36 en 40. 
79 M. VERHOEVEN, “Vrije beroepen onderworpen aan Wet Marktpraktijken”, Juristenkrant 2011, nr. 228, 2. 
Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 2340/001, , 36 en 40; G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De 
wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de 
goede richting”, RW 2010-11, 392. 
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geldige reden voorhanden lijkt te zijn om hier een onderscheid te maken, was een schending van het 

gelijkheidsbeginsel hier al waarschijnlijk.  

Figuur 4 – overzicht van het toepassingsgebied van de WVB en de WMPC 

Vrije beroepen – buiten toepassingsgebied WMPC 
Vallen onder de definitie van een vrij beroep volgens 
de WMPC 

Vrije beroepen – binnen toepassingsgebied WMPC 
Vallen niet onder de definitie van een vrij beroep 
volgens de WMPC 

- Advocaten 
- Geneesheren 
- Notarissen 
- Gerechtsdeurwaarders  
- Architecten 
- Revisoren 
- Tandartsen  
- Kinesisten 

- Psychologen 
- Zelfstandige verplegers 
- Privé-detectives 
- Zelfstandige vroedvrouwen 
- Burgerlijk ingenieurs 
- Vastgoedmakelaar 
- Boekhouders 
- Belastingadviseurs- of consulenten 

3.2 De apotheker, een geval apart 

Tot slot nog een woord over de apotheker. Onder de WHPC werd in de rechtspraak en in de 

meerderheid van de rechtsleer aanvaard dat de apotheker een verkoper was en derhalve onder de 

toepassing viel van de Wet Handelspraktijken.80  

Net als voorheen blijven apothekers onder de WMPC een bijzondere plaats innemen. Hoewel ze 

onderworpen zijn aan een bij wet opgericht tuchtorgaan, kunnen ze bij de verkoop van producten als 

handelaar worden beschouwd. Er kan slechts sprake zijn van een vrij beroep indien de betrokken 

onderneming geen koopman is in de zin van het Wetboek van Koophandel. Artikel 2bis W. Kh. regelt 

vooralsnog de vraag of een apotheker als een handelaar moet worden beschouwd. Dit is niet het 

geval indien de apotheker zich beperkt tot de verkoop van geneesmiddelen. Verkoopt hij 

daarentegen ook andere producten, zoals cosmetische en verzorgingsproducten, babyvoeding en 

dergelijke, dan is hij wel een handelaar en dit voor de volledige activiteit die hij verricht.81  

De apotheker die dergelijke producten verkoopt (en dit is meestal het geval) kan dan niet als een vrij 

beroep worden beschouwd in de zin van de WMPC, hetgeen de apotheker een onderneming maakt 

die ressorteert onder de WMPC. Deze analyse is wellicht niet conform aan de doelstelling van de 

wetgever, aangezien deze tandartsen en kinesisten uitdrukkelijk heeft uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de WMPC, doch vloeit voort uit de toepassing van de in de wet aangereikte 

criteria.82 

                                                             
80

 Vz. Kh. Hasselt 7 februari 2001, AJT 2001-02, 531, noot P. DE VROEDE; Vz. Kh. Dendermonde 12 maart 2003, 
Jaarboek Handelspraktijken 2003, 779; F. DEBUSSERE, “Een wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand 
inzake vrije beroepen”, NjW 2002-03, 517; P. WYTINCK, “Artikel 1 Wet Handelspraktijken” in Artikelsgewijze 
commentaar Handels- en Economisch recht, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 8, Anders: P. WERY, “Les clauses 
abusives relative à l’ inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs 
du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002”, JT 2003, 809. 
81

 G.L. BALLON, “Artikel 2bis W. Kh.” In Artikelsgewijze commentaar Handels- en Economisch recht, Antwerpen, 
Kluwer, losbl.  
82 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, o.c., p. 9, nr. 8. 
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4 De uitsluiting van beoefenaars van vrije beroepen uit de WMPC 

4.1  Van een indirecte uitsluiting uit de WHPC naar een directe uitsluiting uit de WMPC 

a) Uitsluiting uit de WHPC door de omschrijving van het begrip “dienst” 

De WHPC viseerde op het eerste zicht met haar verkopersbegrip een ruim personeel 

toepassingsgebied. Het begrip leek voldoende ruim omschreven, en gaf de indruk eveneens de vrije 

beroepsbeoefenaars te vatten, althans voor zover men het begrip “dienst” op een logische wijze zou 

interpreteren als ook intellectuele diensten omvattend. Verder kon ook geen enkele bepaling 

gevonden worden die de vrije beroepsbeoefenaar expliciet uitsloot uit het toepassingsgebied ratione 

personae van de WHPC. Al gauw bleek echter dat het verkopersbegrip te sterk ingeperkt was. Het 

begrip “dienst” werd immers eng ingevuld en vereiste een handels- of ambachtsactiviteit. Artikel 1, 

2° WHPC definieerde het concept dienst immers als “alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of 

een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister”.  

Vrije beroepsbeoefenaars die in principe intellectuele diensten verlenen, vielen derhalve niet onder 

het personeel toepassingsgebied van de WHPC, bij gebreke waarvan de WVB toepassing vond. 

Uitzonderlijk speelde de WHPC wel, namelijk wanneer de titularis van het vrij beroep “producten” 

verkocht (bv. de apotheker). 83 

b)  Directe uitsluiting uit de WMPC 

Ondanks de keuze voor het nieuwe begrip “onderneming” bij de overgang van de WHPC naar de 

WMPC – dat in principe de vrije beroepen zou omvatten – wordt de vrije beroepsbeoefenaar nog 

steeds van het toepassingsgebied ratione personae uitgesloten. Deze uitsluiting werd echter 

vereenvoudigd nu de omweg langs het diensten- en productenbegrip niet langer nodig is. Artikel 3 § 

2 WMPC verduidelijkt dat “deze wet niet van toepassing is op de beoefenaars van een vrij beroep 

(gedefinieerd als “elke onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 

koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan”), de tandartsen en de 

kinesisten”.84 

Voor de globale hervorming van de WHPC werd advocaat H. DE BAUW aangesteld door de FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST ECONOMIE om de WHPC op een grondige manier te evalueren. Het resultaat van 

deze evaluatie was een vrij omvangrijk en genuanceerd verslag85, gevolgd door een werkdocument 

houdende een voorontwerp van wet tot hervorming van de wet betreffende de handelspraktijken86 

                                                             
83

 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., p. 9 nr. 14. 
84

 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
ondernemingen, concurrenten en consumenten. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, I. CLAEYS, R. STEENNOT, M. 
TISON (eds.), 2010-11, Mechelen, Kluwer, 2011, 297. 
85 H. DE BAUW, Verslag over een aantal toepassingsproblemen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 30 juni 2007, raadpleegbaar via 
www.economie.fgov.be, 351 p. (hierna: Verslag DE BAUW). 
86

 H. DE BAUW, Werkdocument houdende een voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken tot 
hervorming van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument, 20 maart 2008, raadpleegbaar via www.economie.fgov.be (hierna: Voorontwerp DE BAUW). 
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aangevuld met een memorie van toelichting87. De BAUW formuleerde in zijn aanbeveling een 

vervanging van het verkopersbegrip uit de WHPC door het begrip onderneming. De invoeging van het 

ondernemingsconcept had als gevolg kunnen hebben dat ook de vrije beroepsbeoefenaars onder het 

toepassingsgebied van de WMPC zouden vallen voor wat betreft hun economische activiteit. Het 

voorontwerp van DE BAUW voorzag in artikel 144, 2° dan ook in de opheffing van de WVB88. Zoals 

hoger reeds opgemerkt, werd hier echter hevig tegen geprotesteerd door de verschillende 

vertegenwoordigers van de middenstand en de vrije beroepsbeoefenaars die geen afstand wilden 

doen van de WVB. Bijgevolg dienden de ideeën van DE BAUW te bezwijken onder het gelobby van de 

vrije beroepsorganisaties en werd in de WMPC een flauw afkooksel van het eigenlijke 

ondernemingsbegrip ingepast door de expliciete uitsluiting van de vrije beroepsbeoefenaar.89  

De wetgever heeft zich voor wat betreft de vrije beroepen laten leiden door louter politieke 

overwegingen en geen enkele zin gehad voor de realiteit. Het is potsierlijk dat gelijkaardige 

bepalingen voor beoefenaars van vrije beroepen in een aparte wet moeten worden ondergebracht 

terwijl zij de markt net als andere actoren betreden.90 

De rechtsleer, onder meer STEENNOT, BOGAERT, KEIRSBILCK en STUYCK
91 betreurt dat niet alle 

beoefenaren van vrije beroepen onder het toepassingsgebied van de Wet Marktpraktijken 

ressorteren.92 Het onderbrengen van de beoefenaars van een vrij beroep onder het 

toepassingsgebied van de WMPC zou een benadering zijn die in overeenstemming is met het 

Europese ondernemersbegrip. Volgens een vast rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie is een onderneming “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd”.93 

 
 

  

                                                             
87 Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken, raadpleegbaar 
via www.economie.fgov.be, 94 p. (hierna: Memorie van Toelichting Voorontwerp DE BAUW). 
88

 Art. 3, 1° Voorontwerp DE BAUW voorziet dan ook in de vervanging van het verkopersbegrip ten voordele van 
dat van de onderneming 
89

 H. DE BAUW, “Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking tussen de Wet 
Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging”, TBH 1992, 682 e.v.; J.L. FAGNART, “Le projet de loi sur 
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des consommateurs”, TBH 1991, 263-264 
90

 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
ondernemingen, concurrenten en consumenten. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, I. CLAEYS, R. STEENNOT, M. 
TISON (eds.), 2010-11, Mechelen, Kluwer, 2011, 27. 
91 B. KEIRSBILCK en J. STUYCK, “Een kritische analyse van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming”, 
TBH 2010, nr.8, 719. 
92

R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet Marktpraktijken, Intersentia, 2010,  
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 HvJ 23 april 1991, C-41/90, Höfner en Elser, punt 21; HvJ 16 november 1995, C-244/94, Féderation française 
des societies d’assurance e.a., punt 14; HvJ 19 februari 2002, C-309/99, Wouters e.a., punt 46. 
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4.2  De wetgever bevestigt de verschillende behandeling van vrije beroepsbeoefenaars en 

ondernemingen 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, vielen de beoefenaars van een vrij beroep in de regel buiten het 

toepassingsgebied van de WHPC (als gevolg van de enge definitie van het begrip “dienst”), tenzij ze 

producten verkochten, bv. apothekers (zie p. 19). De legitimiteit van de uitsluiting van beoefenaars 

van een vrij beroep uit het toepassingsgebied van de WHPC, werd al onmiddellijk in vraag gesteld, 

ten voordele van het ondernemingsbegrip.94 

Het voorontwerp van de WMPC voorzag dat ook de vrije beroepsbeoefenaars onder het 

toepassingsgebied van de WMPC zouden vallen, zij zijn immers ook “ondernemingen” die in het 

overgrote deel van de gevallen “diensten” aanbieden. De Memorie van Toelichting bij het 

voorontwerp weerlegde krachtig de argumenten van de organisaties van vrije beroepen die pleitten 

voor het behoud van een aparte wetgeving zoals beroep zonder winstoogmerk, beroep dat rekening 

moet houden met het algemeen belang, beroep dat onderworpen is aan deontologie, beroep met 

bijzondere relatie met cliënt/patiënt, onafhankelijkheid en specificiteit van het beroep95.  

Artikel 3, § 2 WMPC bepaalt daarentegen toch dat “de beoefenaars van een vrij beroep” alsook “de 

tandartsen en de kinesisten”, niet onder het toepassingsgebied van de WMPC vallen96. Zij blijven 

onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002, die echter nog steeds niet werd 

aangepast met het oog op een volledige omzetting van Richtlijn 2005/29/EG.97 (zie infra p. 39 e.v.). In 

elk geval is het te betreuren dat de WMPC en de WVB een andere definitie bevatten. Men had ten 

minste kunnen verwachten dat de definitie van ‘beoefenaar van vrij beroep’ (met inbegrip van 

tandartsen en kinesisten) ook in de WVB zou zijn opgenomen. 

5.  Besluit 

Zoals reeds beschreven, werd steeds hevige kritiek geleverd op het onderscheid tussen de verkoper 

en de vrije beroepsbeoefenaar zoals respectievelijk geviseerd door enerzijds de verouderde WHPC, 

en anderzijds de WVB. Er is dan ook een niet te negeren tendens geweest om de vrije 

beroepsbeoefenaar in de volgende wijzigingen aan de WHPC onder diens personeel 

toepassingsgebied te brengen. Met de komst van de nieuwe WMPC is het diepgewortelde dualisme 

echter andermaal bevestigd en wisten de middenstands- en vrije beroepsorganisaties door veel 

gelobby opnieuw hun zin te krijgen. De “onderneming” vervangt voortaan de “verkoper”, doch de 

vrije beroepsbeoefenaar wordt ditmaal expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied ratione 

personae. Met deze “onderneming” lijkt de wetgever dan ook niet meer gedaan te hebben dan de 

concrete inhoud van het verkopersbegrip een andere benaming te hebben gegeven.   

                                                             
94 K. GEENS, “Vrij beroep en mededinging: Deontologie is een remedie tegen, tucht dikwijls een gevolg van 
marktfalen, TPR 2004, 283-295. 
95 Voorontwerp, 21–22, T. HEREMANS (ed.), De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: 
volledig overzicht van oud en nieuw, Brussel, Larcier, 2010, 14. 
96

 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp, 13–14 
97 H. DE WULF, B. KEIRSBILCK, E. TERRYN, Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht-  en handelspraktijken, 2003-
2010, TPR 2011, afl. 3, 921-1320. 
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Hoofdstuk 4   
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand 
gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen  

1. Achtergrond en doelstellingen van de WVB 

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige 

bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen98(hierna: WVB) trad in 

werking op 1 december 2002. Met deze wet wou de wetgever voorzien in bepalingen ter 

bescherming van de cliënt als zwakkere partij in verhouding tot de vrije beroepsbeoefenaar. Zoals de 

titel van de wet al aangeeft handelen de bepalingen over drie specifieke onderwerpen, namelijk: 

- de misleidende en vergelijkende reclame,  

- de onrechtmatige bedingen en  

- de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen.  

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de Regering bij de indiening van het wetsontwerp op 24 

oktober 2001 twee doelstellingen nastreefde.99  

Vooreerst was het wetsontwerp erop gericht de nationale wetgeving in overeenstemming te 

brengen met de volgende drie Europese Richtlijnen:  

- Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame, 

gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997;  

- Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 

bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten; 

- Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 

doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, 

gewijzigd bij richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 

en bij richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000. 

 

Voorts beoogde het wetsontwerp de bepalingen die van toepassing zijn op vrije beroepen, te 

groeperen. Met deze doelstelling voor ogen hernam het wetsontwerp de inhoud van de regelingen 

uit de wet van 21 oktober 1992 betreffende de misleidende reclame inzake vrije beroepen100, en de 

wet van 3 april 1997 betreffende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen 

titularissen van vrije beroepen en hun cliënten101. Tegelijkertijd werden aan beide wetteksten 

aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen strekten ertoe de nieuwe wet beter af te 

stemmen op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 

                                                             
98 BS 20 november 2002, eerste uitgave. 
99

 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1469/001, Memorie van Toelichting, 4. 
100

 BS 20 november 2002, inwerkingtreding 30 november 2002. 
101 BS 17 november 1992 
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bescherming van de consument. Het wetsontwerp van de WVB was door de kamercommissie 

bedoeld als een algemeen kaderontwerp, van toepassing op alle vrije beroepen. De wet biedt 

evenwel de mogelijkheid om zowel voor misleidende en vergelijkende reclame als voor de verkoop 

op afstand strengere wetten goed te keuren102. Bovendien vertoont de wet een dwingend karakter 
103. De discussie of deze regelgeving al dan niet de openbare orde raakt, werd door het Hof van 

Cassatie in 2005 definitief beslecht. Het Hof oordeelde dat de bepalingen van de WVB betreffende de 

onrechtmatige bedingen niet van openbare orde zijn.104 

 

Figuur 5 – Begrip vrije beroepsbeoefenaar 

 WMPC WVB 
Definitie Artikel 2,2°: 

 
Elke onderneming die geen koopman is in de 
zin van art. 1 W. Kh. en die onderworpen is 
aan een bij wet opgericht tuchtorgaan 

Artikel 2, 1° 
 
Elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of 
levering van goederen omvat welke geen daad van 
koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, (...), met 
uitsluiting van de landbouw-bedrijvigheden en de 
veeteelt”.  

Kenmerken - Geen koopman zijn 
- Onderworpen aan bij wet opgericht 
tuchtorgaan 

- zelfstandige beroepsactiviteit 
- diensten verlenen of goederen leveren 
- geen koopman zijn 
- geen ambachtsman 
- instelling van een beroepsregulerende overheid 
(irrelevant) 
- natuurlijk persoon of rechtspersoon 
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 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1469/007, verslag p. 7. 
103

 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1469/001, p. 21. 
104 Cass. 26 mei 2005, A.R. C.04.0215.F, J.T. 2005, 679. 
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2. Vrije beroepen in de WVB 

2.1.  Negatieve definitie 

Artikel 2, 1° WVB omschrijft het “vrij beroep” als: 

“Elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen 

daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het 

ambachtsregister en die niet wordt bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de 

landbouwbedrijvigheden en de veeteelt”.  

De wet definieert het vrij beroep voornamelijk aan de hand van negatieve criteria: een vrije 

beroepsbeoefenaar is geen handelaar, geen ambachtsman, geen landbouwer en geen veeteler. 

Deze omschrijving dekt een groot aantal beroepen: de accountant, de advocaat105, de architect, de 

arts, de tandarts, de dierenarts, de architect106, de bedrijfsrevisor,  de boekhouder,  de landmeter, de 

burgerlijke ingenieur, de tolk, de belastingsconsulent en de fiscalist. Notarissen107 en 

gerechtsdeurwaarders108 vormen een soort apart omdat zij met overheidsgezag bekleed zijn. Zo 

oefenen notarissen in de mate waarin zij optreden in de uitoefening van hun openbaar ambt, geen 

economische activiteit uit en kunnen zij dus niet als ‘onderneming’ worden gekwalificeerd.109 In dat 

geval was (en is) de WMPC hoe dan ook niet op hen van toepassing. Dit is echter anders wanneer zij 

aan vastgoedbemiddeling doen. Met betrekking tot deze activiteiten kunnen zij wel als 

‘onderneming’ en (dus ook) als ‘beoefenaar van een vrij beroep’ worden aangemerkt. Dit geldt ook 

voor gerechtsdeurwaarders wanneer zij optreden als invorderaar van minnelijke schulden.110
 

 

  

                                                             
105 Turnhout 24 oktober 2005, RW 2006-07, 29. 
106 Brussel 16 februari 2006, Res. Jur.Im. 2006, 85. 
107

 de wet 25 vêntose jaar XI – wet van 16 maart op het notarisambt, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 
1999, BS 1 oktober 1999. 
108 zie artikel 209-555ter GeRW; zie hierover: J. DELVA, “Gerechtsdeurwaarder: een vrij beroep?” in R. DUJARDIN 
(ed.), Liber amicorum Marcel Briers, Gent, Mys & Breesch, 1993, 111. 
109 G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, 391-392. 
110 D. MERTENS, “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” 
(noot onder GwH 6 april 2011), TBO 2012, 18-21 
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2.2. De definitie ontleed 

a. Zelfstandige beroepsactiviteit 

De WVB vereist dat de vrije beroepsbeoefenaar een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. De wet 

is in beginsel dan ook niet van toepassing op de ziekenhuisgeneesheer, de bedrijfsjurist of de 

belastingconsulent die in dienstverband werken, ook al zijn deze personen evenzeer als hun 

zelfstandige collega’s aan een beroepsorde onderworpen.111 

In het sociale zekerheidsrecht kunnen we een omschrijving van de zelfstandige vinden in artikel 3,  

§ 1, 1° van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen112. Dit artikel omschrijft de zelfstandige als “elke natuurlijke persoon die in België een 

beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een 

statuut is verbonden”. Dit betekent niet dat een beoefenaar van een vrij beroep niet door een 

arbeidsovereenkomst gebonden zou kunnen zijn. Een arts die gebonden is door een 

arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, kan als beoefenaar van een vrij beroep in de zin van de 

WVB worden beschouwd.113 

Uit de voorbereidende werkzaamheden van de WVB blijkt dat men een onderscheid dient te maken 

tussen juridische en technische onafhankelijkheid. Dit onderscheid kan duidelijk gemaakt worden 

aan de hand van een voorbeeld: de arts die een arbeidsovereenkomst sluit, staat wel onder het 

juridische gezag van zijn werkgever, maar bezit bij de afhandeling van medische dossiers over een 

technische zelfstandigheid. Het begrip “zelfstandige beroepsactiviteit” moet dus niet enkel als een 

juridische zelfstandigheid, maar ook als een technische zelfstandigheid begrepen worden.114  

b. Een persoon die diensten verleent of goederen levert 

Zowel personen die diensten verstrekken als personen die goederen leveren, vallen onder het 

toepassingsgebied van de WVB indien de activiteit geen commerciële of ambachtelijke bedrijvigheid 

uitmaakt. Het is opmerkelijk dat hierbij ook naar “goederen” wordt verwezen, het is immers 

typerend voor het vrij beroep dat men intellectuele diensten verstrekt. Deze dienstverlening kan 

evenwel gepaard gaan met de levering van goederen.  

In de parlementaire voorbereidingen van de WVB wordt het voorbeeld gegeven van de intellectuele 

prestatie verstrekt door de beoefenaar van een medisch beroep, hetwelk zowel een technische 

prestatie kan uitmaken, als een levering van bepaalde producten.115 Zo kan er gedacht worden aan 
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 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 158, nr. 11. 
112 BS 29 juli 1967. 
113R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 476.  
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Parl. St. Kamer 2001-02, nr.1469/007, verslag, 10 e.v. 
115Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1234/3, verslag 7.  
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een tandarts die tegelijk een kunstgebit levert of aan een radioloog die aan zijn patiënt foto’s 

meegeeft. Een ander voorbeeld is dat van de verstrekker van een opleiding, waarin tevens de 

levering van cursussen is inbegrepen. Dit geldt ook voor de diëtist die op individueel verzoek een 

dieet voorschrijft en daarnaast een dieetproduct verkoopt.116 

Toch waren er reeds problemen gerezen rond deze mogelijkheid van het leveren van goederen. Zo is 

er de discussie rond de vraag of de apotheker, die producten verkoopt, onder het toepassingsgebied 

van de WVB ressorteert, dan wel onder het verkopersbegrip van de vroegere WHPC. Zoals hierboven 

reeds werd vermeld, valt de activiteit van beoefenaars van vrije beroepen die producten verkoopt in 

de zin van artikel 1, 1° WHPC, toch onder het toepassingsgebied van de WHPC. In dergelijk geval, kon 

men dus geen toepassing meer maken van de WVB. 

Een andere discussie handelde over de vraag of men de vrije beroepsbeoefenaar bij elke levering van 

goederen als een “verkoper” in de zin van de WHPC moest beschouwen. Naar het oordeel van 

STEENNOT en CAMBIE bleef de WVB van toepassing in de gevallen waar de levering van goederen in het 

verlengde lag van de de hoofddienstverlening en hier slechts accessoir aan was117.  

STEENNOT wijst in deze context op artikel 2, tweede streepje in fine W. Kh. waarin sprake is van een 

daad van koophandel van zodra het verrichten van materieel werk zelfs op bijkomstige wijze gepaard 

gaat met de levering van koopwaar. Aangezien een beoefenaar van een vrij beroep geen materieel 

werk verricht, maar prestaties van intellectuele aard, zijn deze regels perfect verzoenbaar. Deze 

situatie zal zich in de praktijke evenwel eerder zelden voordoen. STEENNOT haalde het voorbeeld aan 

van een diëtist die online en op individueel verzoek een dieet voorschrijft, en daarnaast ook, 

eveneens via het internet, occasioneel dieetproducten verkoopt. 118 

Sinds de inwerkingtreding van de WMPC is deze discussie definitief aan de kant geschoven. De vrije 

beroepsbeoefenaar wordt nu niet meer uitgesloten uit het personeel toepassingsgebied door de 

verwijzing naar het dienstenbegrip, maar wel door de expliciete uitsluiting, vervat in artikel 3, §2 

WMPC. Indien de vrije beroepsbeoefenaar zich niet als onderneming in de zin van de WMPC kan 

kwalificeren, zal hij onder het toepassingsgebied van de WVB vallen. Dan kan hij zonder enige 

beperking goederen verkopen. 

c. Geen daden van koophandel stellen 

De titularis van een vrij beroep mag geen daden van koophandel stellen119. Deze negatieve vereiste 

gaat niet zover dat de vrije beroepsbeoefenaar die éénmalig een daad van koophandel stelt, zijn 

hoedanigheid van vrije beroepsbeoefenaar zou verliezen120. Deze vereiste gaat wel verder dan een 

uitsluiting van het drijven van handel, hiervoor is op grond van artikel 1 W. Kh immers vereist dat de 
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 R. STEENNOT, “Nieuwe wetgeving voor beoefenaren van vrije beroepen”, RW 2003-04, p. 82, nr. 3. 
117 P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 42. 
118 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 477; R. STEENNOT, “Nieuwe wetgeving voor beoefenaren van vrije beroepen”, RW 2003-04, 
afl. 3, 82. 
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betrokkene op regelmatige wijze daden stelt die beantwoorden aan de definities van artikelen 2 en 3 

W. Kh. en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, zijn beroep maakt.  

Ter illustratie hiervan kan het voorbeeld van de advocaat verduidelijking scheppen. Met betrekking 

tot de advocatuur is het verbod om handel te drijven uitdrukkelijk ingeschreven in de wet. Artikel 

437 Ger. W. bepaalt dat het beroep van advocaat onverenigbaar is met het drijven van handel of 

nijverheid. Deze onverenigbaarheid heeft niet alleen betrekking op handel drijven in de enge zin, 

maar op alle soortgelijke werkzaamheden die uitlopen op een geestesgesteldheid die niet strookt 

met die welke de beroepsethiek van de advocaat moet beheersen.121 Het stellen van een eenmalige 

daad van koophandel, zoals een makelaarsverrichting, kan evenwel niet bestempeld worden als het 

drijven van handel of nijverheid in de zin van voormeld artikel en is dan ook niet in strijd met artikel 

437, eerste lid, 3° Ger. W.122 

d. Geen ambachtsman 

De WVB sluit ambachtsmannen uit van haar toepassingsgebied. Uit artikel 2, 4° van de wet van 16 

januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank Ondernemingen, tot modernisering van het 

handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse 

bepalingen123, volgt dat een ambachtsonderneming de onderneming is, opgericht door een private 

persoon, die in België gewoonlijk krachtens een contract van huur van diensten, hoofdzakelijk 

materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren of slechts toevallige 

leveringen van waren gepaard gaan. Ambachtslui zijn bijvoorbeeld kappers, slachters, maaiers, etc.124 

e. Instelling van een beroepsregulerende overheid 

Bij de totstandkoming van de wet was er heel wat discussie over het feit of het begrip vrij beroep 

noodzakelijk verwijst naar een beroep waarvoor bij wet een beroepsorde of een beroepsinstituut 

werd ingesteld. De definitie zelf van een vrij beroep maakt er geen melding van. De Raad van State 

suggereerde de definitie van het begrip te wijzigen door in artikel 2 uitdrukkelijk te bepalen dat de 

wet niet alleen van toepassing is op de economische activiteiten die uitgeoefend worden in het kader 

van een beroepsorde of van een beroepsinstituut, maar ook op vrije beroepen waarvoor geen 

beroepsorde of beroepsinstituut bestaat. De wetgever ging hierop echter niet in. 125  

Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt evenwel duidelijk dat de wet niet alleen van toepassing is 

op vrije beroepen waarvoor een beroepsorde bestaat126. Zo werd in het verslag van de 

Kamercommissie benadrukt dat de bepalingen van de wet van toepassing zouden zijn op alle vrije 

beroepen, met inbegrip van bepaalde beroepen binnen de onderwijssector, paramedische beroepen, 
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zoals zelfstandige kinesitherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten, artistieke beroepen, die net zoals 

de vrije beroepsbeoefenaar geacht worden een burgerlijke activiteit te ontwikkelen, waarvoor nog 

geen beroepsorde of beroepsinstituut bestaat. Dit kan ook duidelijk worden afgeleid uit artikel 6 § 5 

van de WVB zoals o.a. STEENNOT en VANLERSBERGHE terecht opmerken. 127 In dit artikel is er sprake van 

de hypothese dat er voor een welbepaald vrij beroep geen beroepsregulerende overheid bestaat. 

Het bestaan van een beroepsorde is zodoende duidelijk geen vereiste voor de onderwerping van een 

bepaalde beroepsgroep aan de wet van 2 augustus 2002. 

f. Natuurlijk persoon of rechtspersoon 

Traditioneel wordt het vrij beroep beschouwd als een beroep dat door natuurlijke personen wordt 

beoefend. Vandaag is dat niet meer helemaal correct. Tal van beoefenaars van vrije beroepen 

oefenen hun activiteit uit in het kader van een vennootschap, zoals bv. een accountant en/of 

belastingconsulent. 128 

De prestaties worden in dat geval doorgaans aangeboden door de rechtspersoon waarmee ook de 

contractuele relatie tot stand komt, zelfs indien de titularis van het vrij beroep een natuurlijke 

persoon is. In dergelijke gevallen zal het hoogstwaarschijnlijk de rechtspersoon zijn die reclame voert 

voor rekening van haar leden. Het is echter niet de rechtspersoon, maar de natuurlijke persoon die 

gebonden is door de deontologische en andere terzake geldende regels.129 De vertegenwoordiger 

van de Minister van Justitie beklemtoonde dat de definitie van het begrip vrij beroep als persoon-

neutraal moet worden beschouwd. Dit betekent dat ook een rechtspersoon onder het 

toepassingsgebied van de wet kan vallen indien hij een beroepsactiviteit uitoefent die beantwoordt 

aan de definitie van het vrij beroep. 

Artikel 3 WVB bepaalt dat indien de uitoefening van het vrij beroep geschiedt in het kader van een 

rechtspersoon, die zelf geen titularis is van een vrij beroep, de rechtspersoon eveneens door de 

bepalingen van de wet gebonden is. Zo zal men dus in bepaalde gevallen de rechtspersoon zelf 

kunnen aanspreken op grond van de WVB, zelfs indien hij niet de titularis is van een vrij beroep. Een 

voorbeeld hiervan is een ziekenhuis dat geneesheren tewerkstelt, het ziekenhuis zou kunnen worden 

aangesproken op grond van de WVB omwille van het niet eerbiedigen van de bepalingen van deze 

wet bij het voeren van reclame voor de medische prestaties of wegens de miskenning van de 

bepalingen inzake onrechtmatige bedingen.130 

  

                                                             
127 P. CAMBIE, onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 42; R. STEENNOT m.m.v. D. DEJONGHE, Handboek 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 476; P. VANLERSBERGHE, o.c., 162. 
128 Artikelen 17 en 20 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, BS 
11 mei 1999, tweede uitg. 
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2.3. Traditionele vrije beroepen versus andere burgerlijke activiteiten 

De negatieve definitie van een vrij beroep in de WVB is problematisch aangezien ze heel wat ruimte 

openlaat: de vraag die men zich kan stellen is, of naast de traditionele vrije beroepen ook andere 

burgerlijke activiteiten onder het toepassingsgebied van de WVB ressorteren131. De parlementaire 

werkzaamheden stellen uitdrukkelijk dat het de bedoeling was de wet van toepassing te verklaren op 

iedere vrije beroepsbeoefenaar die geacht wordt een burgerlijke activiteit te ontwikkelen.132 Het 

betreft de activiteiten binnen het onderwijs, de paramedische beroepen (zelfstandige 

kinesitherapeuten, diëtisten, etc.) en de artistieke beroepen133. Een kunstenaar die zijn werken 

exploiteert, dient luidens de parlementaire werkzaamheden bij de WMPC als een onderneming te 

worden gekwalificeerd.134 Dit onderscheid bleek vooral van belang in de context van de vroegere 

WHPC, meer bepaald met betrekking tot het personeel toepassingsgebied van de afdeling 

onrechtmatige bedingen. 

2.4 Verhouding WVB - WMPC 

Opmerkelijk is dat de definitie van de WVB nog niet is aangepast aan de WMPC. Hierop heeft ook de 

Raad van State in haar advies reeds gewezen.135 Gelet op de beperktere omschrijving van het vrij 

beroep in de WMPC dan in de WVB, zal dit het ongewilde effect hebben dat bepaalde 

beroepsgroepen nu toch onder de WMPC zullen ressorteren, daar waar deze door de WHPC 

uitgesloten bleven en onder het toepassingsgebied van de WVB vielen.136  

Zodra men een vrije beroepsbeoefenaar aldus als onderneming dient te kwalificeren, moet men 

toepassing maken van de WMPC en niet langer van de WVB, dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor 

een burgerlijk ingenieur. Immers ondanks de principiële rechtstreekse uitsluiting in artikel 3, §2 

WMPC van beoefenaars van vrije beroepen uit het personeel toepassingsgebied, zullen bepaalde 

vrije beroepsbeoefenaars toch als onderneming dienen te worden gekwalificeerd. Hetzelfde geldt 

voor vroedvrouwen en verpleegsters.137
 

Inderdaad dient de WMPC in voorkomend geval voorrang te krijgen op de WVB. De WHPC 

primeerde immers ook reeds: “Geen bepaling van de WHPC sluit de toepassing van deze wet uit 

op de beoefenaars van een vrij beroep. Voor zover de beoefenaar van een vrij beroep als een 

verkoper in de zin van de WHPC moet worden beschouwd zal deze wet in beginsel op hem van 

toepassing zijn”.138
 Bovendien vloeit uit artikel 2, 1° WVB expliciet voort dat een zelfstandige 

beroepsbeoefenaar slechts als vrije beroepsbeoefenaar kan worden aangemerkt voor zover hij 

niet onder het personeel toepassingsgebied van de WHPC kan ressorteren.  
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Naar analogie – en in afwachting van de nodige wetswijziging – mag “WHPC” daarbij 

geïnterpreteerd worden als “WMPC”. In deze context moet ook rekening worden gehouden met 

het adagium lex posterior derogat priori. Dit adagium houdt in dat de latere wet voorrang moet 

krijgen op de vroegere wet. 

 

 

Figuur 6 – Toepassingsgebied WVB en WMPC (illustratief) 
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Deel 2 Cliënt en Consument 

Inleiding 

De cliënt en de consument zijn de andere partij, die naast de beoefenaar van een vrij beroep of de 

onderneming, die een belangrijke rol speelt voor de bepaling van het toepassingsgebied van 

enerzijds de WVB en anderzijds de WMPC. De voornaamste doelstelling die de wetgever voor ogen 

had bij de totstandkoming van de WVB was immers voorzien in bepalingen ter bescherming van de 

cliënt, als zwakkere partij in verhouding tot de vrije beroepsbeoefenaar. De WMPC bevat naast de 

regels die de mededinging en de verhouding tussen handelaars onderling regelen ook bepalingen ter 

bescherming van de consument bij transacties met ondernemingen. In dit deel zullen de verschillen 

tussen beide begrippen worden besproken. 

 

 

Figuur 7 – Begrip consument en cliënt 
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1.  Definitie 

a. WVB 

Artikel 2, 2° WVB geeft de volgende definitie voor cliënt:  

“iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij door deze wet bedoelde overeenkomsten handelt voor 

doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen”. 

b. WHPC 

Artikel 1, 7° WHPC gaf volgende definitie van het begrip consument:  

“iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op 

de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt”. 

c. WMPC 

In artikel 2, 3° WMPC wordt de consument omschreven als: 

“elke natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte 

producten verwerft of gebruikt”139.  

d. Bespreking 

De omschrijving in de verschillende wetten is zeer gelijklopend met die nuance dat rechtspersonen 

op grond van de WMPC niet langer als consument beschouwd kunnen worden.  

 

 

2.  Bestemmingscriterium 

a.  WVB 

De cliënt handelt voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen. De parlementaire 

werkzaamheden verduidelijken hieromtrent dat gehandeld dient te worden in het kader van privé-

aangelegenheden, wil men genieten van de bescherming van de WVB.140 

Binnen het kader van de WVB moet men toepassing maken van het bestemmingscriterium om te 

bepalen of men al dan niet cliënt is. De bestemming van de goederen of diensten die de cliënt 

verwerft, moet worden nagegaan. Enkel de persoon die niet voor beroepsdoeleinden een beroep 

doet op diensten van de titularis van een vrij beroep of zich door de titularis van een vrij beroep 

goederen doet leveren, kan van de bescherming van de WVB genieten.141 Hieruit volgt dat ook een 

handelaar de bescherming van de WVB kan genieten wanneer hij een beroep doet op een advocaat 

met het oog op het inleiden van een echtscheidingsprocedure of de afhandeling van een 

nalatenschap of wanneer hij beroep doet op een geneesheer met het oog op verzorging.  
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Dat zal niet zo zijn indien de handelaar een advocaat de opdracht geeft om openstaande schulden in 

te vorderen of om een handelshuurgeschil te beslechten.142 

Ook STEENNOT en DEJONGHE menen dat de wet geen ruimte laat voor de toepassing van het 

specialiteitscriterium. Dit criterium strekt ertoe een persoon te beschermen van zodra hij buiten zijn 

specialiteit handelt. Het impliceert dat de cliënt zich bij het sluiten van de overeenkomst op 

onbekend terrein bevindt of optreedt buiten zijn specialiteit. Aangezien een beoefenaar van een vrij 

beroep in essentie intellectuele diensten verschaft, is het logisch dat men normaliter geen beroep zal 

doen op een derde indien men zelf over de relevante specialisatie of kennis beschikt. In het kader 

van de WVB is het dan ook logisch om het bestemmingscriterium te hanteren.  

STEENNOT en DEJONGHE halen het voorbeeld aan van een bloemist die een overeenkomst sluit met een 

architect. Als de bloemist dit doet met het oog op de uitvoering van belangrijke verbouwingswerken, 

zal hij volgens het bestemmingscriterium niet als een cliënt kunnen beschouwd worden. Hij handelt 

namelijk voor professionele doeleinden. Met toepassing van het specialiteitscriterium toepast, zou 

de bloemist wel worden beschermd door de wet vrije beroepen aangezien hij buiten zijn specialiteit 

optreedt.143 

b.  WHPC en WMPC 

Ook voor de consument in het kader van de WHPC geldt het criterium van gebruik voor ‘uitsluitend’ 

niet – beroepsmatige doeleinden.144 Stel dat een advocaat stoelen koopt, dan moet men kijken naar 

de bestemming die hij aan deze stoelen zal geven om te bepalen of hij al dan niet consument is. Wil 

hij de stoelen gebruiken om in zijn keuken te plaatsen, is hij een consument, dit is immers een privaat 

doel. Gebruikt de advocaat die stoelen echter om in de wachtkamer van zijn praktijk te plaatsen, is 

dat duidelijk voor beroepsmatige doeleinden en zal hij niet als een consument worden beschouwd. 

Wat niet-beroepsmatige doeleinden zijn, heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt in het arrest van 11 

mei 2001, waarin het Hof stelde dat een VZW die publicitaire ruimte huurde voor 

verkiezingspropaganda een beroepsmatige handeling stelde en dus geen consument was.145 

Wanneer een rechtspersoon in het kader van het statutair doel goederen of diensten verwerft die 

naar hun aard niet als als beroepsmatige aankopen moeten worden beschouwd, is de rechtspersoon 

geen consument146. Het al dan niet verwerven met winstoogmerk is niet relevant in de analyse.147 
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 P. VANLERSBERGHE, o.c., 166, nr. 22. 
143

 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, o.c., 488. 
144 P. WYTINCK, “Artikel 1 WHPC”, Artikelsgewijze Commentaar Handels- en Economisch Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 2000, losbl., nr. 61. 
145 Cass. 11 mei 2001, TBH 2001, p. 697. 
146

 T. HEREMANS (ed.), De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: volledig overzicht van oud 
en nieuw, Brussel, Larcier, 2010, 15. 
147 H. DE BAUW,  Verslag, p. 59 
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3.  Objectief of subjectief criterium 

Zowel in het kader van de WVB als de WMPC is het nog steeds onduidelijk of men het objectief dan 

wel het subjectief criterium dient te hanteren. De vraag is of moet gekeken worden naar de 

(intrinsieke) aard van het goed of de dienst (=objectief), of naar de intenties van degene die zich tot 

de vrije beroepsbeoefenaar wendt (=subjectief)? 148 

a.  WVB 

DEMUYNCK legt de nadruk op hoe de intenties aan de verkoper/vrije beroepsbeoefenaar kenbaar 

worden gemaakt. Hij stelt dat niet de innerlijke bedoeling van de cliënt/consument doorslaggevend 

is, maar wel de wijze waarop deze zich uiterlijk gedroeg en het gerechtvaardigd vertrouwen dat dit 

bij de vrije beroepsbeoefenaar opwekte.149 

Met betrekking tot rechtspersonen rijst onvermijdelijk de vraag wanneer een rechtspersoon ‘buiten 

zijn beroepsactiviteit’ handelt. Een illustratie hiervan is het hierboven vermelde cassatiearrest van 11 

mei 2001150. Meer in het algemeen kan er gesteld worden dat in beginsel de activiteit van een 

rechtspersoon, gelet op het specialisatiebeginsel, samenvalt met de verwezenlijking van zijn 

maatschappelijk of statutair doel151. Het lijkt aangewezen noch het objectieve, noch het subjectieve 

criterium te laten primeren. Men zal daarbij rekening moeten houden met alle omstandigheden. 

b.  WHPC en WMPC 

De wet bepaalt niet of het bestemmingscriterium op objectieve of op subjectieve wijze ingevuld 

moet worden. In de praktijk werden in het kader van de WHPC beide methodes gebruikt. Zowel bij 

de toepassing van de objectieve methode, als bij de toepassing van de subjectieve methode kunnen 

echter problemen ontstaan. Enerzijds is het niet steeds mogelijk te bepalen of een product of een 

dienst bedoeld is voor private of professionele doeleinden aan de hand van de aard van het 

betrokken product of de betrokken dienst. Anderzijds is de subjectieve doelstelling zeer moeilijk te 

achterhalen en te controleren152. De facto kan een en ander opgelost worden door alle 

omstandigheden in beschouwing te nemen en door bijvoorbeeld te kijken naar de fiscale gevolgen 

die aan de aankoop gegeven worden.153 

 

                                                             
148

 P. WYTINCK, “Artikel 1 WHPC”, Artikelsgewijze Commentaar Handels- en Economisch Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 2000, losbl., nr. 60.  
149

 I. DEMUYNCK, “De wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen 
beoefenaren van vrije beroepen en hun cliënten: much ado about nothing?”, RW 1997-98, 1316. 
150

 Cass. 11 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 864, concl. Adv.-gen. m.o. THIJS en TBH 2001, 692, met noot G. 
STRAETMANS. 
151

 Vgl. J. STUYCK, “Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet”, 
in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming 
van de consument bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 24, nr. 74. 
152 R., STEENNOT, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 11. 
153

 P. WYTINCK, “Art. 1 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, 27. 
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4.  Gemengd gebruik 

a.  WVB 

De WVB vereist niet dat een cliënt uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn 

beroepsactiviteit vallen. Indien men de bepaling vergelijkt met artikel 2, 3 ° WMPC (artikel 1,7° van 

de verouderde WHPC) en het consumentenbegrip dat daar gehanteerd wordt, stuit men op een 

belangrijk verschilpunt: de WMPC vereist immers wel dat uitsluitend voor doeleinden buiten de 

beroepsactiviteit wordt gehandeld. Deze discussie draait dus rond één woord.  

Een gemengd gebruik zorgt voor problemen. Men kan terzake denken aan de particulier die beroep 

doet op een architect om een gebouw op te trekken dat bestemd is deels als privé-woning en deels 

voor beroepsgebruik.  

VANLERSBERGHE stelt dat in dergelijk geval twee opties mogelijk zijn. Een eerste mogelijkheid houdt 

in dat er een opsplitsing wordt gemaakt naargelang de dienstverlening betrekking heeft op het 

beroeps- of privé-gedeelte van de op te trekken woning. Een tweede mogelijkheid is dat de 

toepasselijke wet wordt bepaald in functie van hetgeen het voornaamste voorwerp van de 

overeenkomst uitmaakt, zulks bij toepassing van het adagium accessorium sequitur principale.154 Een 

opdeling van het contract is een eerder artificiële oplossing, vandaar dat de tweede oplossing de 

voorkeur krijgt.  

Deze mening wordt evenwel niet door eenieder gedeeld.155 STEENNOT en DEMUYNCK verzetten zich 

tegen deze visie. Zij menen dat men uit de ontstentenis van het begrip ‘uitsluitend’ niet mag afleiden 

dat gemengd gebruik an sich toegelaten is. Gezien de poging om de WVB in overeenstemming te 

brengen met de WHPC/WMPC, wordt een en ander integendeel uitgesloten. Volgens deze auteurs 

moet het toepassingsgebied van de WVB beperkt blijven tot de dienstverlening en adviesverstrekking 

in ‘uitsluitend’ private aangelegenheden. Een interpretatie conform aan het consumentenbegrip in 

de WHPC/WMPC dringt zich dus op.156  

Evenwel is een uitzondering hierop mogelijk wanneer de overeenkomst zo los staat van de 

beroepsactiviteit dat het verband minimaal wordt, m.a.w. als het professionele gedeelte slechts een 

te verwaarlozen rol speelt, dan is de betrokkene als een cliënt in de zin van de wet te beschouwen.157 

Dit geldt (gold) overigens ook in het kader van de WMPC (WHPC): denkt men aan de advocaat die als 

consument dient te worden beschouwd wat betreft de aankoop van de jeansbroek die hij onder zijn 

toga draagt.158 
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 Vgl. J. STUYCK, o.c., p.; 82, nr.5. 
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 R. STEENNOT, “Actuele ontwikkelingen in het consumentenrecht”, o.c., p.166, nr. 50. 
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 I. DEMUYNCK, o.c., 1316; R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, o.c., 479. 
157 HvJ 20 januari 2005, nr. C-464/01, Gruber/Bay Wa AG, Jur. 2005, p. I-439: Het Hof van Justistie oordeelde in 
dit arrest dat het consumentenbegrip uit de EEX-Verordening zo dient te worden geïnterpreteerd dan een 
gemengd gebruik niet onder de Verordening valt, tenzij het zakelijk karakter op het geheel van de 
overeenkomst gezien, van onbetekenende aard is (wellicht minder dan 25 % van de transactie); R. STEENNOT 
m.m.v. S. DEJONGHE, o.c., 479. 
158 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., p. 40 nr 68. 
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b.  WHPC en WMPC 

De vraag of de handelaar de diensten of producten geheel, dan wel slechts gedeeltelijk voor 

beroepsdoeleinden gebruikt, is irrelevant in het kader van de WHPC en WMPC. De Belgische 

wetgever heeft het gemengd gebruik van producten of diensten duidelijk buiten het 

toepassingsgebied van deze wetten gesloten. Dit blijkt duidelijk uit het gebruik van het woord 

‘uitsluitend’ in de definitie ex artikel 1, 7° WHPC en 2,3° WMPC. 

Het Belgisch consumentenbegrip uit de WMPC is bijgevolg enger dan het Europese begrip. Het Hof 

van Justitie oordeelde in het arrest Gruber dat er ruimte is voor een verwaarloosbaar professioneel 

gebruik.159 Dit arrest had betrekking op de toepassing van de bijzondere bevoegdheidsregels inzake 

consumentenovereenkomsten, die vervat liggen in de Brussel I Verordening. De vraag stelt zich of 

deze interpretatie kan doorgetrokken worden naar het begrip consument, zoals omschreven in de 

andere Europese Richtlijnen. Volgens R. STEENNOT kan deze vraag ingevolge het feit dat de 

definiëring van het begrip consument veelal dezelfde of minstens gelijkaardig is, bevestigend worden 

beantwoord.160 In deze zaak bepaalde het Hof dat een natuurlijke persoon in geval van gemengd 

gebruik als een consument beschouwd dient te worden indien de overeenkomst zo losstaat van de 

beroepsactiviteit van de betrokkene dat het verband minimaal wordt en bijgevolg in het kader van de 

verrichting, in zijn geheel beschouwd, slechts een onbetekenende rol speelt. 

De WMPC heeft de vereiste van een uitsluitend privé-gebruik behouden. Met andere woorden zodra 

de consument de producten ook professioneel gebruikt (gemengd gebruik) – ook al is dit maar een 

klein beetje – is de toepassing van de regelen uit de Wet Marktpraktijken die de consument beogen 

te beschermen, uitgesloten. 161 

De voorwaarde van “een verwerving of gebruik van een product’ is een afwijking van het Europese 

consumentenbegrip. Dit Europese begrip bepaalt enkel dat de natuurlijke persoon handelt voor 

doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen. Een praktisch gevolg hiervan is dat een borg 

onder het Europese recht een consument kan zijn, met name indien de gewaarborgde 

schuldvordering voor privé-doeleinden werd aangegaan162, maar onder de Belgische Wet 

Marktpraktijken niet indien men de wet letterlijk interpreteert163.  
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 HvJ 20 januari 2005, nr. C-464/01, Gruber/Bay Wa AG, Jur. 2005, p. I-439. Zie ook: B. VOLDERS, “Het begrip 

consumentenovereenkomst” in kort bestek”, DCCR 2006, 88-90.  
160 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 8. 
161 T. HEREMANS (ed.), De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: volledig overzicht van oud 
en nieuw, Brussel, Larcier, 2010, 15. 
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 HvJ 17 maart 1998, zaak C-45/96, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG, http://curia.europa.eu 
163 In die zin: Brussel 12 november 2003, JT 2004, 185. 
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Deel 3  

Onderscheid vrije beroepen en commerciële onderneming-
en definitief voorbijgestreefd? 

Inleiding 

Het moge duidelijk wezen dat er nood is aan een wetgevend optreden om het statuut van de vrije 

beroepsbeoefenaars te wijzigen. Ook vanop Europees niveau wordt de Belgische wetgever op de 

vingers getikt. Hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat België niet heeft voldaan aan de omzettingsplicht van 

de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Vervolgens behandelt hoofdstuk 2 het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 6 april 2011164 waarin het Hof zich uitsprak over de discriminatie tussen 

gewone ondernemingen en vrije beroepen in de behandeling van conflicten en de 

consumentenbescherming.  

 

 

Figuur 8 - Tijdsschema 

 

  

                                                             
164 GwH 6 april 2011, nr. 55/2011, http://www.const-court.be (11 april 2011); A.GrwH 2011, afl. 2, 1135; BS 8 
juni 2011 (uittreksel), 33387 en http://staatsblad.be (9 juni 2011); DCCR 2011, afl. 92-93, 185, noot JUDO, F., 
STUYCK, J.; Juristenkrant 2011 (weergave VERHOEVEN, M.), afl. 228, 1; DAOR 2011, afl. 99, 448, noot  BRULEZ, P.; 
Ius & Actores 2011, afl. 2, 85; JLMB 2011, afl. 18, 861 en http://jlmbi.larcier.be/ (23 mei 2011); NJW 2011, afl. 
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Hoofdstuk 1  

Europa tikt België op de vingers voor omzetting Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken 

1.  De richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

De Europese Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende Oneerlijke Handelspraktijken jegens 

consumenten op de interne markt wordt één van de belangrijkste en meest invloedrijke EG-

richtlijnen van de laatste jaren genoemd.165. Deze richtlijn harmoniseert de regels van toepassing op 

handelspraktijken jegens consumenten in alle 27 lidstaten van de Europese Unie.166  

De richtlijn heeft de lidstaten ertoe gedwongen om algemene normen in te voeren waarbij oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten verboden worden. Een handelspraktijk is 

oneerlijk wanneer zij in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het economisch 

gedrag van de gemiddelde consument wezenlijk verstoort of kan verstoren. Voorts bevat de richtlijn 

twee algemene normen, één die misleidende handelspraktijken verbiedt en één die agressieve 

handelspraktijken verbiedt. Deze praktijken zijn verboden wanneer zij een consument ertoe kunnen 

brengen een transactionele beslissing te nemen die hij/zij anders niet zou hebben genomen. Ten 

slotte bevat de richtlijn, in een bijlage, een uitputtende lijst van 31 handelspraktijken die in alle 

omstandigheden moeten en mogen worden verboden.167 

2.  De omzetting in België in twee fases 

De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken diende in alle Europese lidstaten te worden omgezet voor 

uiterlijk 12 juni 2007. In België gebeurde deze omzetting in twee fases. De eerste omzetting was deze 

door de Wet 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument168. De wet van 5 juni 2007 was geen pareltje. 

De timing voor de omzetting werd wel gehaald, maar noch qua vorm, noch qua inhoud bestond er 

                                                             
165 Richtlijn 2005/29/EG oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne 
markt, PB. L. 149, 11 juni 2005, 22; hierna Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 
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 De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken heeft echter wel een beperkt toepassing gebied gezien zij zich 
toespitst op de verhouding tussen onderneming en consument; Zie ook J. STUYCK, De nieuwe Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de handelspraktijken, TBH, 2005, 901-915; L. DE BROUWER, 
Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken, TBH, 2005, 790; J. STUYCK, De 
nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de handelspraktijken, TBH, 2005, 901; 
G. STRAETMANS, “Recente tendensen in handelspraktijken” in CBR Jaarboek 2005-06, Antwerpen, Maklu, 2006, 
178; L. DE BROUWER, Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken, T.B.H., 
2005, 790. 
167 J. STUYCK, “Marktpraktijken of handelspraktijken, what’s in a name?”, in Jura Falconis (ed.), De Wet 
Marktpraktijken en Consumentenbescherming toegepast, Leuven, Jura Falconis Libri, 2012, x. 
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 Wet 5 juni 2007 tot omzetting van de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, BS 21 juni 2007, p. 
34272. 
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veel enthousiasme over deze wet.169 De nieuwe verbodsbepalingen van de richtlijn werden quasi 

volledig omgezet, maar de omzetting was op twee punten kennelijk onjuist.  

In de eerste plaats bleef de toepassing van de WHPC beperkt tot verkopers, terwijl de richtlijn van 

toepassing is op alle ondernemingen. In de tweede plaats werden een aantal bepalingen inzake 

verkoopspromotie gehandhaafd, terwijl deze bepalingen per se verboden inhielden die niet op de 

lijst in de bijlage bij de richtlijn voorkomen.170 

Het Hof van Justitie heeft dan op 23 april 2009 in de zaak VTB–VAB, in antwoord op twee prejudiciële 

vragen van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, geoordeeld dat het 

Belgische per se verbod van gezamenlijk aanbod aan consumenten (artikel 54 WHPC) onverenigbaar 

was met Richtlijn 2005/29/EG.171 Het Hof overwoog dat de richtlijn een volledige of maximale 

harmonisatie inhoudt. Dit betekent dat handelspraktijken jegens consumenten noch milder, noch 

strenger, noch aan de hand van andere criteria kunnen worden getoetst.172  

Na de veroordeling van het verbod van het gezamenlijk aanbod door het Hof van Justitie heeft de 

Belgische wetgever werk gemaakt van een grondige hervorming van de WHPC met het oog op de 

herstructurering en modernisering van haar bepalingen. Uiteindelijk werden op 6 april 2010 de 

WMPC en de WPMPC door de Koning ondertekend.  

Belangrijk is dat de WMPC het per se verbod van gezamenlijk aanbiedingen afschaft, en daarmee een 

gevolg geeft aan het VTB-VAB-arrest. Maar de Belgische wetgever weigerde een grondige screening 

van de ruimere Belgische wetgeving inzake ‘handelspraktijken’ te ondernemen. Op talrijke punten 

blijft het Belgisch handelspraktijkenrecht dan ook onverenigbaar met Richtlijn 2005/29/EG, zoals ook 

de Raad van State opmerkte173.  

Ook de uitsluiting van de vrije beroepsbeoefenaars uit het ondernemingsbegrip van de WMPC, was 

één van de punten van kritiek van de Europese Commissie op de omzetting van de Richtlijn in België. 

De bedoeling was om voor hen een afzonderlijke omzettingswet te voorzien, zoals eerder met de 

WVB, maar deze omzettingswet is er door de politieke crisis nog niet gekomen. 174 Zodoende blijft de 

omzetting van de Richtlijn ook vandaag nog, meer dan 3 jaar na het verstrijken van de 

omzettingstermijn onvolledig.175 
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en Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV, Jurispr. 2009, I–2949, punten 49–50. 
172

 G. STRAETMANS, “Een kritische doorlichting van het toepassingsgebied van de Richtlijn oneerlijke 
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Op 14 maart 2011 is België door de Europese Commissie onder meer op dit punt reeds formeel in 

gebreke gesteld176. Eind september 2011 heeft de Commissie beslist om België voor het Hof van 

Justitie te dagen wegens de niet-naleving van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Eén van de 

verwijten aan het adres van België is dat België heeft nagelaten de richtlijn naar behoren om te 

zetten door deze niet te betrekken op vrije beroepsgroepen als tandartsen en fysiotherapeuten.  

De tekst van het persbericht van 29 september 2011 leest als volgt: 

“De Europese Commissie heeft vandaag de juridische druk op België en Frankrijk opgevoerd wegens 

niet-naleving van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG).  

Deze Richtlijn beoogt de handel te vereenvoudigen door een uniforme regeling in te stellen voor 

handelspraktijken op de Europese interne markt. Na optreden van de commissie zijn bepaalde 

aspecten van de Belgische en Franse wetgeving gewijzigd, maar desondanks hebben België en 

Frankrijk hun nationale bepalingen nog niet volledig aan het EU-recht aangepast. Aangezien België 

geen gehoor heeft gegeven aan het in maart 2011 gezonden met redenen omkleed advies van de 

Commissie heeft de Commissie besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie. (...).” 

De Commissie heeft in haar met redenen omkleed advies bedenkingen bij de verenigbaarheid van de 

bepalingen van de WMPC met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken betreffende o.a. de 

sperperiode, het vermelden van prijskortingen en het toepassingsgebied t.a.v. vrije beroepen. Na de 

arresten VTB-VAB177 en WAMO178 van het Hof van Justitie is het echter duidelijk dat nog vele andere 

bepalingen uit de WMPC problematisch zijn onder de Richtlijn.  

KEIRSBILCK en STUYCK wijzen erop dat indien een marktdeelnemer of een bevoegde 

belangenorganisatie zich ten aanzien van een onderneming op de schending van een met Richtlijn 

2005/29/EG onverenigbare bepaling beroept, de rechter deze bepaling buiten beschouwing moet 

laten. Heeft hij twijfel over de verenigbaarheid van die bepaling met de Richtlijn, dan kan hij — en 

indien hij de rechter is die in hoogste aanleg uitspraak doet — moet hij hierover een prejudiciële 

vraag stellen aan het Hof van Justitie.179 

  

                                                                                                                                                                                              
blijft ten aanzien van de beoefenaars van vrije beroepen en dat derhalve de ontworpen regeling niet te baat 
wordt genomen om de omzetting van de betrokken richtlijn op alle punten te vervolledigen.” 
176

 Persbericht van 14 maart 2011, IP/11/310 
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 HvJ 20 juni 2009, nr. C-261/07, VTB-VAB NV/Total Belgium NV. (met betrekking tot verbod op 
koppelverkoop) 
178 HvJ 30 juni 2011, nr. C-288/10, Wamo BVBA / JBC NV, Modemakers Fashion NV, Juristenkrant 2011 
(weergave R. STEENNOT), afl. 233, 3; Pb C 27 augustus 2011 (dispositief), afl. 252, 9; RABG 2011, afl. 16, 1114, 
noot B. GILLIS; RW 2011-12, afl. 34, 1505 noot D. MERTENS. (met betrekking tot de sperperiode) 
179

 B. KEIRSBILCK en J. STUYCK, “Een kritische analyse van de Wet Markpraktijken en Consumentenbescherming”, 
TBH 2010, 728 e.v. 

http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300120437&bron=doc
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3.  Europa wil geen onderscheid maken tussen vrije beroepen en 
ondernemingen  

Het blijkt duidelijk dat de Europese wetgever geen onderscheid wenst te maken tussen enerzijds vrije 

beroepsbeoefenaars en anderzijds traditionele handelaars: consumenten moeten t.a.v. beide 

beroepsgroepen dezelfde rechten kunnen doen gelden.180 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft alles te maken met het feit dat de WVB niet werd 

gemoderniseerd op basis van de Wet Marktpraktijken en de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 

De uitsluiting van de vrije beroepsbeoefenaar uit het toepassingsgebied van de WMPC is in menig 

opzicht problematisch. De rechtsleer staat vol met kritiek omtrent de omzetting van de Richtlijn: 

- De omzetting is onvolledig en een gemiste kans om de verouderde WHPC grondig te 

hervormen181,  

- De omzetting is niet volledig, noch correct gebeurd182 

- De wetgever had beter een correcte omzetting gedaan in plaats van een tijdige omzetting183 

- De omzetting zoals die gebeurd is gaat in tegen de geest van de Richtlijn en de WHPC is zeer 

moeilijk leesbaar184 en dus eigenlijk een stap terug 185 

In het algemeen verwijten de verschillende auteurs de omzettingswet dat deze niet richlijnconform is 

en dat hij de WHPC onleesbaar heeft gemaakt. Indien men in de WMPC het Europese 

ondernemingsbegrip zou hanteren, zou men aansluiten bij heel wat Europese richtlijnen op het 

gebied van handelspraktijken en consumentenbescherming.  

Volgende Richtlijnen opteren voor een ruim personeel toepassingsgebied en incorporeren in het 

begrip onderneming ook de vrije beroepsbeoefenaars: 

- Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken186; 

- Richtlijn 93/13/EEG inzake onrechtmatige bedingen187,  

- Richtlijn 28/6/EG inzake prijsaanduiding188; 

                                                             
180

 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., 101. 
181

 J. STUYCK, “Wet handelspraktijken blijft hopeloos verouderd”, Juristenkrant, 2007, 15 
182

 E. TERRYN, “De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in België : reculer pour mieux sauter”, 
TVC 2008, 30. 
183

 L. COX, C. GHEUR, “La directive sur les pratiques commerciales déloyales. Analyse critique de sa transposition 

en droit belge et droit français”, JDE 2008, 197, 200. 
184 E. TERRYN, “De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in België : reculer pour mieux sauter”, 

TVC 2008, 25. 
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 E. TERRYN, o.c., 30. 
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 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de 
Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken), PB. L. 11 juni 2005, afl. 149/22. 
187Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, PB. L. 21 april 1993, af l. 095, 29. 
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 Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming 
van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, PB.L. 18 maart 
1998, afl. 080, 27. 
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- Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende en vergelijkende reclame189; 

- Richtlijn 85/577/EEG betreffende de verkoop aan de consument buiten de onderneming van 

de verkoper190; 

- Richtlijn 97/7/EG inzake de verkoop op afstand191.  

 

Hoewel de Europese regelgever in deze richtlijnen ook niet steeds consequent is in zijn gebruik van 

terminologie, in die zin dat nu eens het begrip ‘handelaars’, dan eens ‘verkopers’ of soms zelfs 

‘leveranciers’ wordt gebruikt, is het duidelijk dat de vrije beroepsbeoefenaars er steeds onder vallen. 

In wezen gaat het namelijk telkens om personen die een beroepsactiviteit uitoefenen, wat natuurlijk 

ook het geval is voor het vrije beroep. Bovendien wordt soms zelfs uitdrukkelijk de eigenheid van het 

vrij beroep in rekening gebracht.192   

                                                             
189 Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende 
reclame en vergelijkende reclame, PB.L. 27 december 2006, afl. 376, 21. 
190

 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, PB.L. 31 december 1985, afl. 372, 31. 
191

 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van 
de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB. L. 4 juni 1997, afl. 144, 19. 
192

 bijvoorbeeld art. 3, 8° Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken), PB. L. 11 juni 2005, afl. 149/22. Deze bepaling stelt dat “de richtlijn geen afbreuk doet aan 
de vestigingsvoorwaarden, de vergunningsregelingen, de deontologische gedragscodes of andere specifieke 
voorschriften voor gereglementeerde beroepen ter handhaving van hoge integriteitsnormen van de 
beroepsbeoefenaar die de lidstaten overeenkomstig het communautaire recht aan de beroepsbeoefenaren 
kunnen opleggen”. 



44 | 
 

Hoofdstuk 2  

Grondwettelijk Hof tikt wetgever op de vingers voor niet aanpassen 
Wet Vrije Beroepen 2002 

Het is duidelijk dat er heel wat kritiek is vanuit de rechtsleer op het klassieke onderscheid tussen 

beoefenaars van vrije beroepen en ondernemingen. Juist één jaar na de aanneming van de WMPC, 

maakt ook het Grondwettelijk Hof brandhout van deze klassieke redeneerwijze, althans wat betreft 

het toepassingsgebied van de WMPC. Volgend hoofdstuk bespreekt het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 6 april 2011 in detail. Eerst komen de feiten van het bodemgeschil aan bod, 

vervolgens de prejudiciële vragen die de bodemrechter stelde, het antwoord van het Grondwettelijk 

Hof, de beslissing en de gevolgen.  

 

1. Bespreking arrest Grondwettelijk Hof 

Feiten bodemgeschil arrest 6 april 2011193 

Een logopediste verlaat de groepspraktijk van kinesisten, psychologen en logopedisten waar ze 

werkte. Zij meldt dit per mail aan de ouders van enkele patiënten van de praktijk met de melding dat 

het hen vrij staat haar te volgen naar haar nieuwe adres. De verantwoordelijke van de groepspraktijk, 

een kinesiste, dagvaardt de logopediste voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel van 

Antwerpen. Zij stelde een vordering tot staking in op grond van artikel 95 WMPC en oneerlijke 

afwerving van cliënteel.  

De voorzitter van de rechtbank van koophandel merkt op dat beide partijen traditioneel beschouwd 

worden als zijnde beoefenaars van een vrij beroep, waardoor de WMPC niet van toepassing zou zijn. 

Vervolgens refereert de bodemrechter naar de WVB. Vrije beroepen die niet onderworpen zijn aan 

de WMPC, zijn in hun handelen immers onderworpen aan de WVB.194 Het eerste gevolg daarvan is 

dat zij het algemeen verbod op oneerlijke marktpraktijken niet kunnen inroepen, de WVB bevat 

namelijk geen open norm vergelijkbaar met artikel 95 WMPC. Het tweede gevolg is dat de voorzitter 

van de rechtbank van koophandel niet bevoegd zou zijn. Anderzijds moet worden opgemerkt dat 

logopedisten niet onder de definitie van beoefenaars van een vrij beroep in de zin van de WMPC 

vallen, omdat zij niet onderworpen zijn aan een bij wet opgericht tuchtorgaan. De logopediste valt 

dus wel onder de WMPC, maar de kinesiste niet.  

Het feit dat de WVB geen bepalingen bevat met betrekking tot marktpraktijken tussen 

ondernemingen, brengt de voorzitter van de rechtbank van koophandel tot het stellen van een  

prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof195. 
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 Grondwettelijk Hof 6 april 2011, nr. 55/2011, http://www.const-court.be 
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 R. STEENNOT, “Nieuwe wetgeving voor beoefenaars van vrije beroepen”, RW, 2003-04, p.81. 
195 Voorz. Kh. Antwerpen 15 juli 2010, RW 2010-11, 45.  
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Feiten bodemgeschil arrest 15 december 2011196 

Een landmeter stelt drie vorderingen in tegen cliënten strekkende tot betaling van zijn ereloon voor 

het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur van een woning. De drie 

verwerende partijen verschijnen niet op de gedinginleidende zitting, waardoor de Vrederechter 

ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid dient na te gaan. De verwijzende rechter merkt op dat het 

Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 55/2011 voor recht heeft gezegd dat de artikelen 2, 1° en 2°, en 

3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, schenden in zoverre 

zij als gevolg hebben dat de beoefenaars van een vrij beroep van het toepassingsgebied van die wet 

zijn uitgesloten. 

Voor de beoordeling van de drie vorderingen meent de Vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, 

bij vonnis van 7 september 2011, dat het aangewezen is om bij wijze van prejudiciële vragen het 

Grondwettelijk Hof te laten vaststellen of artikel 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 al dan niet 

verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het een beoefenaar van een 

vrij beroep, ten aanzien van een natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige 

doeleinden, een beroep doet op diens diensten, toelaat een forumkeuze te bedingen die afwijkt van 

de bepaling van artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Prejudiciële vragen 

- Is het gelijkheidsbeginsel geschonden doordat het marktgedrag van beoefenaars van een vrij 

beroep niet wordt getoetst aan de WMPC en niet valt onder de bevoegdheid van de 

voorzitter van de rechtbank van koophandel maar onder deze van de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg in tegenstelling tot alle andere marktspelers?  

 

- Is het gelijkheidsbeginsel geschonden doordat tandartsen en kinesisten, als zijnde vrije 

beroepsbeoefenaars die niet onderworpen zijn aan een bij wet opgericht tuchtorgaan, 

buiten het toepassingsgebied van de WMPC vallen terwijl andere beoefenaars van een vrij 

beroep slechts buiten het toepassingsgebied vallen in de mate ze onderworpen zijn aan een 

bij wet opgericht tuchtorgaan? 

 

 

 

  

                                                             

196
 Grondwettelijk Hof 15 december 2011, nr. 192/2011, A.GrwH 2011, afl. 5, 3249; BS 7 maart 2012 (eerste 

uitgave) (uittreksel), 14194 en http://staatsblad.be (12 maart 2012) 
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Antwoord Grondwettelijk Hof 

Het Grondwettelijk Hof antwoordt op beide prejudiciële vragen hetzelfde antwoord. In de analyse 

door het Hof van de eventuele mogelijkheden om deze ongelijke behandeling te rechtvaardigen, 

wijst het Hof op een inconsistentie in de weerhouden uitsluiting van een vrij beroep, de tandartsen 

en de kinesisten:  

- enerzijds zijn de beoefenaars van een vrij beroep slechts uitgesloten van het 

toepassingsgebied in de mate waarin ze onderworpen zijn aan een bij wet opgericht 

tuchtorgaan, en vallen m.a.w. de beoefenaars van een vrij beroep die niet onderworpen zijn 

aan een bij wet opgericht tuchtorgaan toch onder de toepassing van de WMPC,  

 

- anderzijds worden de kinesisten en de tandartsen toegevoegd aan de uitsluiting hoewel zij 

niet onderworpen zijn aan een bij wet opgericht tuchtorgaan.  

In overweging B.6.1. stelt het Grondwettelijk Hof dat de parlementaire voorbereiding niet aangeeft 

waarom het begrip beoefenaar van een vrij beroep beperkt wordt tot die vrije beroepen 

onderworpen aan een bij wet opgericht tuchtorgaan. Deze beperking heeft tot gevolg dat sommige 

beoefenaars van beroepen die als vrije beroepen beschouwd worden (bv. logopedisten) toch 

onderworpen zijn aan de WMPC. Zij kunnen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel 

worden aangesproken met een stakingsvordering op grond van het algemeen verbod op oneerlijke 

handelspraktijken. 197 

In het arrest van 6 april 2011 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de uitsluiting van (1) de 

beoefenaars van vrije beroepen, die worden gedefinieerd als elke onderneming die geen koopman is 

in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en die onderworpen is aan een bij wet 

opgericht tuchtorgaan, (2) de tandartsen en (3) kinesisten uit het toepassingsgebied van de Wet 

Marktpraktijken (art. 3, § 2 WMPC) ongrondwettelijk is, omdat zij ingaat tegen het 

gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel van artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

a. Voldoende vergelijkbare situaties? 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt zowel in het arrest van 6 april als dat van 15 december 2011 dat de 

volgende kenmerken en waarden van beoefenaars van een vrij beroep, die de ministerraad aanhaalt, 

een uitsluiting uit het toepassingsgebied van de WMPC niet kunnen verantwoorden:  

- de maatschappelijke verantwoordelijkheid,  

- de deontologie,  

- de hoge graad van onafhankelijkheid,  

- de op discretie steunende vertrouwensrelatie met de cliënt,  

Het Grondwettelijk Hof stelt dat de ministerraad niet aantoont op welke wijze de toepasselijkheid 

van de WMPC en de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel de voormelde 

                                                             
197 M. VERHOEVEN, “Vrije beroepen onderworpen aan Wet Marktpraktijken”, Juristenkrant 2011, nr. 228, 1. 
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kenmerken en waarden in gevaar brengt. De door de Ministerraad opgeworpen argumenten zijn 

bijgevolg onvoldoende om het onderscheid te rechtvaardigen. Over deontologische regels zegt het 

Hof dat deze kan geen reden zijn om de toegang tot een efficiënt rechtsmiddel te verbieden. Niets 

belet de feitenrechter overigens deze regels mee in overweging te nemen.  

Beoefenaars van een vrij beroep en andere ondernemingen bevinden zich volgens het 

Grondwettelijk Hof wel degelijk in vergelijkbare situaties. Het Grondwettelijk Hof stelt in overweging 

B.4 dat beide categorieën over volgende kenmerken beschikken: 

- ze beogen te voorzien in hun levensonderhoud,  

- streven een economisch doel na en  

- ze dragen financiële risico’s die verbonden zijn aan hun activiteiten.  

Verder stelt het Hof het volgende: ‘ten aanzien van zowel de beoefenaars van een vrij beroep als de 

andere ondernemingen dient bijgevolg op gelijke wijze hun gedrag op de economische markten in 

juiste banen te worden geleid, dient de goede werking van het concurrentiespel te worden verzekerd, 

en dienen de belangen van de concurrenten en de afnemers van goederen en diensten te worden 

beschermd.’ 

Hoewel de beoefenaars van een vrij beroep zich doorgaans beperken of krachtens hun 

deontologische codes dienen te beperken tot het leveren van intellectuele diensten, komt het 

eveneens voor dat zij daarnaast ook handelingen stellen die als daden van koophandel te 

beschouwen zijn. Omgekeerd bestaat de duurzame economische activiteit van verscheidene 

ondernemingen die geen beoefenaars van een vrij beroep zijn, erin intellectuele diensten aan te 

bieden.  

 

b. Procedurele verschillen 

Voor bepaalde daden gesteld door vrije beroepsbeoefenaars beschikken consumenten en 

concurrenten momenteel niet over dezelfde bescherming als deze die geboden wordt door de 

WMPC.  

1.  Meer specifiek met betrekking tot de procedure bepaalt het Grondwettelijk Hof in 

overweging B.5.1. dat het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen 

(namelijk cliënten bij vrije beroepen en consumenten bij ondernemingen) dat voortvloeit uit 

de toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges op zich niet 

discriminerend is. Er is slechts sprake van discriminatie indien het verschil in behandeling dat 

voortvloeit uit de toepassing van die procedures gepaard zou gaan met een onevenredige 

beperking van de rechten van de betrokken partijen. 

2..  De stakingsvordering op grond van de artikelen 18 tot 24 WVB kan slechts op ontvankelijke 

wijze worden ingeleid indien zij betrekking heeft op de bepalingen van die wet, namelijk 

misleidende reclame, onrechtmatige bedingen of overeenkomsten gesloten op afstand. De 

stakingsvordering kan geen betrekking hebben op de andere verboden marktpraktijken in de 

zin van de WMPC en evenmin op een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken. 
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Het is bovendien, zoals reeds eerder aangehaald, niet aangetoond dat de kenmerken en waarden die 

het vrij beroep typeren, in het gedrang zouden worden gebracht door toepassing van de WMPC. De 

WMPC doet immers geen afbreuk aan de vestigingsvoorwaarden, de vergunningsregelingen, de 

deontologische gedragscodes of andere specifieke voorschriften voor gereglementeerde beroepen 

ter handhaving van hoge integriteitsnormen van de beroepsbeoefenaars198. 

De ongelijkheid die het Grondwettelijk Hof weerhoudt, bestaat erin dat de consumenten en de 

concurrenten ten aanzien van beoefenaren van vrije beroepen in de zin van de WVB niet beschikken 

over een vordering tot staking voor andere marktpraktijken dan misleidende en vergelijkende 

reclame, onrechtmatige bedingen en op afstand gesloten overeenkomsten. Tegenover andere 

ondernemers kunnen de consumenten en concurrenten daarentegen een vordering tot staking 

instellen voor een veel ruimer pakket aan oneerlijk geachte marktpraktijken (bv. verkoop met verlies, 

agressieve handelspraktijken, ongewenste communicatie,...) en zelfs op basis van het algemeen 

verbod van oneerlijke marktpraktijken (art. 95 WMPC). Uit volgende figuur blijkt duidelijk dat het 

toepassingsgebied van de WMPC veel ruimer is dan dat van de WVB. 

 

Figuur 9 – Regeling oneerlijke praktijken in de WVB en WMPC 

 

 WVB WMPC 

Misleidende en 
vergelijkende reclame 

X X 

Onrechtmatige bedingen X X 

Verkoop met verlies geen X 

Ongewenste communicatie geen X 

Agressieve handels-
praktijken 

geen X 

Algemeen verbod oneerlijke 
marktpraktijken 

geen X 

 

 

  

                                                             
198 Art. 3, lid 8 richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van 
richtlijn 84/450/EEG van de raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en 
de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken). 
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2. Gevolgen van het arrest 

Wat zijn nu de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof? In een aantal korte 

commentaren bij het arrest werd reeds geopperd dat het arrest impliceert dat rechtbanken de 

bepalingen van de Wet Marktpraktijken zouden kunnen toepassen op beoefenaren van vrije 

beroepen.199 Deze vraag verdient een grondige analyse. Vooreerst zal ik het gevolg van het arrest van 

het Grondwettelijk Hof op prejudiciële vraag bespreken via zowel een positieve als negatieve 

kwalificatie. Daarna volgt een bespreking van de praktische gevolgen. 

 

2.1 Uitspraak op prejudiciële vraag 

2.1.1. Negatieve kwalificatie 

In dit arrest ligt de ongrondwettigheid in de aanwezigheid van een uitsluiting (van het 

toepassingsgebied van de WMPC), in tegenstelling tot de klassieke arresten waarin het 

Grondwettelijk Hof een werkelijke lacune in de wet ongrondwettig verklaart (de afwezigheid van een 

open norm). Met andere woorden, niet het nalaten van de wetgever om een bepaalde categorie van 

personen in het toepassingsgebied in te sluiten, maar zijn uitdrukkelijke beslissing om ze uit te sluiten 

wordt door het Hof teruggefloten. Weliswaar worden drie artikelen van de WMPC, namelijk art. 2 1° 

en 2° en 3 §2 WMPC, ongrondwettig verklaard «in zoverre zij als gevolg hebben dat de beoefenaars 

van een vrij beroep, alsook de tandartsen en de kinesisten, van het toepassingsgebied van die wet 

zijn uitgesloten», maar die uitsluiting staat zelf expressis verbis in de desbetreffende artikelen200.  

Wanneer de wetgever een categorie uitdrukkelijk uitsluit van een wettelijke regeling, kan het 

Grondwettelijk Hof het toepassingsgebied van de wet uitbreiden door deze uitsluiting ongrondwettig 

te verklaren. In dat geval dient de bevoegde rechter zich te conformeren aan het arrest door de 

uitsluiting buiten beschouwing te laten en de wettelijke regeling toe te passen op de uitgesloten 

categorie. MERTENS is van oordeel dat hieruit concreet volgt dat de voorzitter van de rechtbank van 

koophandel nu reeds bevoegd is om kennis te nemen van een schending van de WMPC door de 

beoefenaar van een vrij beroep, een tandarts of een kinesist. Deze bevoegdheid hoeft zich volgens 

MERTENS bovendien niet te beperken tot de toepassing van artikel 95 WMPC. Het antwoord op de 

prejudiciële vraag is immers veel ruimer geformuleerd. Deze bredere draagwijdte blijkt uit 

overweging B.5.2 van het Grondwettelijk Hof.201  

POPELIER meent dat ook de gebruikte bewoording in het arrest daarbij relevant is. POPELIER maakt ter 

zake een onderscheid tussen enerzijds arresten waarin het Hof een bepaling ongrondwettig verklaart 

«in zoverre» zij iets niet regelen (zoals het arrest van 6 april 2011) en anderzijds arresten waarin een 

bepaling ongrondwettig wordt verklaard ‘omdat/doordat’ zij iets niet regelt202.  

                                                             
199 M. VERHOEVEN, “Vrije beroepen onderworpen aan Wet Marktpraktijken”, Juristenkrant 2011, nr. 228, 1. 
200 M. MELCHIOR en C. COURTOY, “Het verzuim van de wetgever of de lacune in de grondwettelijke rechtspraak », 
TBP 2008 (587) 591-593, omschrijven deze situatie als een « intrinsieke» of «gekwalificieerde lacune”. 
201

 D. MERTENS, “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon “onderneming” heten?”, RW 2011-2012, 20, 
910. 
202 P. POPELIER, “De rechtspraak van het Arbitragehof over lacunes in de wetgeving”, TBP 2005, (284) 286-288. 
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In het eerste geval zou het Hof precies aangeven hoe de ongrondwettigheid moet worden hersteld, 

in het tweede geval dreigt de gehele bepaling in het gedrang te komen bij gebrek aan een correcte 

toepassingsmogelijkheid. Indien het Grondwettelijk Hof in dit arrest al zou hebben aangegeven hoe 

de ongelijkheid moet worden hersteld – namelijk door ook vrije beroepsbeoefenaars, tandartsen en 

kinesisten te onderwerpen aan de toepassing van de wet – is dit toch bijzonder impliciet gebeurd. Dit 

geeft aan dat de arresten niet steeds naadloos in te passen zijn in de systematiek van POPELIER.203 

Hoe dwingend de vingerwijzing van het Grondwettelijk Hof is, dient volgens JUDO en STUYCK echter 

geval per geval te worden uitgemaakt. Zelfs indien het Hof een bepaalde correctie van de 

ongrondwettigheid suggereert, sluit dit niet uit dat de wetgever een andere weg naar het herstel van 

de grondwettigheid vindt. Die alternatieve weg zal op zijn beurt onderworpen kunnen worden aan 

de a posteriori controle van het Hof, maar dit impliceert geenszins dat het Hof de mogelijkheid zou 

hebben a priori uit te sluiten dat een ongrondwettigheid op een andere wijze kan worden hersteld 

dan aanvankelijk werd gesuggereerd204. 

2.1.2  Positieve kwalificatie 

Bij toepassing van artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof205 hebben arresten van het 

Grondwettelijk Hof een relatief gezag van gewijsde hebben. Dit betekent dat enkel de rechtbanken 

die in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen moeten oordelen, gebonden zijn door dit arrest.206 

Weliswaar bestaat sinds de wijziging van de Bijzondere Wet in 2003 een verruimde mogelijkheid om 

naar aanleiding van een arrest dat in het kader van een prejudiciële procedure vaststelt dat een 

wetskrachtige bepaling ongrondwettig is, deze bepaling het voorwerp te maken van een procedure 

tot vernietiging, waardoor de bepaling erga omnes uit het rechtsverkeer kan verdwijnen207. Een 

dergelijke procedure wordt echter niet automatisch ingesteld en vraagt hoe dan ook enige tijd. 208 

Zolang er dus geen vernietiging is tussengekomen, blijft de rechtzoekende geconfronteerd met het 

beperkte gezag van gewijsde van een arrest gewezen op prejudiciële vraag. Dat dit gezag beperkt is, 

maakt het echter niet onbestaand: op grond van art. 26 §2 derde lid 1° van de Bijzondere Wet op het 

Grondwettelijk Hof is een bodemrechter vrijgesteld van de verplichting tot het stellen van een 

prejudiciële vraag, wanneer het Hof reeds uitspraak heeft gedaan over een prejudiciële vraag met 

dezelfde inhoud209. Met andere woorden : elke bodemrechter kan, althans voor zover hij overtuigd is 

van het antwoord van het Hof, vaststellen dat art. 2 1° en 2° en 3 §2 van de Wet Marktpraktijken 

ongrondwettig zijn. 210 

                                                             
203 F. JUDO en J. STUYCK, “Marktpraktijken en vrije beroepen: Het Hof heeft gesproken – De rechter moet nu 
wachten op de wetgever”, DCCR 2011, 92-93, 195. 
204

 P. POPELIER (o.c., 290) erkent dit overigens impliciet, door de keuze van het Hof voor de ene of de andere 
omschrijving te kwalificeren als «een opportuniteitsbeslissing die wordt genomen door het Arbitragehof zelf».  
205

 Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
206

 M.-F. RIGAUX en B. RENAULD, La cour constitutionnelle,  Brussel, Bruylant, 2009, 257; P. POPELIER, Procederen 
voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, 379; J. VELAERS, Van Arbitragehof naar 
Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu 1990, 404-405. 
207 Art. 4 tweede lid Bijz.W. Grondwettelijk Hof. 
208 F. JUDO, J. STUYCK, “Marktpraktijken en vrije beroepen: Het Hof heeft gesproken – de rechter moet nu 
wachten op de wetgever”, (noot onder Grondwettelijk Hof 6 april 2010), DCCR 2011, nr. 93, te verschijnen. 
209

 P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, 379. 
210

 P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, 380, M-F. RIGAUX en B. 
RENAULD, La Cour Constitutionnelle, Brussel, Bruylant, 2009, 257; F. JUDO, J. STUYCK, “Marktpraktijken en vrije 
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2.3 Leemte in de wet 

De vraag stelt zich of de rechtbanken ook een stap verder kunnen gaan en (minstens die bepalingen 

van) de WMPC (waarvoor de WVB geen parallelle regeling voorziet) toepassen op de vrije beroepen, 

tandartsen en kinesisten211. Klassiek is aanvaard dat de rechter de regel die de ongelijkheid inhoudt 

buiten toepassing kan laten, maar in casu is de situatie bijzonder. Laat de rechter artikel 3 §2 WMPC, 

dat de uitsluiting van het toepassingsgebied bevat, buiten toepassing, dan heeft dit tot gevolg dat de 

Wet Marktpraktijken integraal geldt voor beoefenaren van vrije beroepen.  

Als principe geldt dat het niet aan de rechter toekomt om de wet aan te vullen212. Recentere 

rechtspraak van het Hof van Cassatie lijkt dit wat te nuanceren: een aanvulling van een lacune zou 

kunnen voor zover de ongrondwettigverklaring is gebeurd in voldoende precieze en volledige 

bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast213.  

In een arrest van 14 november 2008 (in verband met strafrecht) lijkt het Hof dit principe nog sterker 

te nuanceren, en stelt het volgende: ‘Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling 

betreffende de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden 

geschonden, moet de strafrechter zo mogelijk deze leemte opvullen. Of de strafrechter een leemte in 

de wetsbepaling betreffende de strafvordering kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de 

leemte van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig andere procesregeling wordt 

ingevoerd, dan kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen. Indien evenwel 

aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te 

vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet, kan en moet de 

rechter dit doen’. 214 De zaak betrof een regel van het Wetboek van Strafvordering die uitzonderingen 

bepaalde waardoor het in bepaalde gevallen niet mogelijk was een onmiddellijk Cassatieberoep in te 

stellen, wat door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig werd bevonden. Het Hof van Cassatie 

besliste dat het ‘om hieraan te verhelpen volstaat een onmiddellijk cassatieberoep toe te laten’.  

Men kan de situatie vergelijken met deze waarin de ongelijkheid bestaat uit een leemte in de wet. Er 

bestaan immers ingevolge de uitsluiting geen regelen inzake de oneerlijke handelspraktijken waaraan 

beoefenaren van vrije beroepen gebonden zijn.215 Het toepassingsgebied van het bestaand wettelijk 

kader wordt dus niet automatisch uitgebreid om een juridische leemte op te vullen.  

                                                                                                                                                                                              
beroepen: Het Hof heeft gesproken – de rechter moet nu wachten op de wetgever”, (noot onder 
Grondwettelijk Hof 6 april 2010), DCCR 2011, nr. 93, te verschijnen. 
211

 M. MELCHIOR, C. COURTROY, “L’omission législative ou la lacune dans la jurisprudence constitutionnelle”, JT 
2008, 667-678. 
212

 P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 381, met verwijzing 
naar de rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie (RvS Wijnen, nr. 112/229, 4 november 2002; 
RvS Veulemans, nr. 133.116, 25 juni 2004; Cass. 25 juni 2005, nr. C020624N). 
213

 F. JUDO, J. STUYCK, “Marktpraktijken en vrije beroepen: Het Hof heeft gesproken – de rechter moet nu 
wachten op de wetgever”, (noot onder Grondwettelijk Hof 6 april 2010), DCCR 2011, nr. 93, te verschijnen 
214 Zie Cass. (2e k.) AR P.08.1329.N, 14 oktober 2008 (H.K.) Juristenkrant 2008, afl. 180, 5; concl. TIMPERMAN, JT 
2008, afl. 6333, 755 en http://jt.larcier.be (6 januari 2009), noot B. DEJEMPE, NC 2008, afl. 6, 458, concl. M. 
TIMPERMAN, Pas. 2008, afl. 10, 2215, concl. M. TIMPERMAN, Rev.dr.pén. 2009, afl. 1, 92, noot N. VAN DER EECKEN, 
TBP 2009, afl. 8, 492 en 493. 
215 F. JUDO en J. STUYCK, o.c., 194. 
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Dergelijke uitbreiding vereist steeds een nieuwe wet. Wel kan een rechter in een concreet geval 

regels van het bestaand wettelijk kader naar analogie toepassen om een wettelijke leemte op te 

vullen.216 Meer specifiek met betrekking tot de WMPC lijkt het niet mogelijk om de bepalingen van 

deze wet integraal toe te passen op beoefenaren van vrije beroepen, zonder tot een nieuwe 

belangenafweging over te gaan.  

In de rechtsleer vinden we verschillende meningen terug. VERHOEVEN en BRULEZ verdedigen het 

standpunt dat ingevolge het arrest de WMPC van toepassing is op de beoefenaren van vrije 

beroepen, tandartsen en kinesisten217. Een toepassing van de regelen inzake oneerlijke 

handelspraktijken lijkt volgens BRULEZ wel mogelijk zonder een nieuwe belangenafweging. De 

wetgever is immers ingevolge het Europees recht sowieso verplicht om de regelen betreffende 

oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, die vervat liggen in de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken, op beoefenaren van vrije beroepen toe te passen.218 JUDO en STUYCK vinden het 

echter niet zo vanzelfsprekend in dit concreet geval de lacune aan te vullen, onder meer omdat de 

wetgever bij de omzetting van richtlijnen toch een zekere beoordelingsbevoegdheid behoudt. De 

wetgever zou er ook voor kunnen kiezen de WVB uit te breiden en onder meer in een algemeen 

verbod op oneerlijke marktpraktijken voorzien, eerder dan het toepassingsgebied van de WMPC te 

verruimen. 219  

Mocht de rechtspraak deze redenering inzake de toepassing van de regelen betreffende de 

oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten niet aanvaarden, dan blijft men aangewezen op 

het gemeen recht. Dit laatste dient dan, gelet op het principe van richtlijnconforme interpretatie, 

zoveel mogelijk geïnterpreteerd te worden in functie van de Richtlijn. Aldus kunnen in België de 

verbodsbepalingen in de verhouding tussen consumenten en beoefenaren van vrije beroepen in de 

zwarte lijst hun intrede maken via de algemene zorgvuldigheidsnorm (in de precontractuele fase via 

artikel 1382 B.W.). Een alternatief voor de consument is het aansprakelijk stellen van de overheid 

voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn220. Deze optie is echter veeleer theoretisch gelet op de 

beperkte bedragen waarover consumentengeschillen dikwijls gaan.221 Een snelle wetswijziging is hier 

nodig om de rechtsonzekerheid te vermijden en een einde te maken aan de ongrondwettigheid en 

aan de gebrekkige implementatie van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.222 

 

                                                             
216 A. HALLEMANS, “De gevolgen van de ongrondwettelijke uitsluiting van de beoefenaars van vrije beroepen uit 
de WMPC”, Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift 2011, nr. 4, 3. 
217

 M. VERHOEVEN, “Vrije beroepen onderworpen aan marktpraktijkenwet”, Juristenkrant 2011, nr. 228, 20 april 
2011; P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als onderneming: het traditionele ondernemingsbegrip onder 
druk” (noot onder Grondwettelijk hof 6 april 2011), DAOR 2011/99, 448. 
218

 P. BRULEZ, o.c., 459. 
219

 F. JUDO, J. STUYCK, “Marktpraktijken en vrije beroepen: Het Hof heeft gesproken – de rechter moet nu 
wachten op de wetgever”, (noot onder Grondwettelijk Hof 6 april 2010), DCCR 2011, nr. 93. 
220 HvJ 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori tegen Recreb, Jur. HvJ 1994, I, 3325; Luik 10 oktober 2007, JT 
2008, 177, noot F. GLASNDORFF. 
221 STEENNOT, R., GEERTS, P., De implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in België en 
Nederland, TPR 2011, afl. 3, 677-780 
222

 DE WULF, H., KEIRSBILCK, B., TERRYN, E., Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht-  en handelspraktijken, 2003-
2010, TPR 2011, afl. 3, 1008. 

http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300125175
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300125175
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3. Opmerkingen bij het arrest van het Grondwettelijk Hof 

Zoals uit de bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof blijkt, werd de rechter enkel 

geconfronteerd met een vraag over art. 95 WMPC, dat handelt over oneerlijke handelspraktijken 

tussen ondernemingen en de daaruit voortvloeiende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. 

Niettemin heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de uitsluiting van vrije beroepsbeoefenaars uit het 

toepassingsgebied van de WMPC tout court een schending van het gelijkheidsbeginsel impliceert.  

Het Grondwettelijk Hof heeft niet enkel geoordeeld dat de ongelijke behandeling erin bestaat dat de 

bestaande regels voor vrije beroepen niet toelaten om tegen een vrij beroepsbeoefenaar een 

vordering tot staking in te stellen wegens miskenning van de eerlijke marktpraktijken jegens 

ondernemingen223, maar breidt zijn uitspraak uit tot de hele WMPC, zowel de B2C- als de B2B-

bepalingen. Dat kan betekenen dat voortaan alle bepalingen van de WMPC op de vrije 

beroepsbeoefenaar dienen te worden toegepast. Met andere woorden: de prejudiciële vraag betrof 

enkel de verhouding tussen ondernemingen onderling, nameijk de B2B-verhouding224, maar het 

Grondwettelijk Hof heeft in haar antwoord zowel de verhouding tussen ondernemingen onderling als 

deze tussen ondernemingen en consumenten, dus zowel B2B- als B2C-verhoudingen225 voor ogen 

gehad.Zo overweegt het Hof dat de uitsluiting van vrije beroepsbeoefenaars uit de WMPC het 

gelijkheidsbeginsel schendt, aangezien de beoefenaars van een vrij beroep en de andere 

ondernemingen zich ten aanzien van de consument bevinden in voldoende vergelijkbare situaties. 

 

BRULEZ meent dat het niet de bedoeling van het Hof kan zijn om de draagwijdte van zijn arrest te 

beperken tot B2C-verhoudingen, zeker aangezien dit zou betekenen dat het antwoord op de 

prejudiciële vraag dan irrelevant zou zijn voor het oplossen van het bodemgeschil. Het betreft 

vermoedelijk een onvoorzichtigheid van het Hof. Ook de uitsluiting van beoefenaars van vrije 

beroepen uit de B2B-bepalingen van de WMPC moet derhalve als discriminatoir worden 

beschouwd.226 Het Hof lijkt overigens niet te beseffen wat de verhouding is tussen de WMPC en de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, die nagenoeg uitsluitend B2C-verhoudingen betreft. De 

WMPC is de opvolger van de vroegere WHPC. De WHPC werd diverse keren gewijzigd, voornamelijk 

ter implementatie van diverse Europese richtlijnen.227 Alle betrokken richtlijnen beogen uitsluitend 

de bescherming van de consument en zijn niet van toepassing op B2B-verhoudingen. 

                                                             
223 H. LAMON, «Solden bij de advocaat en de dokter?», 11; M. VERHOEVEN, «Vrije beroepen onderworpen aan 
marktpraktijkenwet», p. 1. 
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 B2B =Business-to-business verhouding 
225

 B2C= Business-to-consumet verhouding 
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 P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als onderneming: Het traditionele ondernemingsbegrip onder druk”, 
DAOR 2011, afl. 99, 453-460. 
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 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame, gewijzigd bij richtlijn 
97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1977; Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 
1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten; Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 
doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, gewijzigd bij 
Richtlijn 
1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 en bij Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000. 
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Een voorbeeld hiervan is artikel 95 WMPC. Dit artikel verbiedt oneerlijke handelspraktijken van een 

onderneming jegens andere ondernemingen, en is, in tegenstelling tot wat het Hof suggereert, 

geenszins gebaseerd op enige Europese richtlijn en stond reeds ingeschreven in de 

Handelspraktijkenwet.228 

BRULEZ beklemtoont dat de WVB, in tegenstelling tot de WMPC, nagenoeg uitsluitend B2C-

verhoudingen betreft. Bij het lezen van het arrest zou men een andere indruk kunnen krijgen. 

Aangezien de WHPC, net zoals de huidige WMPC, niet van toepassing was op vrije 

beroepsbeoefenaars, terwijl de betrokken richtlijnen geen onderscheid maakten tussen vrije 

beroepsbeoefenaars en andere ondernemingen, werd een afzonderlijke wet aangenomen ter 

omzetting van de betrokken richtlijnen van toepassing op de verhouding tussen de vrije 

beroepsbeoefenaar en de consument, met name de WVB.  

De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, die vrije beroepsbeoefenaars beschouwt als een gewone 

onderneming en derhalve ook op hen van toepassing is, werd echter nog niet omgezet in de WVB. De 

WVB omvat daardoor geen verbod van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. De richtlijn 

diende nochtans uiterlijk op 12 juni 2007 volledig te worden omgezet in het Belgische recht229.  

Het Grondwettelijk Hof lijkt te suggereren dat, mocht de richtlijn ook in de WVB worden omgezet, 

deze wet tevens een verbod van oneerlijke handelspraktijken van een onderneming jegens andere 

ondernemingen zou omvatten. Dat is echter geenszins het geval. De richtlijn reguleert immers enkel 

B2C-verhoudingen.230. 

 

Figuur 10 – Overzicht toepassingsgebied 

 

 
 

                                                             
228 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
ondernemingen, concurrenten en consumenten. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, I. CLAEYS, R. STEENNOT, M. 
TISON (eds.), 2010-11, Mechelen, Kluwer, 2011, 300. 
229

 Zie art. 19 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
230 C. DEKONINCK, «Handelspraktijken : niets nieuw onder de zon?», 7. 
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4. Conclusie 

Het Grondwettelijk Hof heeft bevestigd wat inmiddels vanzelfsprekend mocht heten: beoefenaren 

van vrije beroepen zijn ondernemingen; de regels inzake vrije en eerlijke mededinging zijn onverkort 

op hen van toepassing. Het bijzondere karakter van deze beroepscategorieën moet zich op een ander 

vlak, bijvoorbeeld de deontologie, veruitwendigen dan door de regels inzake consumenten-

bescherming en eerlijke marktpraktijken.  

Op het eerste zicht lijkt het toepassingsgebied van de Wet Marktpraktijken gevoelig uitgebreid te 

worden op haar eerste verjaardag ingevolge het arrest van 6 april 2011 van het Grondwettelijk 

Hof.231 Maar zoals blijkt uit de voorafgaande bespreking moet dit genuanceerd worden. De rechter 

kan immers niet veel kan doen met het arrest van het Grondwettelijk Hof. Evenmin met een arrest 

van het Hof van Justitie waarin het, hetzij op vordering van de Commissie, hetzij naar aanleiding van 

een prejudiciële vraag, verklaart dat de uitsluiting van de vrije beroepen uit het toepassingsgebied 

van de regels die Richtlijn 2005/29 omzetten in strijd is met die richtlijn. Eenieder heeft dus te 

winnen bij een spoedig wetgevend initiatief dat rechtszekerheid schept na het arrest van 6 april 

2011.232 

Men kan zich de vraag stellen of het Grondwettelijk Hof met dit arrest de verwachte veroordeling 

door het Hof van Justitie voor heeft willen zijn233. Aangezien de Belgische wetgever de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken niet heeft omgezet in de WVB, werd verwacht dat het Europees Hof 

van Justitie België vroeg of laat zou veroordelen wegens een tekortkoming aan zijn verplichtingen 

onder Europees recht234. Het Grondwettelijk Hof heeft hieraan geremedieerd door te stellen dat de 

uitsluiting van vrije beroepsbeoefenaars uit het toepassingsgebied van de WMPC het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel van artikel 10 en 11 Grondwet schendt. Die beslissing impliceert immers onder 

andere dat ook vrije beroepsbeoefenaars zich voortaan dienen te onthouden van oneerlijke 

handelspraktijken jegens consumenten op eenzelfde wijze als andere ondernemingen.  

De draagwijdte van de beslissing van het Grondwettelijk Hof is wel ruimer dan hetgeen het Hof van 

Justitie had kunnen oordelen; het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk een waarde op 

zich. Een veroordeling van België door het Hof van Justitie zou uitsluitend het gedeelte van de WMPC 

betreffen inzake oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, of althans het gebrek aan een 

overeenkomstige sectie in de WVB. 235 

Zoals eerder gezegd was het besproken arrest slechts een stap in een evolutie. Wat het verdere 

verloop van deze evolutie zal zijn, valt nog af te wachten. Wat vaststaat is dat een wetgevend 

optreden op korte termijn noodzakelijk is. Het arrest legt de taak op aan de wetgever om de 

vastgestelde ongrondwettigheid te remediëren.   

                                                             
231

 Grondwettelijk Hof 6 april 2011, nr. 55/2011, http://www.const-court.be 
232

 F. JUDO en J. STUYCK, o.c., 197. 
233 H. LAMON, «Solden bij de advocaat en de dokter?», 11. 
234 Zie bv. G. STRAETMANS en J. STUYCK, «De Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de goede richting», 392. 
235

 D. MERTENS, “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon “onderneming” heten?”, RW 2011-2012, 20, 
910. 
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Hoofdstuk 3 – Vrije beroepen en deontologie 

In dit deel komt het standpunt van de vrije beroepsbeoefenaars zelf aan bod. Zoals zal blijken zijn zij 

altijd al voorstanders geweest van een afzonderlijke wetgeving. Daarna komen de deontologische 

codes en hun functie kort aan bod. Tot slot volgt de kritiek vanuit de hoek van de vrije 

beroepsbeoefenaars op het arrest van het Grondwettelijk Hof en hun roep om een correcte 

omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de WVB. 

 

1.  Specifieke kenmerken van de vrije beroepen en deontologie 

1.1. Onderscheiden kenmerken 

De mening van de FVIB en de beoefenaars van vrije beroepen is unaniem: het dualisme moet 

behouden blijven. De vrije beroepsbeoefenaars zijn altijd al voorstanders geweest van zelfregulering. 

Deze mening blijkt ook duidelijk uit het onderzoek dat De BAUW deed omtrent de beweging 

betreffende het verruimen van het toepassingsgebied van de WHPC tot de titularissen van vrije 

beroepen. De argumenten die zij aanhalen om deze onderscheiden behandeling te rechtvaardigen, 

raken echter kant noch wel en blijken eerder ingegeven te zijn door psychologische overwegingen.236 

Het Hof van Justitie oordeelde tien jaar geleden al dat het begrip onderneming in de zin van het recht 

van de Europese Unie ook de beoefenaars van een vrij beroep omvat.237 Het Hof van Justitie wees op 

het feit dat beoefenaars van vrije beroepen altijd ook een economische doelstelling hebben, namelijk 

het verwerven van een inkomen. Toch willen de ordes en federaties van vrije beroepen niet zo 

eenvoudig aanvaarden dat zij ondernemingen zijn. LAMON meent dat de Belgische wetgever bij de 

totstandkoming van de WMPC gezwicht is voor het door het FIVB en door verschillende ordes 

georganiseerde lobbywerk en om die reden de vrije beroepsbeoefenaars  buiten het 

toepassingsgebied van de WMPC heeft gelaten238. 

De ordes, federaties en zogenaamde belangenbehartigers van de vrije en intellectuele beroepen 

huiverden bij de gedachte dat ze voor een geschil bij de rechtbank van koophandel zouden moeten 

verschijnen (ze zijn toch geen commerçanten!) en wisten geen blijf met hun verbolgenheid bij de 

gedachte dat bepaalde marktpraktijken nu ook de geest van vrije beroepen zou bezoedelen 

(advocaten en dokters houden toch geen solden). Ze kregen gehoor van de wetgever, die in één 

beweging ook kinesisten en tandartsen (geen vrije beroepen, maar toch als zodanig ervaren) onder 

dezelfde uitzondering catalogeerde. Het was meteen duidelijk dat dit enkel tot uitstel zou leiden, nu 

er toch een Europese veroordeling zou volgen. De vraag is nu of het Grondwettelijk Hof met het 

arrest van 6 april 2011 iedereen te snel afgeweest is?  

                                                             
236 Verslag DE BAUW, 48. 
237

 HvJ 12 september 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a.,punt 77 (over artsen); HvJ 19 februari 2002, C-
309/99, Wouters e.a., punten 45-49 (over advocaten). 
238 H. LAMON, “Solden bij de advocaat en de dokter?”, De Juristenkrant, 20 april 2011, 11. 
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De vrije beroepen willen een zo groot mogelijke mate van autoregulering (door henzelf opgestelde 

deontologische regels). Deze regulering willen ze zelf controleren via een eigen tuchtrecht, dat 

functioneert los en buiten de gewone rechtbanken. Daarmee willen ze beklemtonen dat ze 

hoegenaamd geen economische aspiraties hebben maar enkel bezig zijn met het behartigen van het 

algemeen belang. 239 Geneesheren en apothekers zijn enkel bekommerd om de volksgezondheid, 

advocaten met het goed functioneren van de rechtstaat - met het recht van verdediging als 

merkpunt- , architecten met het bouwen van constructies die veilig zijn voor iedereen en veeartsen 

laten zich enkel leiden door het dierenwelzijn.240 De vrije beroepen verwijzen allemaal naar de 

vereiste onafhankelijkheid in hun handelen om die doelstellingen van algemeen belang te kunnen 

realiseren en daarmee verantwoorden ze hun drang om eigen deontologische normen uit te 

vaardigen. 

LAMON stelt dat het blijft verbazen hoe al die vrije beroepen zich zo vastklampen aan de wil om zelf 

hun beroep te willen organiseren en via het tuchtrecht ook te beteugelen. Het valt op dat, ook tien 

jaar na de eerste rechtspraak van het Hof van Justitie, veel van die deontologische regels weinig of 

geen verband houden met de doelstellingen van algemeen belang, maar vaak zijn ingegeven door 

profileringsdrang van de beroepsordes of soms zelfs het gevolg zijn van een puur corporatistische 

ingesteldheid. 241 

Er zijn goede redenen om de beroepsregulering voor vrije beroepen niet over eenzelfde kam te 

scheren als regulering van andere economische sectoren. Het sociaal-economisch belang van de vrije 

beroepsgroep is immers bijzonder groot. Het vrije beroep is een volwaardige sociaal-economische 

sector, met een steeds groeiende activiteit in België. 242 Dit belang blijkt uit enkele essentiële 

kenmerken die zowat elk vrij beroep vertoont. Zo omvat de dienstverlening een hoofdzakelijk 

intellectuele prestatie. Daarnaast is een belangrijke voorafgaande opleiding vereist, gekoppeld aan 

permanente vorming. Ten derde draagt de beoefenaar de persoonlijke verantwoordelijkheid van zijn 

doen en laten. Bovendien gebeurt de dienstverlening op onafhankelijke wijze, ook in het belang van 

de cliënt, dus niet enkel in het algemeen of eigen belang. Verder is zowat elke vrije 

beroepsbeoefenaar onderworpen aan zijn of haar specifieke deontologische code, vastgelegd hetzij 

bij wet, hetzij door zelfregulering door de beroepsorganisatie. Dit laatste beoogt het garanderen en 

het bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de cliënt.  

Tenslotte maakt ook de informatieasymmetrie die in de regel tussen advocaat en cliënt bestaat het 

moeilijk, zo niet onmogelijk voor de cliënt om de kwaliteit en het nut van de door de vrije 

beroepsbeoefenaar geleverde diensten in te schatten.243 Er is duidelijk nood aan een eigen 

beroepsregulering. Toch moeten de regels en reglementen die van de beroepsgroepen zelf uitgaan 

kritisch worden benaderd, omwille van de specifieke kenmerken van de vrije beroepen. 

                                                             
239

 D. MERTENS, “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” 
(noot onder GwH 6 april 2011), TBO 2012, 18-21. 
240 H. LAMON, “Solden bij de advocaat en de dokter?”, De Juristenkrant, 20 april 2011, 11. 
241 H. LAMON, “Solden bij de advocaat en de dokter?”, De Juristenkrant, 20 april 2011, 11. 
242

 A.-M. VAN DEN BOSSCHE, ‘Het vrije beroep in Europees perspectief: storm op zee?, Liber amicorum Tijdschrift 
voor Privaatrecht en Marcel Storme’, Gent, Story-Scientia, 2004, p. 796. 
243 A.-M. VAN DEN BOSSCHE, o.c., p. 797. 
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1.2.  Deontologische codes 

BRULEZ stelt dat het misschien wel net bij deze deontologische codes is dat het schoentje knelt. Het is 

immers zo dat een aantal marktpraktijken die voor andere marktspelers gereglementeerd zijn, bv. 

vergelijkende reclame, promoties inzake prijzen, enz. voor de vrije beroepsbeoefenaars verboden 

worden of aan striktere voorwaarden worden onderworpen. De deontologische gedragscodes 

moeten er voor zorgen dat de praktijk van de vrije beroepsbeoefenaar zodanig is dat hij zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid kan opnemen. Dit is immers noodzakelijk vanuit het oogpunt 

van het algemeen belang (rechtszekerheid, toegang tot het gerecht, volksgezondheid,...).244 

Deze deontologische codes worden getoetst aan de Wet op de bescherming van de Economische 

Mededinging, het zijn namelijk beslissingen van ondernemingsverenigingen.245 De codes zijn 

verboden indien ze ertoe strekken of als gevolg hebben dat de mededinging op de Belgische 

betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 246 

Een beperking van de mededinging is slechts aanvaardbaar indien zij noodzakelijk is omwille van het 

algemeen belang en proportioneel met het beoogde doel. Deze toetsing gebeurt pas a posteriori en 

vaak eerder door een economisch getinte bril die af en toe focust op het kortetermijnbelang van de 

individuele consument.  

De consument is meestal niet op de hoogte van de deontologische codes. Er zijn immers evenveel 

deontologische codes als er vrije beroepen zijn, ook al is de inhoud ervan eerder gelijklopend en 

opgebouwd rond de centrale waarden die vaak dezelfde zijn, namelijk discretie, vertrouwelijkheid, 

maatschappelijk belang, onafhankelijkheid. Het bijsturen van de WMPC voor de beoefenaars van een 

vrij beroep via hun deontologie houdt onvoldoende garanties in voor een zeker en duidelijk 

rechtskader.VAN DEN BERGH betoogde al dat deontologie en eerlijke marktpraktijken niet zonder 

meer gelijk kunnen worden gesteld247. Toch zijn deontologie en eerlijke marktpraktijken niet per se 

onverzoenbaar. De regel luidt dat een schending van een deontologische verplichting ook strijdig is 

met de eerlijke handelspraktijken. Wel zijn deontologische regels slechts afdwingbaar in de mate dat 

zij stroken met het mededingingsrecht, de regels inzake vrij verkeer en met het algemeen belang.248  

 

  

                                                             
244

 P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als onderneming: het traditionele ondernemingsbegrip onder druk, 
DAOR 2011, afl. 99, 455. 
245 Cass. 7 mei 1999, AR D 980013N, RW 1999-2000, 12, conclusie adv.-gen. DUBRULLE. 
246 Art. 3, § 1 Wet op de bescherming van de Economische Mededinging. 
247 R. VAN DEN BERGH, “Beroepsdeontologieën en eerlijke handelspraktijken: geen synoniemen, RW 1983-84, 
546-468. 
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2.  Reactie vrije beroepsbeoefenaars op het arrest van het Grondwettelijk 
Hof 

Zoals verwacht, reageert de FVIB249 misnoegd op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Zij 

benadrukken de onzin van de toepassing van de regels van de WMPC op de vrije 

beroepsbeoefenaars. Volgens hen bevat deze wet meer uitzonderingen dan regels die gelden voor 

vrije beroepsbeoefenaars. 

SAP, secretaris-generaal van de FVIB versterkt zijn standpunt met volgende woorden:  

“ ‘Niet tevreden, geld terug’. Ziet u het al voor u, deze boodschap in de wachtkamer bij uw huisarts? 

Uw snotvalling niet binnen de 14 uur gestopt, en zie daar, uw remgeld teruggestort. Geef toe, het 

wringt. Of nog duidelijker: ‘Laat hier uw tand trekken en maak kans op een jaar gratis tandpasta’. 

Zulke leuzes verwacht u niet bij een vrije beroepsbeoefenaar.”250 

De FVIB wil de nadruk leggen op het verschil tussen handelaars en vrije beroepen en vindt dat de 

wetgeving hier een weerspiegeling van zou moeten zijn. De meest logische oplossing lijkt voor de 

FVIB een omzetting van de WVB te zijn. Zo zijn solden, koppelverkoop, sperperiode, allemaal 

elementen die wel van toepassing zijn op handelaars, maar niet op beoefenaars van vrije beroepen. 

De FVIB is grote voorstander van een afzonderlijke regelgeving voor de beoefenaren van vrije 

beroepen. Net zoals in het verleden de WVB betrekking tot onder meer misleidende en vergelijkende 

reclame.  

De FVIB wil niet dat vrije beroepsbeoefenaars onder de WMPC vallen, maar verzet zich er niet tegen 

dat vrije beroepsbeoefenaars ondernemingen zijn. Zij ambiëren immers ook economische 

doelstellingen en streven winst na.  

De bekommernis van de FVIB zit in de transparantie en duidelijkheid, het heeft geen zin de vrije 

beroepsbeoefenaars onder het toepassingsgebied van de WMPC te plaatsen indien heel wat 

artikelen toch niet van toepassing zijn. Na elk artikel zou men een uitzonderingsmaatregel moeten 

opnemen voor de vrije beroepen. Bovendien zijn andere regels zoals reclame reeds omgezet in 

eigen, strengere wetten en regels. Uit deze gegevens blijkt dat de FVIB grote voorstander is van een 

een aanpassing van de WVB. 

 

De FVIB ziet twee oorzaken voor de besproken arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 april 2011 

en 15 december 2011: 

1.  Een eerste oorzaak is volgens de FVIB het niet omzetten van de Europese richtlijn.  

2.  Een tweede oorzaak is dat de wet voor vrije beroepen uit 2002 niet gemoderniseerd werd op 

basis van de wet Marktpraktijken.  
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Het vermeend efficiënte lobbywerk van de vrije beroepen dreigt volgens LAMON als een boemerang 

terug te komen door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De beoefenaars van een vrij beroep 

moeten nu wel aanvaarden dat 

1.  zij een belangrijk onderdeel zijn van de economie,  

2.  - ‘de goede werking van het concurrentiespel (moet) worden verzekerd’ - om het in de 

woorden van het Grondwettelijk Hof te zeggen, en  

3.  de belangen van de concurrenten en de afnemers moeten worden beschermd. (overweging 

B.4 arrest 6 april 2011)  

 

Volgens bepaalde auteurs, waaronder LAMON 251, BRULEZ 252 en VERHOEVEN 253 is het gevolg van het 

arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet Marktpraktijken volledige toepassing zou kunnen 

vinden op de vrije beroepen. De beroepsordes zouden zich uiteraard en voor zover noodzakelijk nog 

met de ethische beginselen van het beroep kunnen inlaten. Die deontologische regels zullen de 

bepalingen van de WMPC echter niet aan banden leggen.254 

Naar aanleiding van de arresten van het Grondwettelijk Hof bepleit de FVIB een snelle omzetting van 

de Europese richtlijn naar de Belgische wet op de vrije beroepen. De FVIB vraagt de nieuwe regering 

hiervan werk te maken en de Federatie in het proces te betrekken. Een omzetting naar een eigen 

wetgeving voor vrije beroepen komt de transparantie voor zowel de consument van de zakelijke 

dienstverlening als voor de beroepsbeoefenaar zelf ten goede. Deze omzetting moet gebeuren met 

aandacht voor de eigenheid van het vrije beroep, voor zijn maatschappelijke meerwaarde, zijn 

onafhankelijkheid en zijn deontologie.255 

 

  

                                                             
251 H. LAMON, “Solden bij de advocaat en de dokter”, Juristenkrant 2011, 11. 
252 P. BRULEZ, o.c., 459. 
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Deel 4 Mogelijke pistes voor de wetgever 

Hoofdstuk 1. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
WMPC 

Het besproken arrest van het Grondwettelijk Hof is een nieuwe aansporing voor de wetgever om de 

vastgestelde ongrondwettigheid, namelijk de uitsluiting van de vrije beroepsbeoefenaars uit het 

toepassingsgebied van de WMPC te remediëren. Dat deze aansporing niet in dovemansoren is 

gevallen blijkt uit de verschillende wetsvoorstellen die reeds zijn ingediend. Zo is er het wetsvoorstel 

tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de WMPC tot de beoefenaren van vrije beroepen, 

tandartsen en kinesisten, dat op 30 juni 2011 in het parlement werd ingediend.256 Andere 

soortgelijke voorstellen zijn inmiddels gevolgd, zo onder meer het wetsvoorstel van 12 oktober 

2011257. Volgend deel bespreekt deze wetsvoorstellen en de mogelijke gevolgen voor de beoefenaars 

van vrije beroepen. 

 

Figuur 11 – Scenario 1 

1. Uitbreiden van het toepassingsgebied 

van de WMPC tot beoefenaars van vrije 

beroepen 

Wetsvoorstel van 30/06/2011 en van 

12/10/2011 (hangende in de Kamer) 258 

2. Wijzigen van de WVB conform aan de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

Wetsvoorstel 25/01/2012 (hangende in de 

Kamer) 259 

 

In de aanbevelingen voor de hervorming van de WHPC formuleerde H. DE BAUW reeds het opnemen 

van de vrije beroepen in het toepassingsgebied van de WHPC260. Dit zou moeten gebeuren door het 

verkoperbegrip te verlaten en te vervangen door het ondernemingsbegrip zoals gedefinieerd in de 

wet van 10 juni 2006 betreffende de economische mededinging261. H. DE BAUW is evenwel niet de 

enige die dat idee heeft gehad. Ook andere auteurs, zoals DEKONINCK, PONET en TERRYN meenden dat 

het hele debat rond de uitsluiting van de WHPC vrije beroepen op die manier had kunnen worden 

vermeden262.  
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Verschillende argumenten werden ten voordele van het ondernemingsbegrip voorgesteld. Ten 

eerste is het ondernemingsbegrip eenvoudiger dan het verkoperbegrip263.  

Ten tweede moeten de consumenten ten aanzien van beoefenaars van een vrij beroep, dezelfde 

rechten kunnen doen gelden als ten aanzien van de klassieke handelaars264. 

In het volgende hoofdstuk worden de praktische gevolgen van een afschaffing van het dualisme 

besproken. De vrije beroepsbeoefenaar die voortaan onder het toepassingsgebied ratione personae 

van de WMPC zou ressorteren, zal in principe met zowel materieelrechtelijke gevolgen, alsook met 

enkele gevolgen inzake bevoegdheid geconfronteerd worden265. Anders gezegd: wat zijn de relevante 

verschilpunten die de vrije beroepsbeoefenaar zou ondervinden indien hij niet langer door de WVB 

gevat zou worden en met de onderneming in de zin van de WMPC zou worden geassimileerd?  

Het arrest van het Grondwettelijk Hof laat de WVB onverlet. Deze blijft dus nog bestaan naast de 

WMPC, maar zij regelt slechts drie aspecten, namelijk 

- de onrechtmatige bedingen  

- de overeenkomsten op afstand  

- de vergelijkende en misleidende reclame. 

 

In wat volgt zullen eerst deze drie regelingen worden besproken en vergeleken met de regeling uit de 

WMPC. Daarna komen de regelingen aan bod uit de WMPC die aanvullend zullen kunnen worden 

toegepast op de vrije beroepsbeoefenaars. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
299; E. TERRYN, “De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in Belgie: reculer pour mieux 
sauter?”, o.c., 30. 
263 Verslag DE BAUW, 35. 
264 Hoge Raad voor de zelfstandigen en KMO, “Advies op eigen initiatief over het evaluatieverslag over de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument opgesteld door 
Meester Herman De Bauw.”, www. hrzkmo.fgov.be 
265 Verslag DE BAUW, 45-48. 
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1. Vergelijking van de bestaande regelingen 

1.1.  Onrechtmatige bedingen 

Zowel in de WVB (art. 7 tot 17) als in de WMPC (art.73 tot 78) is een regeling met betrekking tot 

onrechtmatige bedingen opgenomen.266 Consumenten zouden zich op beide bepalingen kunnen 

beroepen en dus de voor hen voordeligste bepaling uitkiezen. In de praktijk zullen er echter weinig of 

geen verschillen zijn, aangezien deze materie haar rechtsgrondslag in Europese richtlijnen vindt. 

Bovendien zal met betrekking tot deze materie en ook met betrekking tot overeenkomsten op 

afstand in de toekomst een maximaal harmoniserende Europese richtlijn inzake 

consumentenbescherming gelden267, wat elke verdergaande toepassing op basis van de wet van 2 

augustus 2002 of de WMPC uitsluit.268 

1.1.1.  Algemene toetsingsnorm 

a.  In de WVB 

Artikel 7 §2 WVB definieert een onrechtmatig beding als ‘elk beding of elke voorwaarde waarover 

niet afzonderlijk is onderhandeld en dat het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende 

rechten en verplichtingen ten nadele van de cliënt aanzienlijk verstoort, met uitzondering van 

bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of bepalingen of beginselen 

van internationale overeenkomsten waarbij België of de Europese Unie partij is, zijn overgenomen.’  

Artikel 7 § 3 WVB bepaalt dat een beding steeds geacht wordt niet het voorwerp van afzonderlijke 

onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het kader van een 

toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de cliënt geen invloed op de inhoud ervan 

heeft kunnen hebben. Heel wat beoefenaars van vrije beroepen maken geen gebruik van 

toetredingscontracten om deontologische redenen (intuitu personae karakter van de overeenkomst). 

Artikel 7 §3 lid 2 WVB bepaalt bovendien dat het feit dat sommige onderdelen van een beding of een 

afzonderlijk beding die het voorwerp zijn geweest van een afzonderlijke onderhandeling, de 

toepassing van de wet op de rest van de overeenkomst niet uitsluiten, als de algehele beoordeling 

leidt tot de conclusie dat het gaat om een toetredingsovereenkomst. STEENNOT merkt evenwel op dat 

toetredingsovereenkomsten bij beoefenaars van een vrij beroep minder vaak voorkomen.269  

Het derde lid van artikel 7 § 3 WVB bepaalt dat de vrije beroepsbeoefenaar moet bewijzen dat het 

beding voorwerp is van individuele onderhandelingen. Voor de beoordeling van het onrechtmatig 

karakter van een contractsbepaling wordt rekening gehouden met de aard van betrokken goederen 

of diensten en de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst. Ook de andere clausules 
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 M. CLAVIE, “La loi du 2 août 2002 notamment relative aux clauses abusives dans les contrats entre les 
titulaires de profession libérale et leurs clients” in Guide Juridique de l’entreprise, Kluwer, losbl. 
267 De Richtlijn Consumentenbescherming, gestemd door het Europees Parlement op 23 juni 2011. 
268 A. HALLEMANS, “De gevolgen van de ongrondwettelijke uitsluiting van de beoefenaars van vrije beroepen uit 
de WMPC”, Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift 2011, 4, 5. 
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 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 484. 
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uit de overeenkomst of zelfs die van één of meerdere andere contracten die ermee in verband staan, 

worden in aanmerking genomen. Bij twijfel over de betekenis van een contractsbepaling krijgt de 

voor de cliënt meest gunstige interpretatie voorrang. 

 

b.  In de WMPC 

De WMPC definieert het onrechtmatig beding immers als ‘elk beding in een overeenkomst tussen een 

onderneming en een consument dat een kennelijk onevenwicht schept ten nadele van de consument’ 

(art. 2, 28° WMPC). Met andere woorden, zelfs wanneer over het beding afzonderlijk onderhandeld 

werd, het is voortaan nietig van zodra het een kennelijk onevenwicht creëert.270 

 

c.  Vergelijking 

Beide wetten bevatten een algemene toetsingsnorm, een verschil is evenwel dat de WMPC niet de 

vereiste stelt van ‘afwezigheid van afzonderlijke onderhandelingen’ om te kunnen besluiten tot een 

onrechtmatig beding. De definitie van een onrechtmatig beding in artikel 7 WVB laat toe dat de 

beoefenaar van een vrij beroep bedingen stipuleert die hem aanzienlijk bevoordelen ten opzichte 

van zijn cliënt, zolang hij maar kan aantonen dat over die bedingen afzonderlijk onderhandeld werd. 

Dat is uitgesloten onder de WMPC. 271 

De concrete reden hiervoor ligt bij het gebrek aan een beïnvloedingsmogelijkheid van de 

contractinhoud in hoofde van de cliënt: gezien het gebrek aan de afzonderlijke onderhandeling over 

een beding, heeft de cliënt niet de mogelijkheid om de inhoud ervan te beïnvloeden.272  

Werd daarentegen wel afzonderlijk onderhandeld over een beding, dan heeft de cliënt die 

mogelijkheid wel gehad met als pervers effect dat het onderhandelde beding sowieso als rechtmatig 

dient te worden beschouwd, zelfs indien het zorgt voor een verstoring van het evenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen ten nadele van de cliënt.273 Uiteraard dient hier voorbehoud te worden 

gemaakt voor zover het bediscussieerde beding voorkomt in de zwarte lijst van onrechtmatige 

bedingen.274 
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 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
ondernemingen, concurrenten en consumenten. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, I. CLAEYS, R. STEENNOT, M. 
TISON (eds.), 2010-11, Mechelen, Kluwer, 2011, 27. 
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 P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als ondernemer – Het klassieke ondernemingsbegrip onder druk”, 
DAOR 2011, afl. 99, 453. 
272

 I. DEMUYNCK, “De wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen 
beoefenaren van vrije beroepen en hun cliënten: much ado about nothing?”, RW 1997-98, 1325. 
273 E. DE KEZEL, “Patiënt mist afspraak, patiënt voor de rechter *Verboden bedingen die niet onderhandeld 
werden+”, Juristenkrant 2010, afl. 209, 16. 
274 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 179-180. 
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Figuur 12 – Regels met betrekking tot onrechtmatige bedingen 

 WVB WMPC 
1. Algemene toetsingsnorm Artikel 7 § 2: 

‘Elk beding of elke voorwaarde 
waarover niet afzonderlijk is 
onderhandeld en dat het 
evenwicht tussen de uit de 
overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen ten 
nadele van de cliënt aanzienlijk 
verstoort, met uitzondering van 
bedingen waarin dwingende 
wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen of bepalingen of 
beginselen van internationale 
overeenkomsten waarbij België of 
de Europese Unie partij is, zijn 
overgenomen.’ 

Artikel 2, 28°: 
‘Elk beding in een overeenkomst 
tussen een onderneming en een 
consument dat een kennelijk 
onevenwicht schept ten nadele van 
de consument’ 

Opmerkingen bij voorwaarden - geen afzonderlijke onder-
handelingen over beding 
- evenwicht verstoort ten nadele 
van de cliënt 

- ook wanneer afzonderlijk over het 
beding onderhandeld is 
- onevenwicht van de rechten en 
plichten ten nadele van de consu-
ment 

2. Zwarte lijst Artikel 7 § 4:  
Lijst in bijlage 

Artikel 74 WMPC 
Lijst in wet zelf 

3. sanctie Relatieve nietigheid van het beding – ambtshalve op te werpen door de 
rechter. De overeenkomst blijft bestaan voor zover zij zonder dat 
onrechtmatig beding kan blijven voortbestaan (partieel) 
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1.1.2 Zwarte lijst 

Naast de algemene bepaling bepaalt artikel 7 § 4 WVB dat de bedingen opgesomd in de bijlage bij de 

wet verboden en nietig zijn, zelfs als er over onderhandeld werd. Dit is de zwarte lijst van 

onrechtmatige bedingen. Wanneer de rechter vaststelt dat een beding in een overeenkomst, tussen 

een vrije beroepsbeoefenaar en een cliënt, overeenstemt met een beding uit de lijst, dan gaat het 

automatisch om een onrechtmatig beding. In tegenstelling tot de WMPC, waar de lijst met 

onrechtmatige bedingen in artikel 74 vervat ligt, bevindt de zwarte lijst van de WVB zich in de bijlage 

van de wet. Hieronder volgt een opsomming van de onrechtmatige bedingen uit de lijst bij de WVB 

met een verwijzing naar de corresponderende bepalingen uit de WMPC.  

Figuur 13 – Zwarte lijst van onrechtmatige bedingen 

 WVB (art. N in bijlage) Corresponderen
de bepaling in 
de WMPC 

opmerkingen 

A De wettelijke aansprakelijkheid van de titularis van een 
vrij beroep uit te sluiten of te beperken bij overlijden 
of lichamelijk letsel van de cliënt ten gevolge van een 
doen of nalaten van deze titularis van een vrij beroep; 

Art. 74, 25° Deze bepalingen verzetten zich tegen om het 
even welk exoneratiebeding voor lichamelijke 
schade. 

B De wettelijke rechten van de cliënt ten aanzien van de 
titularis van een vrij beroep of een andere partij, in 
geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of 
van gebrekkige uitvoering door de titularis van een vrij 
beroep van één van diens contractuele verplichtingen, 
met inbegrip van de mogelijkheid om een schuld 
jegens de titularis van een vrij beroep te compenseren 
met een schuldvordering jegens deze op ongepaste 
wijze uit te sluiten of te beperken; 

Art. 74, 16° en 
30° 

Art. 74, 16° bepaalt dat de onderneming de 
consument niet het recht mag ontnemen om 
zich op schuldvergelijking275 te beroepen. 
Art.74, 30° handelt over de wettelijke rechten 
waarover een consument beschikt in geval van 
volledige of gedeeltelijke wanprestatie of bij 
gebrekkige uitvoering van één van de 
contractuele verplichtingen van de 
onderneming. 

C Te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de 
cliënt terwijl de uitvoering van de prestatie van de 
titularis van een vrij beroep onderworpen is aan een 
voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend 
afhankelijk is van zijn wil; 

Art. 74, 1° Het gaat hier om potestatieve voorwaarden. 

D De titularis van een vrij beroep toe te staan door de 
cliënt betaalde bedragen te behouden wanneer deze 
afziet van het sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst, zonder erin te voorzien dat de cliënt 
een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding mag 
verlangen van de titularis van een vrij beroep wanneer 
deze zich terugtrekt; 

Art. 74, 27°  

E De cliënt die zijn verbintenissen niet nakomt een 
onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen; 

Art. 74, 24° Bij art. 74, 24° WMPC moet vergeleken worden 
met de potentiële schade, zoals die op het 
ogenblik van de contractsluiting voorzienbaar 
was. 

F De titularis van een vrij beroep toe te staan de 
overeenkomst op te zeggen indien zulks niet aan de 
cliënt wordt toegestaan, alsmede de titularis van een 
vrij beroep toe te staan de door de cliënt betaalde 
voorschotten te behouden ingeval de titularis van een 
vrij beroep zelf de overeenkomst opzegt; 

Art. 74, 18° en 
28° 

- overeenkomsten van onbepaalde duur 
moeten duidelijk een redelijke opzeggings-
termijn bepalen.  

G De titularis van een vrij beroep toe te staan een 
overeenkomst van onbeperkte duur zonder redelijke 

Art. 74, 10° en 
11° 

 

                                                             
275 Schuldvergelijking is een wijze van tenietgaan van verbintenissen, die veronderstelt dat twee personen 
elkaars schuldenaar zijn en dus over en weer een schuldvordering bezitten. De schuldvergelijking bestaat erin 
dat, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, beide schulden tenietgaan ten belope van het laagste 
bedrag (Artikel 1289 BW e.v.).   
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opzeggingstermijn eenzijdig op te zeggen, behalve in 
geval van gewichtige redenen; 

H Een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te 
verlengen bij ontbreken van tegengestelde 
kennisgeving van de cliënt, terwijl een al te ver van het 
einde van de overeenkomst verwijderde datum is 
vastgesteld als uiterste datum voor de kennisgeving 
van de wil van de cliënt om de overeenkomst niet te 
verlengen; 

Art. 74, 19° en 
20° 

 

I Op onweerlegbare wijze de instemming vast te stellen 
van de cliënt met bedingen waarvan deze niet 
daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het 
sluiten van de overeenkomst; 

Art. 74, 26°  

J De titularis van een vrij beroep te machtigen zonder 
geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig 
de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen; 

Art. 74, 2° en 3° Een direct equivalent vinden we niet in de 
WMPC. Artikels 74, 10° en 74, 11° WMPC 
hebben het enkel over de eenzijdige 
beëindiging en de opzegging van de 
overeenkomst, 74, 2° en 3° ondervangen deze 
situatie. Wijzigingen ten voordele van de 
consument zijn bovendien toegelaten. 

K 
 

De titularis van een vrij beroep te machtigen zonder 
geldige reden eenzijdig de kenmerken van het te 
leveren product of de te verrichten dienst te wijzigen; 

Art. 74, 4° De WMPC vereist dat het hier gaat om 
wezenlijke kenmerken. 

L Te bepalen dat de prijs van de goederen wordt 
vastgesteld op het ogenblik van de levering, dan wel 
de verkoper van de goederen of de verrichter van 
diensten het recht te verlenen zijn prijs te verhogen, 
zonder dat de cliënt in beide gevallen het 
overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op 
te zeggen, indien de eindprijs te hoog is ten opzichte 
van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen 
prijs; 

Art. 74, 2° en 3°  

M De titularis van een vrij beroep het recht te geven te 
bepalen of de geleverde goederen of de dienst aan de 
bepalingen van de overeenkomst beantwoorden of 
hem het exclusieve recht te geven om een of ander 
beding van de overeenkomst te interpreteren; 

Art. 74, 6°  

N De verplichting van de titularis van een vrij beroep te 
beperken om de verbintenissen na te komen die door 
zijn gevolmachtigden zijn aangegaan, of diens 
verbintenissen te laten afhangen van het naleven van 
een bijzondere formaliteit; 

Art. 74, 29°  

O De cliënt te verplichten al zijn verbintenissen na te 
komen, zelfs wanneer de titularis van een vrij beroep 
zijn verbintenissen niet uitvoert; 

Art. 74, 9° Doel van deze bepalingen is te verzekeren dat 
de consument (of cliënt) de exceptio non 
adimpleti contractus

 

kan inroepen wanneer de 
onderneming (of vrij beroepsbeoefenaar) zijn 
verbintenissen niet uitvoert. 

P Te voorzien in de mogelijkheid van overdracht van de 
overeenkomst door de titularis van een vrij beroep, 
wanneer hierdoor de garanties voor de cliënt zonder 
diens instemming geringer kunnen worden; 

Art. 74, 31°  

Q Het indienen van een beroep of het instellen van een 
rechtsvordering door de cliënt te beletten of te 
belemmeren, met name door de cliënt te verplichten 
zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke 
regeling ressorterend scheidsgerecht te wenden, door 
de bewijsmiddelen waarop de cliënt een beroep kan 
doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een 
bewijslast op te leggen die volgens het geldende recht 
normaliter op een andere partij bij de overeenkomst 
rust; 

Art. 74, 21° en 
22° 

De WVB is aanzienlijk sterker op dit punt, de 
verbodsbepaling is ruimer en verbiedt alle 
bedingen die het indienen van een beroep of 
het instellen van een rechtsvorderingbeletten 
of belemmeren, waarbij zelfs met name 
arbitragebedingen worden geviseerd. 
Art. 74, 22° viseert enkel clausules die elk 
middel van verhaal beletten. 
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1.1.3. Sanctie 

Krachtens artikel 7 WVB en 74 WMPC zijn de onrechtmatige bedingen verboden en nietig. De 

nietigheid is in principe partieel.276 De overeenkomst en de overige onderdelen ervan blijven van 

kracht voor zover het contract zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven voortbestaan.  

Omtrent de kwestie of het een relatieve dan wel een absolute nietigheid betreft, bestaat evenveel 

discussie als bij de invulling van de nietigheid in de context van de WMPC.277 De nietigheid is in 

principe relatief, tenzij het een verbod zou betreffen dat de openbare orde raakt. Praktisch van 

belang is het antwoord op de vraag of de rechter al dan niet ambtshalve de nietigheid kan opwerpen. 

STEENNOT en VAN GERVEN menen van wel.278 Dat verboden bedingen ambtshalve kunnen worden 

getoetst blijkt ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie279, meer bepaald het arrest Océano 

Grupo en het Cofidis-arrest, en werd nog eens expliciet bevestigd in het arrest Pannon van het Hof 

van Justitie van 4 juni 2009. 280 In dit arrest werd beslist dat nationale rechters uit eigen beweging 

moeten onderzoeken of een beding in een overeenkomst tussen een consument en een verkoper of 

leverancier oneerlijk is. Het Hof legt er de nadruk op dat dit een ambtshalve verplichting is en niet 

enkel een bevoegdheid. Ook het Hof van Cassatie en de lagere rechtspraak hanteren de ambtshalve 

toetsing281. Hoewel dit normaliter een absolute nietigheid zou impliceren, lijkt dit niet het geval. Een 

relatieve nietigheid lijkt best verdedigbaar. Dit is de logica zelve gezien de cliënt als zwakkere partij 

immers beschermd dient te worden.282 

  

                                                             
276 F. BOGAERT en B. VAN BAVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken”, in “Economisch recht: 
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280 HvJ 4 juni 2009, zaak nr. C-243/08, (Pannon GSM) CML Rev. 2010, 879, noot J. STUYCK, Juristenkrant 2009, 
afl. 193, 6 en JDE 2009, afl. 161, 232. 
281 Cass. 14 april 2005, Arr. Cass. 2005, 868, concl. P. DE COSTER, RABG 2005, 1663, noot R. VERBEKE en P&B 2005, 
300, concl. O.M., noot; Rb. Antwerpen 26 oktober 2007, RW 2009-10, afl. 36, 1529. 
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1. 2. Op afstand gesloten overeenkomsten 

1.2.1. Algemeen 

Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst gesloten door een cliënt of een consument 

zonder dat hij en de wederpartij zich voorafgaand aan en bij de sluiting van het contract in elkaars 

aanwezigheid bevinden. Te denken valt aan overeenkomsten die men sluit via het internet, de 

telefoon, email, sms,... 

De Europese Unie heeft in dit kader twee richtlijnen uitgevaardigd om bescherming te bieden aan de 

consument (respectievelijk cliënt), namelijk:  

- de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 

bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten;  

- de Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten.  

Bij de omzetting in het Belgische recht heeft de wetgever de eerste richtlijn in twee verschillende 

wetten ondergebracht: in de WHPC
 

en de WVB. Deze richtlijn is gesteund op het principe van 

minimale harmonisatie, wat betekent dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om, voor zover het 

verenigbaar is met de principes inzake vrij verkeer, strengere bepalingen op te nemen in hun 

nationale wetgeving (art. 14 van de richtlijn). Deze strengere bepalingen houden in dat de nationale 

wetgever nog een grotere bescherming zou kunnen bieden aan de consument.  

Dit in tegenstelling tot de tweede richtlijn die gesteund is op het principe van de maximale 

harmonisatie. In deze materie is het niet toegestaan aan de lidstaten om strengere bepalingen te 

incorporeren in hun nationale wetgeving. De bijzondere regeling voor financiële diensten is 

uitgewerkt in de WMPC. 

Wat betreft de overeenkomsten op afstand en buiten verkoopsruimten gesloten overeenkomsten is 

er een nieuwe reglementering op komst. In 2008 lanceerde de Europese Commissie een voorstel 

voor een Richtlijn Consumentenrechten in het kader van een herziening van het 

consumentenacquis.283 Dat voorstel stuitte op hevige kritiek, maar na bijna drie jaar onderhandelen 

en zeer grondige wijzigingen werd het op 23 juni 2011 goedgekeurd door het Europees Parlement en 

in oktober 2011 aanvaard door de Raad.284 De uiteindelijke draagwijdte van de richtlijn werd sterk 

gereduceerd en van een richtlijn ‘consumentenrechten’ is eigenlijk geen sprake. De bepalingen van 

de nieuwe richtlijn regelen vooral overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten 

verkoopruimten. Deze bepalingen zullen echter een nieuwe wijziging vragen van ons 

(consumenten)kooprecht. 
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 Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten, COM(2008) 614 def. 
284

 Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, Pb. L. 22 november 2011, afl. 
304. 
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1.2.2  Toepassingsgebied 

Zowel de WVB als de WMPC regelen de overeenkomsten gesloten op afstand. Volgende vereisten 

worden gesteld in artikel 2, 6° WVB en 2, 21° WMPC om te spreken van een overeenkomst op 

afstand:  

 

- het moet gaan om een overeenkomst tussen een vrije beroepsbeoefenaar en diens cliënt 

(WVB) of een onderneming en een consument (WMPC) inzake goederen of diensten; 

financiële diensten worden evenwel uitgesloten.285 

- De overeenkomst dient te worden gesloten in het kader van een door de titularis van een vrij 

beroep (WVB) of door de onderneming (WMPC) georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand. Wat hieronder juist moet worden begrepen, wordt nergens 

verduidelijkt. De correcte invulling lijkt dat de vereiste van ‘organisatie’ een zekere 

systematiek of regelmaat noodzaakt. Een occassionele overeenkomst buiten een eigenlijk 

systeem kan niet tot een overeenkomst op afstand leiden.286 Concreet kan gedacht worden 

aan de advocaat die op zijn website de mogelijkheid biedt online advies te verstrekken. 287 

- Tenslotte wordt vereist dat daarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor 

communicatie op afstand, dit tot en met het sluiten van de overeenkomst. Concreet betreft 

dit een middel dat kan gebruikt worden voor de sluiting van de overeenkomst zonder de 

gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de titularis van het vrij beroep of onderneming en de 

cliënt of consument. Gedacht kan worden aan webshops, e-mailverkeer, fax, telefoon, 

briefwisseling, etc.288 
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 Zie art. 11, 1° WVB en art. 49 e.v. WMPC 
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 F. DEBUSSERE, “Een wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002-
03, 518; Dezelfde invulling vinden we voor de definiëring in de WMPC: zie I. DEMUYNCK, “Handelspraktijken en 
consumentenbescherming in een virtuele omgeving” in Privaatrecht in de virtuele en reële wereld. 
Postuniversitaire Cyclus Delva 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, 125; R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, 
Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 242. 
287 Y. VANDENDRIESSCHE, o.c., 68. 
288 Bijlage 1 van de richtlijn overeenkomsten op afstand geeft een niet-exhaustieve lijst van technieken voor 
communicatie op afstand: Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB. L. 4 juni 1997, afl. 
144, 19. 
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1.2.3. Inhoudelijke regeling 

a.  Precontractuele informatieplicht 

Welke informatie?  

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, moet de titularis van een vrij beroep op een 

klaar en duidelijke wijze289 aan de cliënt een aantal inlichtingen verstrekken. Het gaat onder meer om 

zijn eigen identiteit en het geografisch adres van zijn vestiging, de belangrijkste kenmerken van het 

aangeboden goed of van dienst, en de prijs met inbegrip van de leveringskosten.  

Wijze van informatieverstrekking?  

Artikel 12 WVB vereist dat de informatie ‘tijdig, op heldere en begrijpelijke wijze’ aan de cliënt wordt 

verstrekt.  

Via welk middel?  

De informatie moet verstrekt worden door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek 

voor communicatie op afstand. Dit betekent dat de vrije beroepsbeoefenaar de informatie dient te 

geven op dezelfde wijze als de techniek voor communicatie zelf: zo zal dit mondeling kunnen 

gebeuren voor zover de overeenkomst langs de telefoon wordt gesloten, of elektronisch op zijn 

website voor zover het medium bijvoorbeeld een webshop is.  

Sanctie?  

Bij de niet naleving van de precontractuele informatieverplichting, is er niet voorzien in enige 

burgerrechtelijke sanctie, ten gevolge waarvan men enkel in het gemeen recht soelaas zal kunnen 

pogen te zoeken. Weliswaar wordt het niet inlichten over het al dan niet bestaan van een 

verzakingsrecht strafrechtelijk beteugeld.(artikel 25 WVB) 

 

b.  Informatiebevestigingsplicht 

Uiterlijk bij de levering moet bovenvermelde noodzakelijke informatie ook nog eens schriftelijk of op 

een andere duurzame drager290 ter beschikking van de cliënt gesteld worden. Bovendien moeten een 

aantal andere gegevens zoals de mogelijkheid te verzaken aan de overeenkomst en de wijze waarop 

dat dan moet gebeuren en het adres waarop de cliënt klachten kan uiten, worden meegedeeld 

(artikel 13 WVB). De sanctie voorzien in de WVB is een verlengde verzakingstermijn van 3 

maanden.291 

Ten slotte bestaat in het kader van de WVB een belangrijke uitzondering voor de onderneming op de 

informatiebevestigingsplicht. Deze uitzondering komt niet voor in de WVB, aangezien de 

                                                             
289

 Artikel 12 WVB 
290

 Dit is een gelijkenis met artikel 46 § 1 WMPC 
291 Art. 14, § 1, 2de lid WVB. 
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uitzondering niet aangepast lijkt te zijn aan de context van de vrije beroepen.292 Het betreft de 

diensten die zelf met behulp van een techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd en 

die in één keer worden verleend en rechtstreeks worden gefactureerd door de 

communicatietechniekexploitant.293  

 

c.  Verzakingsrecht 

Artikel 14 van de WVB biedt de cliënt een verzakingsrecht waardoor hij zonder betaling van een 

boete en zonder opgave van redenen, aan de overeenkomst kan verzaken binnen een termijn van 

zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het goed, of voor diensten vanaf de 

sluiting van de overeenkomst. 

Indien de cliënt gebruikt maakt van zijn verzakingsrecht, en reeds iets heeft betaald gedurende de 

bedenktermijn, moet de titularis van het vrij beroep dit zo spoedig mogelijk terugbetalen en in elk 

geval binnen de dertig dagen (artikel 14, § 2 WVB). Aan de cliënt kunnen voor de rest enkel de 

rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden aangerekend. 

 

d. Uitzonderingen op het verzakingsrecht 

Het verzakingsrecht geldt niet onverkort. Tenzij de partijen anders overeenkomen, heeft de cliënt 

met betrekking tot welbepaalde overeenkomsten geen verzakingsrecht. Dit is het geval voor de 

overeenkomsten opgesomd in art. 14, § 3 WVB:  

(1) betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de cliënt is 

begonnen vóór het einde van de verzakingstermijn van zeven werkdagen;  

(2) betreffende de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de 

schommelingen op de financiële markt, waarop de titularis van het vrij beroep geen vat heeft;  

(3) betreffende de levering van goederen die volgens de aanwijzingen van de cliënt zijn vervaardigd of 

een duidelijk persoonlijk karakter hebben gekregen of die door hun aard niet kunnen worden 

teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;  

(4) betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of van computerprogrammatuur waarvan 

de verzegeling door de cliënt is verbroken.  

 

 

 

                                                             
292

 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1469/001, 13. 
293

 Art. 46, § 3 WMPC, Een voorbeeld hiervan is betaaltv. 
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e.  Uitvoeringstermijn  

De vrije beroepsbeoefenaar moet de bestelling uitvoeren binnen een termijn van dertig dagen, te 

rekenen vanaf de dag na die waarop de cliënt die bestelling aan hem heeft toegezonden. Deze 

basisregel geldt voorzover de partijen er niet contractueel van afgeweken zijn. Indien de 

overeenkomst door de titularis van het vrij beroep niet wordt uitgevoerd omdat het bestelde goed of 

de bestelde dienst niet beschikbaar is, moet de cliënt daarvan in kennis worden gesteld. In 

voorkomend geval heeft de cliënt op grond van art. 15 WVB het recht te vragen dat de bedragen die 

hij eventueel reeds betaald heeft, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de dertig dagen worden 

terugbetaald. De WVB dekt enkel de situatie waarbij het bestelde goed of de bestelde dienst niet 

beschikbaar is. 

Artikel 11 van de WVB verduidelijkt dat de bepalingen van het hoofdstuk van toepassing zijn, 

onverminderd de toepassing van strengere wetten. Bijzondere regelgeving kan met andere woorden 

concreet verbieden aan bepaalde titularissen van vrije beroepen hun goederen of diensten op 

afstand te verstrekken. STEENNOT haalt als voorbeeld de arts aan die niet toegelaten wordt om 

diagnoses op afstand te stellen. De arts dient zijn patiënt vanzelfsprekend immers steeds fysiek te 

onderzoeken.294  

Figuur 14 – Overeenkomsten op afstand 

 WVB WMPC 

Definitie Art. 2, 6°: elke overeenkomst tussen een 
titularis van een vrij beroep en een cliënt 
inzake goederen of diensten die wordt 
gesloten in het kader van een door de 
titularis van een vrij beroep georganiseerd 
systeem voor verkoop of dienstverlening 
op afstand waarbij, voor deze 
overeenkomst, uitsluitend gebruik 
gemaakt wordt van één of meer 
technieken voor communicatie op afstand 
tot en met de sluiting van de overeen-

komst zelf 

Art. 2, 21°: elke overeenkomst tussen een 
onderneming en een consument inzake 
goederen of diensten die wordt gesloten in het 
kader van een door de onderneming 
georganiseerd systeem voor verkoop van 
goederen of diensten op afstand waarbij, voor 
deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand tot en met de sluiting 
van de overeenkomst zelf 

Precontractuele 

informatieplicht 

Art. 12 WVB Art. 45 WMPC (1 extra element: art. 45, 6°) 

Zelfde informatieplicht (tijdig/ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze)  

Informatie 

bevestigingsplicht 

Art. 13 WVB 
- Sanctie= verlengde verzakings-

termijn van 3 maanden 

Art. 46 WMPC 
- Typebeding 
- Sanctie = afgedwongen aankoop 

Verzakingsrecht Art. 14 WVB 
- 7 werkdagen 
- Vanaf dag ontvangst goed of 

voor diensten dag sluiten ovk. 

Art. 47 WMPC 
- Ten minste 14 kalenderdagen 
- Vanaf dag na levering goederen of dag 

na sluiten ovk. voor diensten 

Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming 

heeft toegezonden. (Art. 15 WVB en 48 WMPC) 

Bewijslast Berust op beoefenaar vrij beroep / onderneming (art. 16 WVB en 56 WMPC) 

                                                             
294

 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 495. 
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1.2.4 Vergelijking met de WMPC 

a.  Precontractuele informatieplicht: 

De inlichtingen die moeten worden verstrekt stemmen sterk overeen. Artikel 45, eerste lid WMPC 

vereist slechts één extra element, namelijk informatie over de wijze van terugneming en teruggave 

van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten.  

Met betrekking tot de wijze waarop de informatie moet worden verstrekt stelt de WMPC dat de 

consument ‘ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze’ ingelicht moet worden.295 De niet 

corresponderende termen ‘ondubbelzinnig’ (WMPC) en ‘tijdig’ (WVB) lijken weinig bij te dragen. De 

informatieverplichting komt er in essentie ook op neer dat de informatie wordt verstrekt voordat de 

overeenkomst op afstand wordt gesloten. Het begrip ‘tijdig’ benadrukt dan ook enkel die temporele 

plicht. De corresponderende bepalingen – uit de WMPC en de WVB – omtrent de wijze waarop de 

informatie dient te worden verstrekt en de sanctie, komen de facto op het zelfde neer. 296 

 

b. Informatiebevestigingsplicht 

De verschillen met de WMPC zijn hier groter. De WMPC vereist in artikel 46, § 1, 2° en 3° WMPC de 

vermelding van een concreet typebeding  in vetgedrukte letters, in een kader los van de tekst en op 

de eerste bladzijde. Dit is niet het geval in de WVB, in deze wet wordt geen enkele verplichting 

opgelegd omtrent de wijze waarop de cliënt op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat hij 

over een verzakingsrecht beschikt.  

Ook de sanctionering is verschillend. De WMPC sanctioneert de afwezigheid van het verzakingsrecht 

als een afgedwongen aankoop. Deze sanctie houdt in dat de consument het geleverde mag houden 

zonder te moeten betalen.297  

 

c.  Verzakingsrecht 

De WMPC voorziet in een herroepingstermijn van ten minste veertien kalenderdagen (artikel 47 §1). 

In de WMPC begint de termijn te lopen de dag na de levering van de goederen aan de consument, en 

voor wat betreft de diensten, van de dag na het afsluiten van de overeenkomst (artikel 47, § 1, 3de 

lid WMPC). Dit impliceert dat de verzakingstermijn in het kader van de WVB maar liefst acht dagen 

korter is dan diegene uit de WMPC. 298 

 

                                                             
295

 Art. 45, 1ste lid WMPC 
296 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 490; F. DEBUSSERÉ, “Een wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand inzake vrije 
beroepen”, NjW 2002-03, 518. 
297

 Art. 46, § 1, 2°, in fine WMPC 
298

 De nuance dat de WMPC rekening houdt met alle kalenderdagen, terwijl de bedenktermijn van de WVB 
enkel loopt tijdens werkdagen, dringt zich evenwel op. 
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d. Uitzonderingen op het verzakingsrecht 

Ook de WMPC bevat uitzonderingen op het verzakingsrecht (art. 47, §4 WMPC). De eerste twee 

uitzonderingen uit de WVB vinden we niet terug in de WMPC. De WMPC bevat wel drie andere 

uitsluitingen: (1) dagbladen, tijdschriften,magazines en (2) weddenschappen en loterijen en tenslotte 

(3) de levering op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument van levensmiddelen of 

dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik, door frequent en op gezette 

tijden langskomende bezorgers.  

Bij uitoefening van het verzakingsrecht laat ook de WMPC toe dat de onderneming de consument 

aanspreekt voor de rechtstreekse kosten voor de verzending299, doch voorziet daarop twee 

uitzonderingen; namelijk primo als het product of de dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van 

het aanbod of secundo indien de onderneming zijn informatieplicht (art. 45 WMPC) of zijn 

informatiebevestigingsplicht (art. 46, § 1 WMPC) niet nageleefd heeft.300 

 

e.  Uitvoeringstermijn 

Op grond van artikel 48 WMPC moet ook de onderneming de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen 

dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de 

onderneming heeft toegezonden, voor zover partijen er niet contractueel van zijn afgeweken. De 

WMPC bevat daarnaast ook een strengere bepaling voor de onderneming, artikel 48 §1 WMPC 

bepaalt dat als de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, de consument het recht heeft 

deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de onderneming, te 

ontbinden. De voorwaarde is dat de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog 

niet begonnen is met het uitvoeren van de bestelde dienst.301 De regeling uit de WMPC vindt 

toepassing bij elke niet tijdige uitvoering van de overeenkomst. 

 

f.  Bewijslast 

Zowel artikel 16 WVB als artikel 56, § 1 WMPC vereisen dat de vrije beroepsbeoefenaar / de 

onderneming het bewijs leveren van het bestaan van een voorafgaande inlichting, van een 

bevestiging in een geschrift of op een duurzame drager, van het naleven van de termijnen en van de 

instemming van de cliënt / consument. 

 

 

  

                                                             
299 Art. 47, § 1, 2de lid WMPC 
300

 Art. 48, § 2 WMPC 
301

 R. STEENNOT, “Weg met de wet handelspraktijken, leve de wet marktpraktijken”, Juristenkrant 2010, afl. 207, 
2. 
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1.3. Misleidende en vergelijkende reclame 

In dit deel volgt een vergelijking van de regelingen voor misleidende en vergelijkende reclame in 

respectievelijk de WVB en de WMPC.  

 

1.3.1 Wat is reclame 

a. in de WVB 

In artikel 2, 4° WVB wordt reclame omschreven als volgt: ‘iedere vorm van mededeling bij de 

uitoefening van een vrij beroep die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de afzet van 

goederen of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, van rechten en 

verplichtingen en met uitsluiting van de door de wet voorgeschreven mededelingen’.  

Wie reclame zegt, zegt adverteerder. Artikel 2, 5 WVB bepaalt dat als adverteerder aangezien wordt 

de persoon ten gunste van wie of voor wiens rekening de reclame wordt gemaakt of die ze besteld 

heeft. De adverteerder is zodoende niet noodzakelijk de titularis van een vrij beroep. Dat kan 

bijvoorbeeld de associatie zijn, waarbinnen natuurlijke personen hun vrij beroep uitoefenen.302 

Zoals blijkt uit de WVB hebben vrije beroepsbeoefenaars principieel het recht reclame te maken, 

voorzover zij waarheidsgetrouw is en niet misleidend.303 Het verbod op misleidende reclame, 

opgelegd aan de titularis van een vrij beroep, en de bepaling van de voorwaarden, waaronder 

vergelijkende reclame mogelijk is, tonen aan dat er een principieel recht bestaat om reclame te 

voeren304. De leuze ‘Pour vivre heureux, vivons caché’ die vele vrije beroepen jarenlang aankleefden, 

heeft met de WVB in principe afgedaan. Het is vanzelfsprekend zinloos om een regeling omtrent 

reclame uit te werken als de betrokken personen niet eens het recht zouden bezitten om reclame te 

voeren.305 Verschillende beroepsordes hebben dit standpunt inmiddels overgenomen. Zo stapte de 

Orde van Vlaamse Balies sinds 2003 af van het verbod reclame te voeren.306  

                                                             
302 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 172. 
303 F. DEWALLENS en B. ANDRIES, “Verboden reclame te verbieden. Het deontologisch reclameverbod na de 

aanpassing van de Code van Medische Plichtenleer”, T. Gez. 2003-04, afl. 4, 225; R. STEENNOT, “Actuele 
ontwikkelingen in het consumentenrecht” in CBR Jaarboek 2003-04, Antwerpen, Maklu, 2004, 166; C. VAN DER 
ELST, “Publiciteit: van toga en bef tot naakt op het strand van Bredene”, Ad Rem 2002, 21. 
304 Dit blijkt uit verschillende overwegingen van de richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook 

vergelijkende reclame te regelen, PB. L. 23 oktober 1997, afl. 290, 18; P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepenen 
consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende misleidende en vergelijkende reclame, de 

onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, 

E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, Antwerpen, Maklu, 2006, 169. 
305 Dit is ook het standpunt van de afdeling Wetgeving van de Raad van State: Parl. St. Kamer 2001-02, 
nr.1469/001, Verslag Raad van State, 43 (Concreet wordt gesteld dat alzo wordt toegegeven dat reclame mag 
worden gevoerd door de vrije beroepsbeoefenaar). 
306 Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 18 september 2002 inzake publiciteit. 
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Ook geneesheren mogen reclame maken en ‘hun activiteit bekendmaken aan het publiek’.307 Dat 

recht werd ook door het Hof van Cassatie impliciet bevestigd in een arrest van 12 mei 2005308. Het 

feit alleen dat handelsreclame wordt gemaakt is op zich niet in strijd met de regels van de medische 

plichtenleer, indien niet gelijktijdig handelingen worden verricht die de regels van die plichtenleer 

kunnen miskennen of afbreuk kunnen doen aan de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid of de 

waardigheid van de geneesheren. 

 

b.  in de WMPC 

Artikel 2, 19° WMPC bevat een zeer ruime definitie van het reclame-begrip: ‘iedere mededeling van 

een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te 

bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen’. 

Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 18 maart 2011 dit ruime reclame-begrip. Volgens 

het Hof van Cassatie volgt uit deze wettelijke definitie dat een enkele mededeling die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, volstaat om te 

spreken van reclame in de zin van dat artikel. Het Hof voegde er nog aan toe dat een mededeling die 

het vertrouwen van de consument in de verkoper begunstigt of versterkt, als reclame moet worden 

beschouwd.309 

Figuur 15 – Regeling van reclame 

 WVB WMPC 

Definitie 
Reclame 

artikel 2,4° WVB  
‘iedere vorm van mededeling bij de 
uitoefening van een vrij beroep die 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel 
heeft de afzet van goederen of diensten 
te bevorderen, met inbegrip van on-
roerende goederen, van rechten en 
verplichtingen en met uitsluiting van de 
door de wet voorgeschreven 
mededelingen’.  

Artikel 2, 19° WMPC:  
‘iedere mededeling van een onderneming 
die rechtstreeks of onrechtstreeks ten 
doel heeft de verkoop van producten te 
bevorderen, ongeacht de plaats of de 
aangewende communicatiemiddelen’ 

                                                                                                                                                                                              
Art. 12 van de Code van geneeskundige plichtenleer. Deze code werd geen verbindende kracht gegeven bij een 
in de ministerraad overlegd besluit en betreft derhalve geen wet in de zin van art. 608 Ger. W (Cass. 25 april 
1983, Pas. 1983, 978, Arr. Cass. 1983, 1097). 
307

 Art. 12 van de Code van geneeskundige plichtenleer. Deze code werd geen verbindende kracht gegeven 
308 Cass. 12 mei 2005, A.R. D.04.0005.F., www.juridat.be 
309 

Cass. (1e k.) AR C.09.0574.N, 18 maart 2011 (Corcon bvba / Aquasolar bvba) http://www.cass.be (18 mei 

2011); NJW 2011, afl. 248, 579, noot  STEENNOT, R.; Pas. 2011, afl. 3, 841; RABG 2011, afl. 16, 1095. 

http://www.cass.be/
http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300119299&bron=doc
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Definitie 
misleidende 
reclame 

Artikel  4 WVB: verbod 
‘Misleidende reclame is elke vorm van 
reclame die op enigerlei wijze, daaronder 
begrepen de opmaak ervan, de personen 
tot wie ze zich richt of die ze aanbelangt, 
misleidt of kan misleiden en die door haar 
misleidend karakter hun economisch 
gedrag kan beïnvloeden, of die daardoor 
aan een concurrent schade toebrengt of 
kan toebrengen.’ 
- beoordelingscriteria in art. 5 WVB 

- Geen algemene definitie,  
wel verbod van misleidende, afbrekende 
of bedrieglijke reclame 
- Geen duidelijke beoordelingscriteria  
 

Definitie 
vergelijkende 
reclame 

Artikel 6 WVB 
‘Elke vorm van reclame waarbij een 
concurrent dan wel door een concurrent 
aangeboden goederen of diensten 
uitdrukkelijk of impliciet worden 
genoemd’. 

Artikel 2, 20° WMPC  
‘elke vorm van reclame waarbij een 
concurrent dan wel door een concurrent 
aangeboden goederen of diensten 
uitdrukkelijk of impliciet worden 
genoemd’. 

 Voorwaarden waaronder vergelijkende reclame toegelaten is: 

 Voorzien in zelfde behoeften 

 Wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken 

 Niet misleidend 

 Objectieve vergelijking 

 Geen verwarring 

 Geen oneerlijk voordeel 

 Geen imitatie 

 Geen schade goede naam 

 

1.3.2. Misleidende reclame 

 

a.  In de WVB 

Definitie 

Artikel 4 WVB omschrijft misleidende reclame als volgt: ‘Misleidende reclame is elke vorm van 

reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen de opmaak ervan, de personen tot wie ze zich 

richt of die ze aanbelangt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidend karakter hun 

economisch gedrag kan beïnvloeden, of die daardoor aan een concurrent schade toebrengt of kan 

toebrengen.’  

Beoordelingscriteria 

In artikel 5 bepaalt de WVB welke criteria in aanmerking genomen moeten worden om uit te maken 

of reclame misleidend is. Het gaat om:  

1. de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaarheid, aard, uitvoering, 

samenstelling, procédé en datum van fabricage of levering, geschiktheid voor het gebruik, 

gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële herkomst, 

van het gebruik te verwachten resultaten, … ;  



79 | 
 

2.     de prijs of de wijze van prijsberekening, en de verlening van de diensten;  

3.  de hoedanigheid, kwalificaties en rechten van de adverteerder, zoals zijn identiteit en zijn 

vermogen, zijn bekwaamheid en zijn industriële, commerciële of intellectuele 

eigendomsrechten of zijn bekroningen en onderscheidingen (art. 5, lid 1 WVB). 

Om uit te maken of een reclameboodschap misleidend is, moet naar de totale indruk gekeken 

worden. De boodschap zal bijgevolg in haar geheel moeten worden onderzocht. Wat moet worden 

nagegaan, is of de boodschap in haar geheel genomen de doorsnee-persoon met een gemiddeld 

onderscheidingsvermogen, die deel uitmaakt van de doelgroep waartoe zij is gericht, kan 

misleiden310. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met het weglaten van essentiële inlichtingen over de 

bovenvermelde punten, zelfs bij ontbreken van elke intentie om derden op een dwaalspoor te 

brengen (art. 5, lid 2 WVB). Reclame die ‘objectief’ als misleidend kan worden beschouwd, wordt 

echter slechts als zodanig bestraft indien de cliënt aantoont dat de misleidende elementen van deze 

reclame hem op een dwaalspoor hebben gebracht en zijn economische gedrag hebben beïnvloed.  

De mogelijkheid suggereren dat diensten geleverd worden waartoe de adverteerder geen toegang 

heeft of het bestaan van samenwerking met een ander beroep, kan bijvoorbeeld als misleidende 

reclame worden beschouwd.311 

 

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak  

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen oordeelde in zijn vonnis van 22 juni 

2006 dat de misleiding volgt uit de globale indruk van de reclame en wanneer de reclame het 

economisch gedrag van de gemiddelde consument met een normaal onderscheidingsvermogen kan 

beïnvloeden312. Goede trouw van de adverteerder is van geen tel, het volstaat dat hij ‘wist of kon 

weten dat de betrokken informatie voor potentiële klanten van essentieel belang is’. 313  Het feit dat 

de mededeling in se  geen leugens bevat en het verlenen van advies ook effectief gebeurt, belet niet 

dat een reclameboodschap misleidend kan zijn. Misleiding ontstaat door hetgeen impliciet doch 

foutief in een juiste reclameboodschap ligt besloten. Misleiding kan subtiel, maar daarom niet 

minder efficiënt gebeuren.314 

                                                             
310

 R. STEENNOT, “Actuele ontwikkelingen inzake consumentenrecht”, o.c., p. 167, nr. 52. 
311

 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en R. FELTKAMP (eds.), “Tendensen in het Economisch 
recht”, Maklu 2006, 174. 
312 Vz. Rb. 1ste aanleg Mechelen, 22 juni 2006, Jb. Hand. Med. 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 218. 
313

 G. STRAETMANS, “’Uw apotheker- uw raadgever’ mag, ‘uw advies-apotheek’ mag niet. Over misleidende juiste 
reclame, 113. 
314 Vz. Rb. 1ste aanleg Mechelen, 22 juni 2006, Jb. Hand. Med. 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 225. 
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Het Hof van Beroep van Antwerpen neemt in haar arrest van 18 januari 2007315 de pertinente 

motieven van de eerste rechter over. Het Hof oordeelt dat het gebruik van het woord 

‘adviesapotheek’ door een apotheek als een verboden misleidende reclame moet worden 

beschouwd in de zin van de WVB. De rechter motiveert dit door te stellen dat dergelijke benaming 

de schijn wekt dat die betrokken apotheek de enige is waar advies wordt gegeven, hetzij meer of 

beter advies biedt dan een andere, terwijl het tot de deontologische verplichting van iedere 

apotheker behoort om advies te geven.  

In een andere zaak deelde een boekhoudkantoor via een schrijven aan zijn cliënteel mede dat de 

zaakvoerder het kantoor verlaten had, terwijl hij in feite ontslagen werd. Gezien de mededeling in 

wezen bedoeld was om de aangeschreven cliënt niet te verliezen, werd ook hier besloten dat er 

sprake was van misleidende reclame in de zin van de WVB. Een vrijwillig opstappen kunnen de 

aangeschrevenen immers aanvoelen alsof de zaakvoerder voor hen niet meer beschikbaar wilde zijn, 

en als een tekortkoming van zijnentwege aan de vertrouwensrelatie die tussen hem en de 

aangeschrevenen was gegroeid. In die zin is de verkeerde voorstelling van zaken inderdaad 

misleidend en kan zij het economisch gedrag van de aangeschrevenen beïnvloeden.316 

 

b.  In de WMPC 

Artikel 96 WMPC bevat een verbod op reclame tussen ondernemingen die misleidend, afbrekend of 

bedrieglijk is. In tegenstelling tot de WVB wordt hier geen algemene definitie gegeven van wat 

misleidende reclame is. In artikel 96 WMPC wordt wel een opsomming gegeven van wat als 

misleidend kan worden beschouwd.  

Zo mag geen reclame worden gemaakt die kan misleiden betreffende de aangeboden producten (art. 

96, 1°, a) WMPC), of de hoedanigheid, kwaliteiten, kwalificaties en rechten van een onderneming 

(art. 96, 1°, c) WMPC). STRAETMANS stelt dat de rechtspraak en rechtsleer zich bij de beoordeling van 

het misleidend karakter van de reclame laten leiden door de criteria uit artikel 5 WVB. 317 Deze 

criteria sluiten ook aan bij artikel 88 WMPC, dat het algemeen verbod op misleidende 

handelspraktijken omvat.  

STEENNOT stelt dat moet worden nagegaan of de reclame, rekening houdend met de globale indruk 

ervan, de bestemmeling ervan met een gemiddeld onderscheidingsvermogen, behorend tot de door 

de reclame aangesproken doelgroep, in die mate kan misleiden dat zijn koopgedrag erdoor wordt 

beïnvloed.318 

                                                             
315

 Antwerpen 18 januari 2007, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, 106, noot G. STRAETMANS. 
316

 Voorz. Rb. Brugge 17 januari 2007, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, 176. 
317

 G. STRAETMANS, “Artikel 23, 1°-3° Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2000, 9. 
318 Voor een uiteenzetting hieromtrent zie R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 39 e.v.; Zie ook P. 
VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije 
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Ook artikel 97, WMPC, bevat een verbod van reclame:  

1°  die een factuur of gelijkaardig document waarbij om betaling wordt gevraagd, bevat, die of 

dat de indruk wekt dat het goed of de dienst reeds werd besteld, terwijl dat niet het geval is; 

2°  die essentiële informatie over de gevolgen van het door de bestemmeling gegeven antwoord 

verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft, of die de eigenlijke commerciële 

bedoeling, wanneer die niet duidelijk blijkt uit de context, verborgen houdt of op weinig 

duidelijke wijze weergeeft. 

 

1.3.3  Vergelijkende reclame 

 

a.  In de WVB 

Definitie  

Artikel 6 WVB geeft volgende definitie voor vergelijkende reclame: ‘Elke vorm van reclame waarbij 

een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of 

impliciet worden genoemd’.  

Deze definitie stelt dat het niet noodzakelijk is dat de reclame een werkelijke vergelijking inhoudt, 

omdat ze als vergelijkende reclame zou kunnen worden beschouwd. Het volstaat namelijk al dat 

andere titularissen van een vrij beroep uitdrukkelijk of stilzwijgend genoemd worden. Dit is onder 

meet het geval het geval bij een reclameboodschap die door de cliënten met een gemiddeld 

onderscheidingsvermogen geassocieerd wordt met een andere titularis van een vrij beroep.319 

Overigens moet er benadrukt worden dat het begrip ‘concurrent’ niet inhoudt dat de vergelijking 

steeds moet gebeuren met andere titularissen van vrije beroepen. Concurrenten zijn meer bepaald 

de personen die producten of diensten aanbieden die in dezelfde behoeften voorzien of voor 

hetzelfde doel bestemd zijn.320  

Voorwaarden 

Vergelijkende reclame is toegelaten indien voldaan is aan de acht cumulatieve voorwaarden uit 

artikel 6 § 2 WVB. Deze voorwaarden hebben enkel betrekking op de vergelijking zelf. Dit brengt met 

zich mee dat de reclame nog op basis van andere elementen onwettig verklaard kan worden, 

                                                                                                                                                                                              
beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 173-174. 
319 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 481. 
320

 J. STUYCK, “Handelspraktijken”, in Handels- en Economisch recht, deel 2. Mededingingsrecht, A, Mechelen, 
Kluwer uitgevers, 2003, p. 230, nr. 268. 
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niettegenstaande dat er voldaan is aan de acht voorwaarden.321 Deze voorwaarden staan opgesomd 

in artikel 6 WVB en artikel 19 WMPC, voor een overzicht, (zie figuur 14).  

Hoewel de mogelijkheid tot het maken van vergelijkende reclame zeer mooi klinkt in theorie, kan er 

aan getwijfeld worden dat dit in praktijk vaak zal gebeuren322. Het is immers niet eenvoudig om aan 

alle acht voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zorgen er voor dat de toegelaten vergelijkende 

reclame sterk uitgehold wordt.323 TACK durft zelfs te poneren dat de facto een verbod werd 

ingesteld.324 Een essentieel probleem is immers dat de diensten van vrije beroepsbeoefenaars in de 

regel zeer cliëntgericht of individueel zijn.  

Zo zal een architect het bijvoorbeeld moeilijk hebben om zijn tarieven te vergelijken met die van een 

andere architect: vooreerst omwille van het feit dat tariferingen op zich reeds moeilijk te achterhalen 

vallen, doch daarnaast ook omdat de architect niet altijd hetzelfde plan zal uittekenen en de 

concrete wensen van de cliënt derhalve de prijs kunnen en zullen beïnvloeden.   

Wanneer een advocaat bijvoorbeeld zijn honorarium wil vergelijken met dat van een concurrerende 

advocaat, zal hij eerst op de hoogte moeten zijn van het honorarium dat de andere advocaat 

aanrekent, hetgeen meestal niet het geval is.
135 

Ieder dossier bezit overigens bijzondere kenmerken 

die de prijs beïnvloeden. 

Bij elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding moet duidelijk en ondubbelzinnig het 

(begin en) einde van de speciale aanbieding staan vermeld. Minstens gaat het dan om de mededeling 

dat de aanbieding loopt zolang de voorraad strekt of de diensten kunnen worden geleverd (artikel 6 

§ 3 WVB).  

Ondanks de mogelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaars om vergelijkende reclame te voeren, 

moet er ten slotte benadrukt worden dat de wetgever duidelijk stelt dat vergelijkende reclame 

beperkt of verboden kan worden door de toepassing van strengere wetten.325 

Mogelijkheid van een strengere regeling  

Verschillende beroepsgroepen beschikken op grond van artikel 6 § 4 WVB over de mogelijkheid een 

strengere regeling dan deze uit de WVB in te voeren.326 Dit artikel bepaalt dat de 

beroepsregulerende overheden volgens de gebruikelijke wijze waarop ze hun deontologische regels 

vaststellen, de vergelijkende reclame kunnen verbieden of beperken voor zover dit nodig is om de 

waardigheid en de deontologie van het betrokken beroep te vrijwaren.327 

                                                             
321

 Hierbij kan men denken aan bijzondere voorschriften die bepaalde vormen van reclame verbieden   
322

 C. VAN DER ELST, “Publiciteit: van toga en bef tot naakt op het strand in Bredene”, Ad Rem 2002,21.   
323

 Zie C. VAN DER ELST, “Publiciteit van toga en bef tot naakt op het strand in Bredene”, Ad Rem 2002, afl. 2, 21. 
324 S. TACK, “Relatie advocaat-cliënt”, NjW 2005, 831.  
325 J. DE NOLF, “ Reclame, onrechtmatige bedingen en op afstand gesloten overeenkomsten, Vastgoed info 
2003, nr. 18, 3. 
326

 Dit wordt bevestigd in de WVB: artikel 6 §4-§6 en in de Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1469/007, verslag, 17.  
327

 F. DEBUSSERE, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen. Een wettelijke regeling”, NjW 2002, afl. 
15, 523; zie ook: Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 50-1469/1, 6. 
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De WVB is een kaderwet die van toepassing is op alle beoefenaars van een vrij beroep. De 

beroepsregulerende overheid kan reclame verbieden of beperken voor zover dat noodzakelijk is om 

de waardigheid en de deontologie van het betrokken vrije beroep te vrijwaren.328 Zo wordt gebruik 

gemaakt van het criterium inzake het geoorloofde karakter van de vergelijkende reclame.329 Volgens 

de Europese Commissie betekent dit dat de bepalingen noodzakelijk moeten zijn om de 

verantwoordelijkheid en de onafhankelijkheid te waarborgen, het beroepsgeheim te beschermen of 

valse en misleidende verklaringen of belangenconflicten te voorkomen.330  

Dit verbod of deze beperking kan worden opgelegd door de bevoegde beroepsregulerende 

overheden of, wanneer er geen dergelijke instantie bestaat voor het beroep in kwestie, door de 

Koning.331 Dit kan nuttig zijn omdat sommige vrije beroepen wel beroepsethische normen hebben 

maar geen beroepsregulerende overheid in de zin van artikel 2,3° WVB.332
  

Inzake vergelijkende reclame zullen er tussen de verschillende beroepen grote verschillen merkbaar 

zijn. Vergelijkende reclame van een advocaat of een arts bijvoorbeeld zal door deze bepaling sterk 

aan banden worden gelegd. Nochtans kan dit niet leiden tot een absoluut verbod van vergelijkende 

reclame. Evenmin mag deze bepaling leiden tot een beperking van de vrije meningsuiting. Er moet 

immers voldoende ruimte overblijven zodat het publiek kan worden ingelicht over relevante 

ontwikkelingen in respectievelijk de juridische of de medische wereld. 

 

b.  In de WMPC 

Artikel 2, 20° WMPC bevat volgende definitie voor vergelijkende reclame: ‘elke vorm van reclame 

waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk 

of impliciet worden genoemd’. Vergelijkende reclame is evenwel slechts geoorloofd indien aan een 

aantal voorwaarden cumulatief wordt voldaan. Deze voorwaarden worden opgesomd in artikel 19 §1 

en §2. Hiervoor kan verwezen worden naar figuur 14. 

Bedoeld wordt elke expliciete of impliciete identificatie van een concurrent of van zijn goederen of 

diensten. De expliciete identificatie kan het resultaat zijn van het aanhalen of het voorstellen van een 

merk, van het uithangbord, van de firmanaam333. Als impliciete identificatie kunnen alle visuele of 

                                                             
328 Art. 6, § 4 WVB , R. STEENNOT, “Nieuwe wetgeving voor beoefenaars van vrije beroepen.”, RW 2003-04, afl. 3, 
83. 
329

  Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 50-1469/1, 9.   
330

 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 482; C. VAN DER ELST, “Publiciteit: van toga en bef tot naakt op het strand in Bredene”, Ad 
Rem 2002,21; zie ook: Beschikking van de Europese Commissie van 7 april 1999 inzake EPI – gedragscode, PB. L. 
1999, afl. 106/14, overweging nr. 43.   
331

 P. VANLERSBERGHE, “Vrije beroepen en consumentenrecht. De wet van 2 augustus 2002 betreffende 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, R. FELTKAMP (eds.), Tendensen in het Economisch Recht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 170. 
332

 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 50-1469/003, 2. 
333

 K. DAELE, “Artikel 22, §2 Handelspraktijkenwet 1991” in X (ed.), Handels- en Economisch recht, Commentaar 
met overzicht rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 135. 
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geluidstekenen, slogans evenals alle zinspelingen die de consument toelaten de concurrent van een 

adverteerder te herkennen334. De concurrent moet wel kunnen geïdentificeerd worden. Zo is de 

verwijzing in een reclame voor waspoeder naar een ‘anoniem’ concurrerend waspoeder niet 

voldoende om de concurrent te identificeren335.  

Niet alleen de reclame die een vergelijking in de strikte zin van het woord bevat, maar ook 

verwijzende of refererende reclame die louter verwijst naar een andere onderneming (zodat die 

geïdentificeerd kan worden), valt onder de definitie. Het is dus niet nodig dat daadwerkelijk een 

vergelijking wordt gemaakt. Om te bepalen wie de concurrent is van de adverteerder zal de 

substitueerbaarheid van de aangeboden goederen en diensten door de adverteerder met diens 

concurrent worden beoordeeld vanuit het standpunt van de consument.336  

 

1.3.4 Besluit 

Voor wat betreft de drie besproken materies kan de WVB ook na het arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 6 april 2011 nog worden aangewend. Theoretisch kan de consument dus de voor hem 

voordeligste regeling inroepen, ofwel de WVB ofwel de WMPC. In de praktijk lijkt dit echter weinig 

nut te hebben aangezien deze materies op quasi-identieke manier zijn geregeld en gedeeltelijk hun 

rechtsgrondslag vinden in Europese richtlijnen.  

Inzake onrechtmatige bedingen zijn er met betrekking tot de algemene toetsingsnorm wel wat 

verschillen merkbaar ondanks de principiële gelijkaardige invulling. Zo worden in de WVB enkel 

bedingen beschermd waar niet over onderhandeld is en moet het evenwicht ten nadele van de cliënt 

verstoord zijn. De zwarte lijsten en de sanctie zijn ook gelijkaardig. 

Wat betreft de regeling van de reclame zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de regels in 

de WVB en de WMPC. Voor de vergelijkende reclame is de oorzaak vooral het principe van maximale 

harmonisatie. Maar ook inzake misleidende reclame zijn de wetteksten op elkaar afgestemd.  

Met betrekking tot de overeenkomsten op afstand zijn er meest verschillen tussen de WVB en de 

WMPC. 

 

  

                                                             
334 K. DAELE, “Artikel 22, §2 Handelspraktijkenwet 1991” in X (ed.), Handels- en Economisch recht, Commentaar 
met overzicht rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 135. 
335

 Voorz. Kh. Brussel 12 september 2005 DCCR 2006, afl. 73, 141, noot STRAETMANS, G; Jaarboek 
Handelspraktijken & Mededinging 2005, 304. 
336 R. STEENNOT, “Kroniek Handelspraktijken” (1999-2004)”, RW 2005-06, 526. 

http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=dn300060883&bron=doc
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2. Andere regelingen uit de WMPC 

 

2.1 Informatieverplichtingen 

De WMPC legt de ondernemer, in tegenstelling tot de WVB, diverse verplichtingen op tot verschaffen 

van informatie aan de markt. Veel van die verplichtingen zijn de facto irrelevant ten aanzien van vrije 

beroepsbeoefenaars (bepalingen inzake vergelijkende reclame, prijspromoties, opruiming, solden, 

etc.). Een aantal van die verplichtingen zullen de positie van de vrije beroepsbeoefenaar wel 

beïnvloeden.  

 

2.1.1. Algemene informatieverplichting 

Artikel 4 WMPC337 bevat een algemene informatieverplichting, deze houdt in dat de onderneming 

aan de consument, ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, behoorlijke en 

nuttige informatie moet verstrekken. De beoefenaar van een vrij beroep zal de cliënt alle nuttige 

informatie moeten verschaffen. In het wetsvoorstel wordt erop gewezen dat deze regel een 

grondbeginsel van het verbintenissenrecht inhoudt. Het is dan ook logisch ook de beoefenaars van 

een vrij beroep eraan te onderwerpen.338  

 

2.1.2. Prijsaanduiding 

Artikel 5 WMPC339 bevat de verplichting tot een ondubbelzinnige en totale prijsaanduiding. De regels 

met betrekking tot de prijsaanduiding hebben in theorie zowel betrekking op goederen als op 

diensten. De beoefenaar van een vrij beroep zal steeds duidelijk moeten zijn over de prijs. Denken 

we bv. maar aan de overeenkomst tussen een chirurg en een patiënt tot het plaatsen van een 

knieprothese. Het komt nogal eens voor dat de chirurg tijdens voorafgaande consultaties de patiënt 

onvoldoende informeert over de kostprijs van dergelijke protheses; veel patiënten reageren dan ook 

nogal verrast wanneer de ziekenhuisrekening hen confronteert met  de kostprijs van de prothese. 

                                                             
337

 “Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst moet de onderneming te goeder trouw 
aan de consument de behoorlijke en nuttige informatie geven betreffende de belangrijkste kenmerken van het 
product en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte 
behoefte aan informatie en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze 
voorzienbare gebruik.” 
338 Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 1790/001, 9. 
339 § 1. Behalve bij openbare verkoop, moet elke onderneming die aan de consument goederen te koop 
aanbiedt, de prijs hiervan schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden.  Indien de goederen te koop uitgestald zijn, 
moet de prijs bovendien leesbaar en goed zichtbaar aangeduid zijn.  § 2. Elke onderneming die aan de 
consument homogene diensten aanbiedt, moet de prijs hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en 
ondubbelzinnig aanduiden. 
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Dergelijke gevallen constitueren voortaan een tekortkoming aan de algemene informatieverplichting 

van de WMPC .340 

De algemene regel uit artikel 5 WMPC zal in de praktijk echter niet van toepassing zijn op de 

beoefenaars van vrije beroepen. De door de vrije beroepen verstrekte diensten zijn over het 

algemeen namelijk geen ‘homogene diensten’, dit zijn ‘diensten waarvan de eigenschappen en de 

modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de plaats van de 

uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze bestemd zijn’ (artikel 2, 7° WMPC).  

Voor de niet-homogene diensten, dit zijn diensten met kenmerkende bijzonderheden waarvoor het 

onmogelijk is een tarief aan te kondigen, bepaald het Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 betreffende 

de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon op welke manier prijzen dienen 

aangeduid te worden. Voor de verkoper bestaat de verplichting aan de consument een bestek af te 

geven, voor zover deze hierom verzoekt en de verkoper bereid is de dienst te verlenen, indien het 

gaat om diensten van hoofdzakelijk niet-intellectuele aard341. Aangezien de door de vrije beroepen 

verstrekte diensten hoofdzakelijk van intellectuele aard zijn, vallen zij dus niet onder de 

werkingssfeer van dat koninklijk besluit. 

 

2.2. Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming 

Voortaan gelden voor vrije beroepsboefenaars ook de regels inzake overeenkomsten gesloten buiten 

de lokalen van de onderneming. Dat impliceert bv. dat dergelijke overeenkomsten op straffe van 

nietigheid schriftelijk moeten gesloten worden en dat de consument een bedenktermijn van zeven 

werkdagen moet krijgen.342 Het toepassingsgebied van deze regeling is evenwel beperkt tot de 

gevallen opgesomd in artikel 58 §1 WMPC. Dit artikel bepaalt dat er sprake is van een verkoop buiten 

de lokalen van de onderneming indien een overeenkomst wordt gesloten bij de consument thuis, op 

zijn werkplaats, ten huize van de consument,343 tijdens een door of voor de onderneming buiten haar 

verkoopruimte georganiseerde excursie en op een beurs of salon, dit laatste voor zover het bedrag 

200 euro overschrijdt en niet contant wordt betaald. Aangezien beoefenaars van een vrij beroep 

niet-homogene diensten leveren, en deze bezwaarlijk in de door artikel 58 WMPC omschreven 

omstandigheden kunnen tot stand komen, kunnen deze artikelen moeilijk toegepast worden op de 

beoefenaars van vrije beroepen. 344 

  

                                                             
340

 P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als onderneming: het traditionele ondernemingsbegrip onder druk”, 
DAOR 2011, 99, 459. 
341

 Artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en 
diensten en de bestelbon. 
342

 P. BRULEZ, “De vrije beroepsbeoefenaar als onderneming: het traditionele ondernemingsbegrip onder druk”, 
DAOR 2011, 99, 459. 
343 De in de wet vervatte bescherming geldt echter niet in deze drie hypothesen indien de consument de 
ondernemer vooraf en uitdrukkelijk heeft verzocht om bij hem langs te komen met de bedoeling te 
onderhandelen over het sluiten van een overeenkomst (art. 59 WMPC). 
344

 R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 484. 
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2.3. Verboden praktijken 

2.3.1. Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten 

a. Algemeen 

Op de invoering van het nieuwe begrip ‘marktpraktijken’ in de WMPC kwam kritiek van de rechtsleer, 

wegens ‘volstrekt overbodig en verwarringsstichtend’. Het begrip ‘handelspraktijken’ wordt onder 

toepassing van de WMPC enkel gehanteerd voor praktijken gericht tot consumenten (B2C). Vroeger 

werd deze term evenzeer gehanteerd in de verhouding tussen professionelen onderling. Thans wordt 

in de B2B verhouding enkel nog gebruik gemaakt van het begrip ‘marktpraktijken’. Een omschrijving 

van wat onder marktpraktijken moet worden begrepen, bevat de wet niet. Vanuit praktisch oogpunt 

mag het begrip marktpraktijken evenwel op dezelfde wijze worden ingevuld als het begrip 

handelspraktijken, maar dan specifiek in een B2B-context.345 

Er valt inderdaad voor te pleiten om het onderscheid tussen handelspraktijken B2C enerzijds en 

handelspraktijken B2B anderzijds op te heffen, minstens deze bepalingen overeenkomstig toe te 

passen346. Mogelijk werd de keuze voor dit nieuwe begrip ook ingegeven door het verlangen om zo 

veel mogelijk bijzondere wettelijke bepalingen te kunnen bewaren, met name in het licht van 

Richtlijn 2005/29. Deze richtlijn leidt immers tot de volledige harmonisatie van regelgeving inzake 

‘handelspraktijken’. Het zij benadrukt dat dit laatste begrip ruim dient te worden geïnterpreteerd. 

Niettemin is deze kritiek al te streng. Met name artikel 95 WMPC is immers van toepassing op 

gedragingen die niet kunnen worden gebracht onder het begrip ‘handelspraktijk’, zoals door Richtlijn 

2005/29 en nu ook door de Wet Marktpraktijken gedefinieerd. Tot inhoudelijke wijzigingen heeft dit 

nieuwe begrip overigens niet geleid. Terecht wordt aangenomen dat de open norm van ‘eerlijke 

marktpraktijken’ uit artikel 95 WMPC volledig overeenstemt met die van ‘eerlijke handelsgebruiken’ 

uit oud artikel 94/3 WHPC. De rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot artikel 94/3 WHPC blijft 

dan ook relevant. Handelspraktijken zijn een deel van en behoren tot marktpraktijken.347 

Anders dan de WMPC bevat de WVB geen omvattende bescherming van consumenten tegen 

oneerlijke handelspraktijken. Deze materie heeft haar rechtsgrondslag in richtlijn 2005/29 inzake 

marktpraktijken. In artikel 6 WVB wordt enkel het verbod op misleidende reclame in de relatie 

tussen beoefenaars van vrije beroepen enerzijds en consumenten anderzijds geregeld. Dus enkel 

hieromtrent bestaat er geen leemte in het wettelijk kader. Deze bepalingen zouden dus theoretisch 

van kracht blijven na het arrest van het Grondwettelijk Hof.348 De Belgische Wetgever heeft het 

echter nagelaten de WVB aan te passen aan deze richtlijn (zie deel 3).  

                                                             
345

 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 25. 
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 G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming”-Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, 411; G. STRAETMANS, “Een 
kritische doorlichting van het toepassingsgebied van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de Belgische 
omzettingsgebied” in De Wet Handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 45-49. 
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 R. STEENNOT e.a., Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 69-70, nr. 90 en 93. 
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 A. HALLEMANS, “De gevolgen van de ongrondwettelijke uitsluiting van de beoefenaars van vrije beroepen uit 
de WMPC”, Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift 2011, 4, 3. 
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Er zal dus een richtlijnconforme interpretatie van de wet van 2002 en de daarin bepaalde 

misleidende reclame nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat de artikelen 87 tot 91 WMPC inzake 

het verbod op misleidende handelspraktijken – wat ruimer is dan enkel reclame – ook zullen worden 

toegepast op beoefenaars van vrije beroepen, tandartsen en kinesisten. 349 

Voor de marktpraktijken die niet in de wet van 2002, maar wel in de WMPC zijn geregeld zal er wel 

een juridisch vacuüm bestaan als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof. De rechter zal in 

een concreet geval deze leemte opvullen door toepassing te maken van de WMPC.  350 Concreet gaat 

het om het verbod op algemene oneerlijke marktpraktijken uit de artikelen 84-86 WMPC en op 

agressieve marktpraktijken uit de artikelen 92-94 WMPC.351  

De regels van de WMPC gelden ook niet onverkort. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft 

reeds beslist dat ook de WMPC op bepaalde punten geen correcte omzetting is van de richtlijn. Zo 

oordeelde het Hof van Justitie dat het Belgisch verbod op gezamenlijke aanbiedingen uit de oude 

WHPC niet richtlijnconform was omdat zij in een te vergaande bescherming voorzag352.  

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Wetgever de WMPC aangepast. Gezamenlijke aanbiedingen 

zijn in België nu wel toegelaten (art. 71 en 72 WMPC), tenzij ze oneerlijke marktpraktijken zouden 

uitmaken, of een andere regel uit de WMPC zouden schenden. Hetzelfde lot zijn andere algemene 

verboden uit de WMPC beschoren, voor zover zij verder gaan dan wat de richtlijn bepaalt. Zo zal er 

geen algemeen wettelijk verbod in verband met sperperiodes en aankondigingen van 

prijsverminderingen meer mogen bestaan, voor zover zulk verbod tot doel heeft de consument te 

beschermen353. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie laat het aan de nationale rechter over te oordelen of dit 

wettelijk verbod in een concreet geval tot doel heeft concurrenten, dan wel consumenten te 

beschermen354. 

De beoefenaars van een vrij beroep dienen zich onder toepassing van de WMPC regels te 

weerhouden van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten en jegens andere 

ondernemingen. Een aantal van die praktijken waren evenwel reeds deontologisch verboden, doch 

men mag de potentiële impact van de art. 83 e.v. WMPC op de vrije beroepsbeoefenaar niet 

onderschatten. Het aantal geschillen dat daaruit kan voorvloeien, is enorm. Zo komt afwerving van 

cliënteel frequent voor in de wereld van de vrije beroepsbeoefenaars.  

                                                             
349 A. HALLEMANS, “De gevolgen van de ongrondwettelijke uitsluiting van de beoefenaars van vrije beroepen uit 
de WMPC”, Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift 2011, 4, 4. 
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Hoofdstuk 4, Afdeling 2 “Oneerlijke marktpraktijken jegens anderen dan consumenten” in T. HEREMANS (ed.), De 
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Larcier, 2010. 
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352

 HvJ 23 april 2009, C-261/07 en C-299/07, www.curia.eu. 
353

 HvJ 30 juni 2011, C-288/10, www.curia.eu. 
354 HvJ 30 juni 2011, C-288/10, www.curia.eu. 
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b.  Regeling in WMPC 

De regeling van oneerlijke handelspraktijken in de WMPC heeft een drieledige structuur.355 Vooreerst 

is er de overkoepelende norm in artikel 84 WMPC, een algemene bepaling bij toepassing waarvan 

oneerlijke handelspraktijken worden verboden. Deze norm wordt geconcretiseerd door twee 

algemene normen inzake misleidende (artikel 88 WMPC) en agressieve handelspraktijken (artikel 92 

WMPC). Naast deze algemene normen zijn er twee zwarte lijsten inzake misleidende (artikel 91 

WMPC) en agressieve handelspraktijken (artikel 94 WMPC). De praktijken omschreven in deze zwarte 

lijsten moeten in alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd.356 

In de praktijk zal men als volgt tewerk gaan: 

1. Eerst onderzoekt men of de gedraging voorkomt in de zwarte lijst inzake misleidende of 

agressieve handelspraktijken.357 Beantwoordt de gedraging aan de beschrijving van één van 

deze praktijken, dan is deze gedraging immers per se verboden. Praktijken die voorkomen in 

de lijsten worden onweerlegbaar vermoed misleidend of agressief te zijn. De rechter heeft 

terzake geen beoordelingsbevoegdheid358, er hoeft niet te worden aangetoond dat deze 

praktijken de aankoopbeslissing van de consument zouden kunnen beïnvloeden.359 

2. Komt de gedraging niet voor op de zwarte lijsten, dan moet de rechter beoordelen of de 

gedraging in het licht van de concrete omstandigheden als misleidend of agressief kan 

worden beschouwd. De gedraging is slechts verboden overeenkomstig de algemene normen 

als ze de aankoopbeslissing van de consument kan beïnvloeden.360  

3. Valt de gedraging evenmin onder één van de twee concrete normen, dan moet worden 

onderzocht of de gedraging, zonder misleidend of agressief te zijn, alsnog in strijd is met de 

eerlijke handelspraktijken overeenkomstig de algemene norm.361 In dat geval moet worden 

nagegaan of de referentieconsument in zijn economisch gedrag wordt beïnvloed en moet de 

strijdigheid met de vereisten van professionele toewijding worden bewezen. Slechts weinig 

gedragingen zullen echter onder deze ‘catch all’ bepaling vallen, daar bijna alle oneerlijke 

handelspraktijken misleidend of agressief zijn.362 

  

                                                             
355 Dit is net zoals in de WHPC, E. TERRYN, “Misleidende en vergelijkende praktijken na de omzetting van de 
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2.3.2. Oneerlijke marktpraktijken jegens ondernemingen 

 

a.  Algemeen 

Centraal hier staat artikel 95 WMPC, dit artikel speelde in het geschil dat aanleiding heeft gegeven 

tot het voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 april 2011. De algemene 

zorgvuldigheidsregel van artikel 95 WMPC die stelt dat ‘elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige 

daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen 

schaadt of kan schaden’ verboden is, zal nu ook op beoefenaars van vrije beroepen, tandartsen en 

kinesisten van toepassing zal zijn. 

Met betrekking tot deze materie bevat de wet van 2 augustus 2002 geen bepalingen. Ook richtlijn 

2005/29 kan geen soelaas brengen, want deze is enkel van toepassing op de relatie onderneming-

consument. De rechter zal deze ontstane leemte moeten opvullen met de toepassing van de WMPC 

regels363, maar zal hierbij geen richtlijnconforme interpretatie kunnen geven, noch de richtlijn als 

leidraad gebruiken.  

 

b.  Regeling in de WMPC 

Afdeling 2 van Hoofdstuk 4 van de WMPC betreft de oneerlijke marktpraktijken jegens andere 

personen dan consumenten. Artikel 95 WMPC herneemt het algemeen verbod daden te stellen 

strijdig met de eerlijke marktpraktijken en waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één 

of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden364. Deze regel wordt aangevuld met 

bepalingen die hun oorsprong vinden in de Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake 

misleidende en vergelijkende reclame. Deze regels verbieden misleidende reclame jegens 

ondernemingen, het toepassingsgebied ervan wordt echter uitgebreid tot alle personen die geen 

consument zijn.365 Het algemene verbod om daden te stellen die strijdig zijn met de eerlijke 

marktpraktijken wordt traditioneel gezien als een toepassing van de zorgvuldigheidsnorm van artikel 

1382 B.W. voor het handelsleven366.  

Het criterium inzake het in strijd handelen met de eerlijke marktpraktijken zal hier de gemiddelde, 

voorzichtige en vooruitziende onderneming zijn, geplaatst in dezelfde omstandigheden. In principe 

dienen drie elementen bewezen te worden: (1) een fout, dit is een daad strijdig met de eerlijke 
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handelsgebruiken; (2) schade, de beroepsbelangen van één of meer verkopers/ondernemingen 

schaden en (3) het oorzakelijk verband tussen fout en schade. 

STEENNOT beantwoordt de vraag of het eigenlijk wel opportuun is om de reclame ten aanzien van 

consumenten en ten aanzien van andere personen afzonderlijk te reglementeren positief. Hij wijst 

erop dat deze dualiteit ook op Europees niveau bestaat. Enerzijds is er Richtlijn 2005/29/EG inzake 

oneerlijke handelspraktijken, die uitsluitend reclame gericht tot consumenten regelt. Anderzijds is er 

Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006, die (onder meer) misleidende reclame ten aanzien van 

andere personen dan consumenten regelt. Zolang deze dualiteit op Europees niveau bestaat, 

verdient het de voorkeur in de Belgische wetgeving dezelfde structuur te weerhouden. 367 

Artikel 95 WMPC is, zoals gezegd, een ‘catch all’- bepaling. Dit houdt in dat praktijken die niet door 

de andere wetgevende bepalingen worden gevat of verboden, door een beroep op deze algemene 

regel kunnen worden gestopt, wanneer ze als oneerlijke marktpraktijken kunnen worden bestempeld 

en schadeberokkenend kunnen zijn. Zo kan art. 95 WMPC bv. worden gebruikt om verwarring te 

doen stopzetten die niet door middel van reclame wordt gecreëerd.De artikelen 96 tot 99 WMPC, die 

o.a. misleidende en afbrekende reclame en meer specifieke marktpraktijken verbieden tussen 

ondernemingen, zullen door de rechter naar analogie moeten worden toegepast368. 

Een sluitende definitie van eerlijke marktpraktijken is dus niet voorhanden in artikel 95 WMPC, wel 

werden een aantal typegevallen van unfair gedrag op basis van de praktijk ontwikkeld. 369 

 

- Afwerven van cliënteel 

De strijd om cliënteel behoort tot het wezen van de mededinging, wat betekent dat moet 

worden uitgegaan van de principiële toelaatbaarheid van het afwerven van cliënteel. 

Wanneer de afwerving gebeurt in samenhang met bijzondere bijkomende omstandigheden 

die aan een in beginsel normale concurrentiedaad een onrechtmatig karakter verlenen, kan 

dit onrechtmatig zijn.370 Zo zijn onder meer onrechtmatig: bewuste poging tot 

verwarringsstichting tussen twee ondernemingen;371 derdemedeplichtigheid aan een 

eventuele contractbreuk van de werknemer372,  ... 
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STUYCK stelt dat er geen recht op cliënteel als dusdanig bestaat.373 Op grond van de vrijheid 

van concurrentie staat het iedere onderneming bijgevolg ook vrij om haar klantenkring uit te 

breiden ten koste van de concurrenten. Pas wanneer deze afwerving gepaard gaat met 

bijzondere omstandigheden zal ze onrechtmatig zijn, bv. de verkoper in een slecht daglicht 

plaatsen, het gebruik van onrechtmatig verkregen klantenlijsten enz. 374 

 

- Parasitaire mededinging 

Onder parasitaire mededinging verstaat men de handeling waarbij men de naam en de faam 

van een concurrent uitbuit zonder verwarring te stichten en zonder diens verdiensten naar 

omlaag te halen375. Men profiteert van de naam of de faam van een andere onderneming op 

een wijze die voor gevolg heeft dat de afzetmogelijkheden voor zijn producten worden 

beperkt. De onrechtmatigheid ligt in het feit dat de nabootser voordeel haalt uit de 

investeringen of het succes van zijn concurrent.376 

 

- De verkoop van diensten met verlies 

De artikelen 101-102 WMPC verbieden de verkoop van goederen377 met verlies. De wetgever 

was van oordeel dat een verbod van verkoop van diensten met verlies moeilijk kon, 

aangezien de kostprijs van een dienst moeilijk te berekenen is. De prijszetting van diensten is 

vrij, gelet op de principiële vrijheid van handel. De verkoop van diensten met verlies kan 

onder bepaalde omstandigheden evenwel verboden zijn op grond van artikel 95 WMPC, met 

name wanneer deze plaatsvindt in samenhang met bijzondere bijkomende omstandigheden 

die aan een in beginsel normale concurrentiedaad een onrechtmatig karakter verlenen en 

wanneer aan de twee voorwaarden van artikel 95 WMPC is voldaan.378 
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3. Bevoegde rechtbank 

In geval de vrije beroepsbeoefenaar een bepaling van de WMPC schendt, dan dient de cliënt (of een 

andere vrije beroepsbeoefenaar) het geding niet langer aanhangig te maken bij de rechtbank van 

eerste aanleg, maar wel bij de rechtbank van koophandel. Deze omwenteling kan grote problemen 

met zich meebrengen. Wanneer de rechter geconfronteerd wordt met een probleem over de 

toepassing van de WMPC op een vrije beroepsbeoefenaar, zal hij vaak ook deontologische regels in 

aanmerking moeten nemen. De rechters in koophandel hebben vandaag echter helemaal geen 

ervaring met die deontologische regels. 

Het spreekt voor zich dat de toepassing van die regels op vrije beroepsbeoefenaars tal van praktische 

problemen met zich zal meebrengen: hoe verhouden de regels van de WMPC zich tegenover 

deontologische regels? Indien een bepaalde gedraging van een vrije beroepsbeoefenaar zowel een 

deontologische verplichting als een bepaling van de WMPC schendt, moet de tegenpartij dan de zaak 

zowel voor de rechter in eerste aanleg als voor de rechter in koophandel aanhangig maken of is 

slechts één van hen bevoegd? 379 

Figuur 16 – Bevoegde rechtbank 

WVB WMPC 

rechtbank van eerste aanleg rechtbank van koophandel 

 

 

 

4. Vordering tot staken 

4.1 Algemeen 

Een vordering tot staken is een procedure bestemd om een individu (vaak een verkoper) te dwingen 

een door de wet verboden gedrag stop te zetten. Ze wordt ingesteld voor de rechtbanken en hoven 

van de rechterlijke orde. De bedoeling is om bedrijven die de algemene belangen van de 

consumenten schaden buitenspel te zetten. Deze vordering kan worden ingesteld bij een overtreding 

van de regels inzake verkoop op afstand, garanties betreffende consumptiegoederen, timesharing, 

misleidende of vergelijkende reclame, misleidende bedingen en verbruikerskrediet. 

Belangrijk is dat de regel in de WVB die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd 

verklaart voor de vordering tot staken, overeind blijft na het arrest van 6 april 2011, aangezien het 

Grondwettelijk Hof besliste dat dit wettelijk verschil de Grondwet niet schendt en de bevoegdheid 

evenmin is geregeld op Europees niveau. 380 

 

                                                             
379

 P. BRULEZ, o.c., 99. 
380 A. HALLEMANS, o.c., 5. 

http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Verkoop-op-afstand,39-.html
http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Garanties-.html
http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Timesharing-.html
http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Bedrieglijke-reclame-.html
http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Vergelijkende-reclame-.html
http://www.dolceta.eu/belgie/Mod1/-Onrechtmatige-bedingen-.html
http://portal.dolceta.net/belgie/Mod2/index.php?theme=2
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4.2 WVB 

De wet van 2 augustus 2002 voorziet in artikel 18 dat een stakingsvordering kan worden ingesteld 

omwille van een schending van deze wet. De vordering tot staken in het kader van de WVB dient op 

grond van artikel 18 WVB voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te worden 

gebracht. Deze vordering wordt behandeld zoals in kort geding (art. 22 WVB) en kan worden ingeleid 

door de personen vermeld in artikel 20 en 21 WVB: 

- de belanghebbenden;  
- een beroepsregulerende overheid of een interprofessionele vereniging of beroepsvereniging 

met rechtspersoonlijkheid;  
- een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit 

en in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is;  
- een ziekenfonds of een landsbond;  
- de minister of ministers die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd zijn.  
 
 
Figuur 17 – Stakingsvordering 
 

 WVB WMPC 

Bevoegde 

rechter 

Art. 18 WVB 

voorzitter rechtbank eerste aanleg 

Art. 2 WPMPC 

voorzitter rechtbank van koophandel 

procedure Procedure zoals in kort geding 

 

4.3 WMPC 

Wat de vordering tot staken betreft in het kader van de WMPC, moet men rekening houden met de 

wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet 

van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WPMPC).381 Bij 

toepassing van artikel 2, lid 1 WPMPC is de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd 

om het bestaan vast te stellen en de staking te bevelen van een zelfs onder het strafrecht vallende 

daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de Wet Marktpraktijken (bv. misleidende, 

oneerlijke of agressieve handelspraktijken). Art. 2, tweede lid, van de WPMPC bepaalt dat de 

voorzitter de marktpraktijken bedoeld in de artikelen 83 tot 99 van de WMPC mag verbieden 

wanneer zij nog geen aanvang hebben genomen, maar op het punt staan plaats te vinden. Het gaat 

over oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten respectievelijk  jegens andere personen en 

consumenten. 

                                                             
381

 Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 
april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS, 12 april 2010, evenals de artikelen 
110 e.v. WMPC.  
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De vordering kan worden ingesteld door de personen opgesomd in artikel 113 WMPC, dit zijn 

dezelfde categorieën als in artikel 20 en 21 WVB, met de nuance dat het ziekenfonds of de landsbond 

niet voorkomt in artikel 113 WMPC. 

 

De procedure, namelijk zoals in kort geding (art. 118 WMPC) en de mogelijke maatregelen die de 

voorzitter kan bevelen, zijn gelijkaardig in de WVB en de WMPC. De WVB biedt de voorzitter één 

bijkomende mogelijkheid: meer bepaald kan hij bevelen dat de communicatietechniekexploitant382, 

indien deze daartoe in staat is, een einde maakt aan praktijken die niet conform de bepalingen van 

de wet inzake overeenkomsten op afstand zijn (art. 18, 3de lid WVB).383 De voorzitter zal dus de 

serviceprovider kunnen bevelen om de toegang tot de website van de vrije beroepsbeoefenaar die 

de WHPVB schendt, te blokkeren.384 

 

5. Strafsancties 

Naast de nietigheidssanctie385 bevatten de WVB en de WMPC ook enkele strafsancties. Opvallend in 

de WVB is dat een titularis van een vrij beroep enkel strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden 

indien hij bepaalde regels met betrekking tot overeenkomsten op afstand niet respecteert. Concreet 

wordt de titularis van het vrij beroep met een geldboete van 250 tot 10.000 EUR bestraft voor zover 

hij zijn precontractuele informatieplicht omtrent het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht 

(art. 12, 1ste lid, 6° WVB) of zijn informatiebevestigingsplicht inzake de voorwaarden en de 

uitoefeningswijze van het verzakingsrecht (art. 13, 2° WVB) niet nakomt. Dezelfde sanctie is van 

toepassing in geval van een afgedwongen aankoop (art. 17, § 1 en 25 WVB). Artikel 25 van de WVB 

wijkt op een dubbele wijze af van de sanctieregeling uit de WMPC: vooreerst voorziet artikel 124, 8° 

WMPC een strafsanctie bij elke overtreding van de afdeling omtrent de overeenkomsten op afstand, 

daar waar de WVB slechts de overtreding van drie concrete bepalingen sanctioneert. Bovendien 

voorziet de WMPC in een verdubbeling van het bedrag van de geldboete voor zover de overtreding 

te kwader trouw wordt begaan. 

Verder bepaalt artikel 26 van de WVB dat de vrije beroepsbeoefenaar die de beschikkingen niet 

naleeft van een vonnis of arrest naar aanleiding van een stakingsvordering, zich blootstelt aan een 

geldboete van 1.000 tot 20.000 EUR. Een gelijkaardige bepaling vinden we in artikel 126, 1° WMPC. 

 

 

 

                                                             
382

 Het betreft “iedere natuurlijke persoon of publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon wiens 
beroepsactiviteit erin bestaan één of meer technieken voor communicatie op afstand aan de titularissen van 
een vrij beroep ter beschikking te stellen” (art. 2, 8° WVB). 
383 In het kader van de WMPC wordt die bevoegdheid verleend aan de onderzoeksrechter (art. 137, § 2 WMPC; 
oud art. 117, § 2 WHPC). 
384

 F. DEBUSSERÉ, “Een wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002-
03, 523. 
385 Bij onrechtmatige bedingen, verkopen buiten de onderneming, ... 
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Conclusie 

 

Wat hierboven duidelijk is aangetoond, is dat de verschillen tussen de regelingen in de WVB en de 

WMPC vrij verwaarloosbaar zijn. Zoals blijkt dekt de WVB grotendeels de lading van de regels uit de 

WMPC, namelijk: de regelingen omtrent misleidende en vergelijkende reclame, onrechtmatige 

bedingen, en op afstand gesloten overeenkomsten. Naast die drie regelingen zal de vrije 

beroepsbeoefenaar echter weinig tot geen last ondervinden van de WMPC. Zo zal de regelgeving 

omtrent de aanduiding van de hoeveelheid bijvoorbeeld geen toepassing vinden, gezien deze slechts 

geldt voor wat betreft de verkoop van producten door ‘vulbedrijven’, ‘conditioneerders’ en 

‘invoerders’. Andere voorbeelden van regelingen die zelden of nooit op de vrije beroepsbeoefenaar 

van toepassing zullen zijn, zijn deze omtrent de verkoop met verlies van producten, de uitverkoop en 

de solden.  
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Hoofdstuk 2 Aanpassing van de WVB 

 

Figuur 18 – scenario 2 

1. Uitbreiden van het toepassingsgebied 

van de WMPC tot beoefenaars van vrije 

beroepen 

Wetsvoorstel 30/06/2011 (hangende in de 

Kamer) 386 

2. Wijzigen van de WVB conform aan de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

Wetsvoorstel 25/01/2012 (hangende in de 

Kamer) 387 

 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal scenario 2 worden besproken, namelijk de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken via een aanpassing van de WVB. Het gevolg van deze benadering zou zijn dat het 

dualisme behouden blijft.  

Op Europeesrechtelijk vlak zou een omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de 

WVB geen enkel probleem doen rijzen. Het Hof van Justitie zou geenszins de uitsluiting van vrije 

beroepsbeoefenaars uit het toepassingsgebied van de WMPC (en het aannemen van twee 

afzonderlijke wetten) als dusdanig veroordelen, aangezien het Hof enkel bevoegd is ten aanzien van 

die bepalingen van de WMPC die de bescherming van de consument betreffen, en geenszins ten 

aanzien van de bepalingen die de concurrentie tussen ondernemingen betreffen.388  

Deze omzetting via de WVB krijgt ook steun van de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO. De 

Hoge Raad pleit ervoor dat die omzetting zou worden voltooid. De Hoge Raad meent dat een 

omzetting van de Richtlijn 2005/29 EG via een aparte sectoriële wet voor de vrije beroepen de 

transparantie en de belangen van de consumenten ten goede komt. De Hoge Raad herinnert daarbij 

aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beoefenaars van een vrij beroep, aangezien zij 

bij de uitoefening van hun activiteit bijdragen aan de openbare orde, de volksgezondheid en de 

veiligheid.389 De Hoge Raad vraagt bovendien de inlassing van de algemene norm oneerlijke 

praktijken zoals vervat in artikel 95 van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming in 

voornoemde wet Vrije Beroepen. Dit om aansluiting te vinden bij het hierboven geciteerde arrest van 

                                                             
386 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer, 2010-11, 1643/001 en Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer, 2010-2011, 53, 
1790/001, Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat, 2011-12, 5-1229. 
387 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer, 2011-12, 2017/001. 
388

 P. BRULEZ, o.c., 455 
389 Hoge Raad voor de zelfstandigen en KMO, “Advies op eigen initiatief over het evaluatieverslag over de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument opgesteld door 
Meester Herman De Bauw.”, www. hrzkmo.fgov.be 
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het Grondwettelijk Hof. DEKONINCK en BRULEZ wezen er evenwel terecht op dat dit een foute 

interpretatie zou zijn, aangezien de richtlijn enkel B2C-verhoudingen reguleert.390 

De vrije beroepsbeoefenaars zelf sturen ook aan op een omzetting via de WVB. Zo pleitte de FVIB, al 

daags na het arrest van 6 april 2011 voor een ‘snelle omzetting met daarin oog voor de specifieke 

manier van zaken doen van de vrije beroepsbeoefenaar (...)” van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken naar de WVB. 391 

Een aantal auteurs daarentegen wijzen erop dat dergelijke omzetting weinig zin heeft. Zo stelt 

Mertens dat een nieuwe WVB weinig meer kan zijn dan een doorslag van de WMPC, dit blijkt ook uit 

de bespreking van het wetsvoorstel. Dit zal dus geen meerwaarde hebben392. Ook KEIRSBILCK en 

STUYCK stellen dat een omzetting via de WVB betreurenswaardig zou zijn. 393 De richtlijn laat immers 

weinig ruimte voor een afwijkende behandeling van beoefenaars van vrije beroepen door het 

principe van maximale harmonisatie. Bovendien zal deze ruimte vermoedelijk nog verder verkleinen. 

Van meerdere bepalingen van de WMPC kan immers de vraag gesteld worden of ze wel verzoenbaar 

zijn met de door de richtlijn opgelegde volledige harmonisatie, zoals inzake de sperperiode394. 

Hierover werden al meerdere prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De meeste andere 

bepalingen van de WMPC zijn een omzetting van Europese Richtlijnen die onverkort van toepassing 

zijn op beoefenaars van vrije beroepen. Ook hier is de tendens er één van steeds verdergaande 

harmonisatie (bv. Richtlijn Consumentenkrediet). 

 

  

                                                             
390 

P. BRULEZ, o.c., 458, C. DEKONINCK, “Handelspraktijken, niets nieuws onder de zon”, 7. 
391

 J. SAP, “Vrije beroepers zijn ondernemers”, Juristenkrant 2011, 12. 
392 D. MERTENS, “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon “onderneming” heten?”, RW 2011-2012, 20, 
910. 
393 B. Keirsbilck en J. Stuyck, “Een kritische analyse van de Wet Markpraktijken en Consumentenbescherming”, 
TBH 2010, 1003. 
394

 G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming”-Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, 418-419. 
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2 - Bespreking Wetsvoorstel 2017/001 

 

Op 25 januari 2012 werd het wetsvoorstel 2017/001 ingediend in de Kamer tot wijziging van de wet 

van 2 augustus 2002 betreffende de reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten 

overeenkomsten inzake vrije beroepen (WVB)395. Met dit voorstel wil de wetgever de WVB in 

overeenstemming te brengen met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Dit wetsvoorstel werd 

ingediend door partijleden van de CD&V en de CdH. 

In dit hoofdstuk worden de in het wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen aan de WVB besproken. De 

vraag is: zal de wetgever met deze aanpassingen voldoen aan de omzettingsplicht van de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken? 

 

2.1  Nieuw opschrift van de wet 

De nieuwe titel van de WVB zou worden: ‘Wet betreffende de praktijken van de titularissen van vrije 

beroepen en de bescherming en de rechten van de cliënt’. Deze wijziging weerspiegelt dat de 

bescherming van de cliënt zich op twee niveaus situeert: 

- Ten eerste de praktijken van de vrije beroepen, de vergelijkende reclame, en de bescherming 

van titularissen van vrije beroepen tegen misleidende reclame.  

- Ten tweede de contractuele rechten toegekend aan de cliënt (onrechtmatige bedingen, op 

afstand gesloten overeenkomsten). 

 

2.2. Definities 

2.2.1  Titularis vrij beroep 

De aanpassing van de definitie van ‘vrij beroep” heeft als doel dat nu ook ‘degene die in naam van of 

voor rekenschap van hem optreedt’ onder de toepassing ervan valt. Dit is in overeenstemming met 

de definitie van handelaar uit de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken396. Het valt te betreuren dat 

men hier niet opteert voor een definitie die op de WMPC afgestemd is.  

 

  

                                                             
395 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer, 2011-12, 2017/001. 
396

 “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelspraktijken verricht die onder deze richtlijn vallen en die 
betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die in naam van of voor rekenschap van 
hem optreedt” 
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2.2.2 Cliënt 

De definitie van cliënt zou op grond van dit wetsvoorstel worden aangepast om rechtspersonen uit te 

sluiten. Ook de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken beperkt de definitie van consument immers tot 

natuurlijke personen, een uitbreiding hiervan is niet mogelijk aangezien de Richtlijn een maximale 

harmonisatierichtlijn is op grond waarvan het lidstaten niet toegestaan is bepalingen goed te keuren 

die meer bescherming zouden bieden. De definitie zou door deze aanpassing gelijkaardig zijn aan 

deze in de WMPC met het enige verschil dat het woord ‘uitsluitend’ hierin niet werd opgenomen.  

 

2.3.  Praktijken van titularissen van vrije beroepen 

Dit wetsvoorstel bevat de invoeging van een nieuwe definitie voor praktijken van titularissen van 

vrije beroepen. Deze definitie is quasi-identiek aan de definitie van handelspraktijken in artikel 2, 29° 

WMPC. Beiden zijn een letterlijke overname van het begrip uit de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken. De nuances met de WMPC zijn dat in de WMPC sprake is van de verkoop of 

levering van een ‘product’ in plaats van ‘een dienst of een goed’ en dat het om praktijken van 

‘ondernemingen’ gaat.  

Deze ‘praktijken van de vrije beroepen’ beperken zich dus ook tot de zogenaamde business-to-

consumer verhouding (B2C), net als het begrip handelspraktijken. De WMPC hanteert voor de 

business-to-business verhouding (B2B) immers het begrip marktpraktijken.  

Opvallend is dat ook de misleidende omissies hier worden toegevoegd, ook in de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken valt dit onder het begrip handelspraktijk (artikel 2, d). Net als in artikel 90 §1 

WMPC en artikel 7 van de Richtlijn moeten twee voorwaarden voorhanden zijn opdat een 

handelspraktijk als misleidende omissie kan worden gekwalificeerd. Er moet essentiële informatie 

worden weggelaten voor de gemiddelde consument en deze weglating moet de gemiddelde 

consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. 

Daarnaast worden net als in artikel 90 §2 WMPC ook als misleidende omissie beschouwd: praktijken 

die essentiële informatie verborgen houden, op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze 

dan wel laattijdig verstrekt en de gemiddelde consument ertoe brengen een besluit over een 

transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. 
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2.4. Misleidende reclame tussen titularissen van vrije beroepen of ten 
aanzien van andere beroepsbeoefenaars 

Deze afdeling bevat de vroegere ongewijzigde artikelen 4 en 5 van de WVB, onder enkel voorbehoud 

van een door het wetsvoorstel voorgestelde toevoeging aan artikel 4, eerste lid WVB, namelijk: 

‘onverminderd de toepassing van strengere wetten is elke misleidende reclame tussen titularissen van 

vrije beroepen of ten aanzien van andere beroepsbeoefenaars verboden.’. Hiermee wil de wetgever 

het toepassingsgebied van deze regels beperken tot de betrekkingen tussen de vrije 

beroepsbeoefenaars onderling. De misleidende reclame ten aanzien van cliënten zou voortaan 

geïntegreerd worden in het ruimere concept van oneerlijke praktijken van titularissen van vrije 

beroepen ten aanzien van cliënten.  

Ook de WMPC maakt dit onderscheid. De misleidende reclame tussen ondernemingen onderling, 

wat dus niet onder de definitie van ‘handelspraktijk’ valt, moet worden beoordeeld op grond van 

artikel 96 WMPC. De misleidende reclame ten aanzien van consumenten daarentegen, moet worden 

beoordeeld op grond van artikel 88 WMPC (gebaseerd op de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken).  

Een algemene bepaling met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken tussen vrije 

beroepsbeoefenaars onderling, zoals artikel 95 WMPC voor ondernemingen, bevat dit wetsvoorstel 

niet.  

 

2.5. De vergelijkende reclame 

De regels van deze afdeling gelden zowel in de verhouding tussen titularissen van vrije beroepen als 

in de verhouding tussen deze titularissen en hun cliënten. In deze afdeling wordt het vroegere artikel 

6 van de WVB overgenomen. Dit artikel wordt ongewijzigd overgenomen met de enkele toevoeging 

in artikel 6 § 2, 1° van de woorden ‘zij is niet misleidend in de zin van de artikelen 4, 5’ van ‘artikel 6/2 

en 6/3”. Deze aanvulling is nodig om artikel 14, punt 3), van de richtlijn na te leven waardoor 

voortaan als extra voorwaarde voor de rechtmatigheid van vergelijkende reclame vereist wordt dat 

zij geen misleidende praktijk is, zoals deze wordt gedefinieerd in de artikelen 6 en 7 van de richtlijn.  
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2.6. Oneerlijke praktijken van de titularissen van vrije beroepen ten aanzien 
van cliënten. 

Deze afdeling zet de kern van de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken om. De WVB bevatte nog geen 

verbod van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. Met deze nieuwe bepaling zouden 

deze regels wel worden ingevoerd voor de verhouding tussen beoefenaars van vrije beroepen en hun 

cliënten.  

Deze afdeling stemt overeen met de afdeling ‘oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten’ uit 

de WMPC. Net als artikel 84 WMPC geldt het verbod van oneerlijke B2C handelspraktijken, namelijk 

die praktijken die in strijd zijn met de vereisten van professionele toewijding en het economische 

gedrag van de gemiddelde consument (tot wie de praktijk is gericht of die bereikt wordt door de 

praktijk) met betrekking tot het onderliggende product wezenlijk (kunnen) verstoren. 

Overweging 13 van de richtlijn bepaalt op dezelfde wijze: ‘Teneinde het consumentenvertrouwen te 

versterken, dient het algemene verbod evenzeer van toepassing te zijn op oneerlijke 

handelspraktijken die buiten een contractuele relatie tussen een handelaar en een consument staan 

of na de sluiting van een contract en gedurende de uitvoering daarvan worden toegepast.’ 

Net als bij artikel 83 WMPC is de consument/cliënt die men als maatstaf moet nemen om eventuele 

inbreuken op de wet te beoordelen, de gemiddelde consument zoals die reeds ettelijke malen in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie is gedefinieerd397 en die tevens is opgenomen in de richtlijn 

2005/29/EG, met name: ‘de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende’ consument van de 

betrokken soort producten. Overweging 18 van de richtlijn verduidelijkt dit door te verwijzen naar 

het gedrag van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. Daarbij spelen 

volgens de interpretatie van het Hof van Justitie ook de maatschappelijke, culturele en taalkundige 

factoren een rol.  

In afwijking van dit algemeen criterium wordt op grond van artikel 5, § 3, van de richtlijn een 

specifieke bescherming ingevoerd ten aanzien van bijzonder kwetsbare consumenten, zoals 

kinderen, door in dit geval erin te voorzien dat het effect van de handelspraktijk vanuit het 

gezichtspunt van het gemiddelde lid van die groep wordt beoordeeld. In artikel 6/1, § 4 vinden we 

deze bescherming terug ten aanzien van de vrije beroepen. Ook in de WMPC is deze afwijking 

voorzien in artikel 84. 

Overeenkomstig de richtlijn worden de oneerlijke praktijken gedefinieerd op grond van het dubbele 

criterium inzake de strijdigheid met de vereisten van professionele toewijding en wezenlijke 

verstoring van het economisch gedrag van de gemiddelde cliënt. Het begrip professionele toewijding 

zelf is gegrond op een dubbele vereiste inzake competentie en goede trouw van de titularis van het 

vrij beroep. De nieuwe artikelen 6/2 tot 6/4 zetten het beginsel betreffende het verbod inzake 

oneerlijke praktijken uiteen met betrekking tot de meest verspreide oneerlijke praktijken, te weten 
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de misleidende praktijken en de agressieve praktijken. Artikel 88 en 92 WMPC bevatten gelijkaardige 

algemene normen inzake misleidende en agressieve handelspraktijken. 

Ten slotte wordt overeenkomstig artikel 5, § 5, van de richtlijn, een lijst van in alle omstandigheden 

oneerlijk geachte praktijken bijgevoegd bij de wet van 2002. Dergelijke lijsten zijn terug te vinden in 

artikel 91 en 94 WMPC.  

 

2.7. Misleidende handelspraktijken 

Het artikel 6/2 uit het wetsvoorstel met betrekking tot misleidende handelspraktijken is identiek aan 

artikel 88 WMPC. Overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de richtlijn wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de misleidende handelingen, gedefinieerd in dit artikel 6/2, en de misleidende 

omissies, gedefinieerd in artikel 6/3.  

Beide regelingen stellen twee cumulatieve voorwaarden: ten eerste moet de handelspraktijk met 

ofwel onjuiste ofwel juiste informatie gepaard gaan, waarbij in het laatste geval de gemiddelde 

consument moet worden bedrogen of kunnen worden bedrogen door de handelspraktijk. Ten 

tweede moet de handelspraktijk de gemiddelde consument ertoe kunnen brengen een besluit te 

nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. 

De misleidende reclame ten aanzien van cliënten kan misleidende handelingen omvatten, die 

gebruikmaken van onjuiste informatie, maar ook, hoewel zij feitelijk correcte informatie verstrekken, 

de cliënt niettemin bedriegen met betrekking tot bepaalde essentiële aspecten van de door de 

titularis van het vrij beroep verleende dienst of het door hem geleverde goed. Zo wordt de cliënt 

ertoe gebracht een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.  

Het wetsvoorstel geeft het voorbeeld van reclame die door de presentatie ervan, bv. het gebruik van 

een klein lettertype, de cliënt kan bedriegen. Deze essentiële aspecten van de verleende dienst of 

het geleverde goed door de titularis van het vrij beroep worden opgesomd overeenkomstig de 

richtlijn. De lijst van elementen waarover kan misleid worden is limitatief, dit volgt uit de aanpak van 

volledige harmonisatie van de Richtlijn. 

In bijlage wordt een zwarte lijst gevoegd met de per se misleidende handelspraktijken. Deze is 

identiek aan de Richtlijn en de zwarte lijst van artikel 91 WMPC. 
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2.8. Agressieve Handelspraktijken 

Net als artikel 92 en 93 WMPC verbiedt artikel 6/4 uit het wetsvoorstel de agressieve 

handelspraktijken in de B2C-context. Net zoals bepaald in artikel 8 van de richtlijn, betreft het 

praktijken die de keuzevrijheid van de cliënt aanzienlijk beperken door intimidatie, dwang of 

ongepaste beïnvloeding die bestaat in het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de cliënt 

om druk uit te oefenen. 

Overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn worden in artikel 6/4, § 2, de criteria opgesomd die in 

aanmerking moeten worden genomen om het bestaan van een agressieve praktijk te bepalen. Net 

als in artikel 92 WMPC worden in artikel 6/4 WVB vermeld: het gebruik van dreigende of grove taal 

of gedragingen of het dreigen met maatregelen die wettelijk niet kunnen worden genomen, het 

uitbuiten van enige bijzondere tegenslagen of omstandigheden om het beoordelingsvermogen van 

de cliënt aan te tasten of niet-contractuele kosten veroorzakende of bovenmatige belemmeringen 

voor de uitoefening door de cliënt van zijn rechten uit hoofde van het contract. 

In bijlage bevat het wetsvoorstel ook een zwarte lijst van misleidende handelspraktijken. Ook deze is 

identiek aan de Richtlijn en de lijst uit artikel 94 WMPC. Ook het verbod van B2C afgedwongen 

verkopen uit de zwarte lijst van Richtlijn 2005/29/EG werd geïntegreerd in de Belgische zwarte lijst 

van per se misleidende praktijken net als in artikel 94, 6° WMPC.  

 

2.9. Vordering tot staken 

In het kader van de nieuwe WVB blijft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd 

voor de stakingsvordering. Dit staat in tegenstelling tot de context van de WMPC. Art. 2, eerste lid, 

van de WPMPC bepaalt immers dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan 

vaststelt en de staking beveelt van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een overtreding 

uitmaakt van de bepalingen van de WMPC. 

Net als art. 2, tweede lid WPMPW, bevat ook dit wetsvoorstel een preventieve stakingsvordering. 

Aan artikel 18 van de WVB wordt door het wetsvoorstel volgend lid toegevoegd tussen het tweede 

en derde lid: ‘Hij kan op dezelfde wijze een oneerlijke praktijk verbieden die nog niet is uitgevoerd, 

maar op het punt staat te worden uitgevoerd’. Deze aanvulling strekt ertoe dit artikel in 

overeenstemming met artikel 11 § 2 van de richtlijn te brengen door nader te bepalen dat de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet over het doen staken van 

inbreuken, een oneerlijke praktijk kan verbieden die nog niet is uitgevoerd maar op het punt staat te 

worden uitgevoerd. 

Artikel 23 van de WVB wil men aanpassen overeenkomstig artikel 12 van de richtlijn zodat de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet over het doen staken van inbreuken 

van de titularis van een vrij beroep kan eisen dat hij de juistheid van zijn feitelijke beweringen in 

verband met een praktijk bewijst en bij gebreke daarvan deze beweringen als onjuist beschouwen. 
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2.10. Strafbepalingen 

Tot slot voegt het wetsvoorstel in artikel 25 van de WVB, dat bepaalt welke overtredingen met een 

geldboete gestraft worden, ook de wet verboden oneerlijke praktijken in. Dit is in overeenstemming 

met artikel 13 van de richtlijn dat vereist dat in doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende 

sancties wordt voorzien in geval van schending van de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde 

nationale bepalingen. 

 

2.11. Conclusie 

Zoals gezegd valt de meerwaarde van een omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken via 

de WVB te betwijfelen. Op de door de WVB reeds geregelde punten, namelijk onrechtmatige 

bedingen, misleidende en vergelijkende reclame, op afstand gesloten overeenkomsten, week de 

WVB inhoudelijk maar weinig af van de corresponderende bepalingen uit de WMPC. De ruimte 

waarover de wetgever nog beschikt voor een inhoudelijk afwijkende regeling is beperkt tot 

‘handelspraktijken’ die uitsluitend jegens ondernemingen en andere niet-consumenten worden 

gesteld en tot ‘marktpraktijken’ die geen handelspraktijken uitmaken in de zin van de richtlijn en 

artikel 2, 29° WMPC. Dit begrip handelspraktijken moet bovendien ruim worden opgevat, ook het 

Hof van Jusitie bevestigde dit reeds.  

De meeste andere bepalingen van de WMPC zijn een omzetting van Europese richtlijnen die 

onverkort van toepassing zijn op vrije beroepsbeoefenaars. Op het vlak van consumentencontracten 

is er wel nog ruimte voor een verdergaande bescherming. Ook hier is de tendens er evenwel één van 

steeds verdergaande (volledige) harmonisatie. Getuige hiervan Richtlijn 2008/48/EG inzake 

consumentenkrediet en de ontwerprichtlijn consumentenrechten. Het loutere feit dat niet alle 

bepalingen van de WMPC ook van toepassing zijn op de dienstverleners, is dan voorts geen punt 

De kern van een mogelijk onderscheid is bijgevolg eerder procedureel dan inhoudelijk. De 

overwegingen van het arrest van het Grondwettelijk Hof laten  toe de bevoegdheid van de rechtbank 

van eerste aanleg te behouden met betrekking tot de vrije beroepsbeoefenaars. In dat geval stelt 

zich wel de vraag naar de afbakening van dit begrip. De huidige definitie uit de WMPC is immers 

enger dan die uit de WVB en is niet afgestemd op het handelaarbegrip (en de daden van 

koophandel), als aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (art. 573, 

1° Ger. W.) 398. Bovendien zou dit ingaan tegen de tendens om ook op dit punt het handelsbegrip om 

te wisselen voor het ondernemingsbegrip, en om de rechtbank van koophandel om te vormen tot 

een daadwerkelijke ondernemingsrechtbank. 
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DEEL 5  ALGEMEEN BESLUIT 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande bespreking, is het onderscheid dat in België klassiek tussen de vrije 

beroepsbeoefenaars en andere ondernemingen wordt gemaakt, definitief voorbijgestreefd. Dit 

onderscheid, ook wel dualisme genoemd, houdt momenteel in dat de activiteiten van traditionele 

ondernemingen in verhouding tot consumenten worden gereglementeerd door de WMPC van 6 april 

2010 en de verhouding tussen de vrije beroepsbeoefenaar en zijn cliënt door de WVB van 2 augustus 

2002. Deze benadering bestaat enkel in België. 

De WVB lijkt niet lang meer te kunnen standhouden. Deze wet voorziet sinds 2002 in regels specifiek 

voor de verhouding van vrije beroepsbeoefenaars en hun cliënt met betrekking tot onrechtmatige 

bedingen, misleidende en vergelijkende reclame en overeenkomsten op afstand. Noch het Europees 

recht, noch de rechtspraak van het Hof van Justitie maken melding van afzonderlijke regels voor vrije 

beroepsbeoefenaars. Ook de traditionele argumenten, zoals het gebrek aan commercieel 

winstoogmerk, die werden aangehaald om beoefenaars van vrije beroepen te onderscheiden van 

gewone ondernemingen, werden één na één weerlegd.  

De kritiek op de uitsluiting van de vrije beroepsbeoefenaars bestond reeds bij de inwerkingtreding 

van de WHPC in 1991. Toch kwam de wetgever niet op zijn stappen terug. Bij de aanpassing van de 

WHPC aan de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 11 mei 2005 werd deze uitsluiting in de 

nieuwe WMPC bevestigd. Sterker nog, de indirecte uitsluiting van vrije beroepsbeoefenaars uit het 

toepassingsgebied van de WHPC, werd vervangen door een uitdrukkelijke uitsluiting uit het 

toepassingsgebied van de WMPC. Bovendien is de definitie van vrije beroepsbeoefenaars in de 

WMPC onduidelijk en niet afgestemd op de definitie uit de WVB. Zo zorgt de vereiste van een 

beroepsregulerende overheid ervoor dat bepaalde vrije beroepsbeoefenaars (die niet onderworpen 

zijn aan een beroepsregulerende overheid, met uitzondering van tandartsen en kinesisten) toch 

onder het toepassingsgebied van de WMPC vallen. Dat dit een grondwettelijkheidstoets niet zou 

doorstaan, was reeds voorspelbaar.  

In navolging van de Europese wetgeving en rechtspraak is het arrest van het Grondwettelijk Hof van 

6 april 2011 dan ook slechts een stap in de hele evolutie die deze dualistische benadering aan het 

wankelen brengt. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof, op de eerste verjaardag van de WMPC, 

kwam niet als een verrassing. Het Grondwettelijk Hof gaf als antwoord op een prejudiciële vraag dat 

de uitsluiting van de beoefenaars van een vrij beroep uit het toepassingsgebied van de WMPC het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 10 en 11 Grondwet schendt. Daarmee effende het 

Grondwettelijk Hof het pad voor de wetgever om voor de vrije beroepsbeoefenaars een nieuwe weg 

in te slaan.  

De Belgische wetgever had er bij de omzetting van de WHPC en de overstap van het verkopersbegrip 

naar het ondernemingsbegrip beter voor geopteerd om de vrije beroepsbeoefenaars meteen onder 

het toepassingsgebied van de WMPC te laten ressorteren. Zo had hij zich meteen in lijn gesteld met 

de Europese regelgeving en zouden cliënten en consumenten een gelijke bescherming hebben op 

grond van de regels van de WMPC. Een aparte aanpassing van de WVB aan de Richtlijn Oneerlijke 
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Handelspraktijken zou dan ook niet meer nodig geweest zijn. Dit had heel wat te voorziene 

moeilijkheden en discussies van de baan geschoven. De WVB hield echter stand dankzij het gelobby 

van de vrije beroeps- en middenstandsorganisaties.  

De WMPC is duidelijk niet af. Op meerdere punten voldoet deze wet niet aan de omzettingsplicht 

van Europese Richtlijnen. Zo waren er reeds problemen met de sperperiode, het gezamenlijk 

aanbod,... Op verschillende terreinen is deze wet nog te schatplichtig aan lobbywerk en ook de 

kunstmatige opdeling in verhoudingen tussen ondernemingen onderling (marktpraktijken) en tussen 

ondernemingen en consumenten (handelspraktijken) maakt de WMPC minder coherent. De aanpak 

om het niveau van consumentenbescherming te verhogen via het invoeren van honderden regeltjes 

die bepalen wat ondernemingen al dan niet mogen doen, is misschien niet de meest efficiënte. 

Meer specifiek met betrekking tot de vrije beroepsbeoefenaars valt het duidelijk op dat de regels van 

de WMPC en de WVB amper verschillen. Zij zijn beide de omzetting van Europese Richtlijnen die 

geen onderscheid maken tussen ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen. Zo zijn de regels 

in de WVB met betrekking tot overeenkomsten op afstand, onrechtmatige bedingen en misleidende 

en vergelijkende reclame nagenoeg identiek aan deze uit de WMPC. Een gelijkschakeling van de vrije 

beroepsbeoefenaars met gewone ondernemingen lijkt dan ook slechts beperkte gevolgen met zich 

mee te brengen. 

Het probleem is duidelijk: het traditionele onderscheid tussen vrije beroepsbeoefenaars en ‘gewone’ 

ondernemingen is niet langer houdbaar. De oproep gericht aan de Belgische wetgever om tot actie 

over te gaan is glashelder. De Belgische wetgever heeft twee mogelijkheden om de wetgeving met 

betrekking tot vrije beroepsbeoefenaars in overeenstemming te brengen met het Europees recht. 

Ten eerste kan de wetgever ervoor kiezen het toepassingsgebied van de WMPC uit te breiden tot 

beoefenaars van vrije beroepen, ten tweede kan de WVB zelf worden aangepast en zo in 

overeenstemming met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken worden gebracht. De eerste optie 

draagt duidelijk de voorkeur en is meest logisch. Per definitie zijn vrije beroepsbeoefenaars immers 

ondernemingen. Een afschaffing van de behandeling van de vrije beroepsbeoefenaar als 

buitenbeentje lijkt dan ook wenselijk.  

De keuze voor een aanpassing van de WVB lijkt daarentegen weinig zinvol en heeft geen aandacht 

voor het ruimere kader. Concreet zouden er op het vlak van oneerlijke handelspraktijken jegens 

consumenten immers amper verschillen zijn tussen deze van toepassing op de vrije 

beroepsbeoefenaars op grond van de nieuwe WVB en deze die gelden voor ondernemingen op grond 

van de WMPC. De enige mogelijkheden die dan nog resten om in afwijkende regels te voorzien voor 

de vrije beroepsbeoefenaars bevinden zich op twee gebieden: ten eerste de handelspraktijken ten 

aanzien van niet-consumenten en ten tweede op het vlak van marktpraktijken ten aanzien van 

ondernemingen of andere vrije beroepsbeoefenaars. Deze mogelijkheden zijn ook beperkt. Het 

behoud van het dualisme zou dan voornamelijk nog op procedureel vlak gevolgen hebben. De 

rechtbank van eerste aanleg zou dan bevoegd zijn met betrekking tot vrije beroepsbeoefenaars, de 

rechtbank van koophandel met betrekking tot de andere ondernemingen. 
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Kortom, een keuze voor de aanpassing van de WVB lijkt kortzichtig en zou het dualisme opnieuw 

bevestigen. Dit strookt niet met wat de Europese wetgever wil. Een keuze voor dit scenario zou er op 

wijzen dat het gelobby van de vrije beroeps- en middenstandsorganisaties weer geslaagd is.  

Het blijft nu afwachten welk scenario de wetgever zal kiezen. De wetsvoorstellen zijn momenteel 

(mei 2012) hangende in de Kamer.  
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