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VOORWOORD 

Met het schrijven van deze masterproef komt er een einde aan vijf mooie en boeiende jaren aan deze Gentse 

rechtsfaculteit. Deze vijf jaren zijn dan ook voorbij gevlogen. Alvorens te starten met deze masterproef is een 

dankwoord dan ook op zijn plaats. 

Eerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Diederik Bruloot, die mij gedurende de voorbije twee 

jaar heeft begeleid. Ik ben heel dankbaar dat ik de kans kreeg om dit erg actuele onderwerp te bespreken. 

Het advies van mijn promotor heeft er voor gezorgd dat ik deze opdracht tot een goed einde heb kunnen 

brengen.  

Daarnaast wil ook al mijn vrienden bedanken die mijn studententijd hebben gekleurd. Zij hebben gedurende 

vijf jaar het nodige tegengewicht geboden aan alle lessen en blokperiodes, en maakten de tijd die ik in Gent 

heb beleefd echt onvergetelijk. Ook wil ik graag mijn vriendin bedanken, die mij gedurende het schrijven van 

dit proefschrift steeds heeft gesteund. 

Ook gaat mijn dank uit naar het Vlaams Rechtsgenootschap Gent, de prachtige vereniging waarvoor ik me 

tijdens drie praesidiumjaren heb kunnen inzetten. Tijdens deze jaren heb ik ongelooflijk veel bijgeleerd, 

fantastische mensen leren kennen en de meest memorabele belevenissen mogen ervaren. 

Tot slot wil ik graag mijn ouders bedanken, die mij gedurende deze vijf jaren steeds hebben ondersteund en 

van wie ik de kansen en het vertrouwen heb gekregen om mijn eigen pad uit te stippelen. 
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INLEIDING 

1. Beleggen werd in de afgelopen decennia alsmaar toegankelijker voor het grote publiek. 

Beleggingsproducten zijn vandaag niet enkel beschikbaar voor de economische top van de samenleving, 

maar ook voor de gemiddelde burger, de consument. Sinds de financiële crisis hebben obligaties sterk aan 

belang gewonnen. Het vertrouwen in de aandelenmarkten nam een sterke duik, terwijl bedrijven een 

krediettekort ervaarden omwille van de striktere bankvoorwaarden. De historisch lage rente op klassieke 

beleggingsproducten zoals het spaarboekje duwde de belegger naar andere beleggingsvormen, op zoek 

naar rendement. Deze evoluties leidden ertoe dat het aantal obligatie-uitgiften sterk toenam, en dat meer 

consumenten op (complexe) obligaties intekenden.  Het is daarom ook noodzakelijk om deze beleggers 

afdoende te beschermen tegen misbruik door de emittenten en financiële dienstverleners. Doorheen de jaren 

werden reeds heel wat specifieke regelen aangenomen binnen de financiële sector, vaak naar aanleiding 

van initiatieven op Europees niveau. Deze regelen, zoals de MiFID-reglementering en de 

Prospectusreglementering strekken ertoe om de belegger te beschermen. Aangezien beleggers vaak tevens 

als consument te beschouwen zijn, konden zij in bepaalde gevallen ook aanspraak maken op de 

bescherming geboden door het consumentenrecht. Voor 2014 was dit echter eerder de uitzondering dan de 

regel. Bij de invoering van Boek VI WER werd dan ook besloten om deze situatie om te keren, en het 

consumentenrecht principieel van toepassing te verklaren op financiële instrumenten. Dit had onder andere 

tot gevolg dat voor het eerst deze consumentenwetgeving ook van toepassing werd tijdens de looptijd van 

financiële instrumenten.  

2. De onderzoeksvraag van deze masterproef is wat de impact is van de toepassing van Boek VI WER 

op de uitgifte van obligaties. Deze wordt zowel bekeken aan de zijde van de consument, als van de emittent. 

Deze impact wordt in Deel II per leerstuk besproken. Alvorens deze bespreking echter kan worden aangevat, 

is het van belang om het correcte kader te schetsen waarin de toepassing van de regelen uit Boek VI WER 

zich bevindt.  

3. In het eerste deel wordt het toepassingsgebied van de consumentenrechtelijke regels besproken. Er 

wordt ingegaan op de historie van de regelen, en hoe de huidige reglementering inzake consumentenrecht 

tot stand is gekomen. Dit is belangrijk om zo de toepassingsuitbreiding van Boek VI WER te nuanceren. Ook 

wordt nagegaan welke consumentenrechtelijke regels verder geen nuttige toepassing kunnen vinden op 

obligaties. Vervolgens wordt kort ingegaan op het personele toepassingsgebied van het consumentenrecht. 

In Hoofdstuk IV wordt ingegaan op de financieelrechtelijke reglementering die de uitgifte van een obligatie 

beheersen. Hierbij wordt ingegaan op zowel het personele als materiële toepassingsgebied van de 

Prospectusreglementering en de MiFID-reglementering. 

4. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe de regels uit het consumentenrecht zich tot de 

specifieke financieelrechtelijke reglementering verhouden. Het is namelijk vaak zo dat de belegger-
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consument reeds beschermd werd door specifieke financieelrechtelijke regelgeving, waarna ook de regelen 

uit Boek VI WER van toepassing werden verklaard. Deze financieelrechtelijke regelgeving is natuurlijk 

bepalend voor de impact van de toepassingsuitbreiding van Boek VI WER, zowel omwille van het feit dat de 

consument-belegger reeds eerder bescherming genoot als omwille van de verhouding tussen de 

consumentenrechtelijke en financieelrechtelijke regelgeving. De verhouding tussen de beide regelgevingen 

kan de toepassing van de regelen uit Boek VI nuanceren of verzwakken. Er wordt dan ook nagegaan of er 

al dan niet sprake kan zijn van een cumulatieve toepassing van gelijkaardige en overlappende regelgeving. 

Ook indien de verschillende regelgevingen tegenstrijdigheden bevatten moet onderzocht worden welke 

regelgeving voorrang krijgt. Het bespreken van deze regels is essentieel om te onderzoeken in welke mate 

de regels uit Boek VI toepassing kunnen vinden zoals besproken in deel II. 

5. In Deel II worden de regels uit Boek VI besproken die een nuttige toepassing kunnen vinden tijdens 

de looptijd van obligaties. Hierbij wordt er ingegaan op wat deze regels inhouden, maar ook of specifieke 

financieelrechtelijke bepalingen reeds van toepassing zijn die tot hetzelfde doel strekken. Er wordt dan ook 

vergeleken wat de mogelijke meerwaarde is van de regelen uit het consumentenrecht, en of zij een 

cumulatieve toepassing kunnen vinden met de bestaande financieelrechtelijke reglementering. Er wordt 

gewag gemaakt van de problemen die deze toepassing met zich meebrengen, en op welke manier deze 

problemen vermeden of opgelost kunnen worden.  

6. Met betrekking tot de uitgifte van obligaties zijn er slechts enkele regelingen uit Boek VI die op een 

relevante wijze toepassing kunnen vinden. Het gaat om de regels inzake reclame, informatieverplichtingen, 

financiële diensten op afstand, gezamenlijk aanbod, de regels inzake oneerlijke handelspraktijken en de 

regels inzake onrechtmatige bedingen. Ook wordt er kort ingegaan op de sanctiemechanismen waarop een 

beroep gedaan kan worden bij een inbreuk op een bepaling uit Boek VI WER. Vooral de toepassing van de 

regels inzake onrechtmatige bedingen hebben een grote impact op de praktijk. Op de toepassing van de 

onrechtmatige bedingen op de obligatie-uitgifte wordt dan ook uitgebreid ingegaan. Hierbij wordt niet enkel 

ingegaan op de toepassing van deze regels zelf, maar ook het toezicht dat wordt uitgeoefend op de naleving 

van de regels door de FSMA. Gezien de complexiteit van deze toepassing publiceerde zij in begin 2017 

namelijk een Standpunt waarin zij meedeelt op welke manier zij te werk gaat bij de uitoefening van haar 

toezicht. Tenslotte wordt een beschouwing gemaakt over de opportuniteit van de toepassing van de regelen 

inzake onrechtmatige bedingen op financiële instrumenten, en wordt een voorstel tot herziening aangereikt. 
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SITUERING TOEPASSINGSGEBIED VAN CONSUMENTENBESCHERMING 

EN REGELEN MET BETREKKING TOT OBLIGATIES 
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HOOFDSTUK I: HET ACTUELE BELGISCHE CONSUMENTENRECHT 

 

1. WHPC en WMPC 

8. Het consumentenrecht werd het eerst gestructureerd in België via de Wet van 14 juli 1971 

betreffende handelspraktijken1, ook wel gekend onder de afkorting WHP. Deze wet bracht regelen samen 

betreffende de eerlijkheid in de handel zoals daden van oneerlijke concurrentie, verkoopmethoden, reclame 

en informatieverplichtingen ten aanzien van consumenten. Op 14 juli 1991 werd deze wet vervangen door 

de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna Wet 

Handelspraktijken/ WHPC)2. Na twintig jaar werd de WHP gemoderniseerd en stond de bescherming van de 

consument voortaan op de voorgrond.3 De WHPC werd herhaaldelijk gewijzigd en nieuwe bepalingen 

werden ingevoegd, vaak ter omzetting van Europese richtlijnen.4 Zo werden de Richtlijn 2002/65 EG 

betreffende de verkoop van financiële diensten aan consumenten (hierna Richtlijn Financiële Diensten op 

Afstand)5, Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende en vergelijkende reclame (hierna Richtlijn Misleidende 

en Vergelijkende Reclame)6 en de Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke handelspraktijken van 

ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (hierna Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken)7 

omgezet en in de WHPC ingevoegd.  

9. Vooral de omzetting van deze laatste richtlijn was op twee vlakken problematisch.8 Deze voerde de 

algemene normen van consumentenbescherming in, die oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 

tegen consumenten verboden. Enerzijds had de wetgever het toepassingsgebied van de WHPC niet 

aangepast, waardoor deze slechts van toepassing bleef op de beperkte categorie “verkopers”, en niet op het 

ruimere begrip “onderneming”. Anderzijds zondigde de omzettingswet tegen de regels van de maximale 

harmonisatie die de richtlijn kenmerkte. De bepalingen die een per se verbod inhielden inzake gezamenlijk 

                                                      
1 Wet van 14 juli 1971 betreffende handelspraktijken, BS 30 juli 1971, 8.586. 
2 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, BS 29 augustus 1991, 18.712.  
3 J. STUYCK, “Inleiding: Marktpraktijken of handelspraktijken: What’s in a name” in JURA FALCONIS (ed.), 

De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, ix-xi. 
4 J. STUYCK, “Handelspraktijken” in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer – Story-
Scientia, 2003, 10-14. 
5 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 en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 
97/7/EG en 98/27/EG van de Raad, Pb.L. 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24.   
6 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, 21-27.   
7 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, Pb.L. 11 juni 
2005, afl. 149, 2239. 
8 Wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, BS 21 juni 2007, 34.272. 
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aanbod, verkoop met verlies, solden, sperperiodes en aankondigingen van prijsverminderingen werden 

gehandhaafd, ondanks dat deze niet op de lijst in de bijlage bij de richtlijn met verboden praktijken 

voorkomen.  

10. Omwille van het VTB-VAB arrest van het Hof van Justitie van 23 april 20099 moest de WHPC worden 

aangepast. De door het Hof aangehouden interpretatie bracht namelijk met zich mee dat de regeling inzake 

het gezamenlijk aanbod grondig moest worden herschreven.10 Het Hof oordeelde dat het verbod op 

gezamenlijk aanbod opgenomen in artikel 54 WHPC in strijd was met de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken, aangezien deze een volledige harmonisatie op het niveau van de Europese Unie tot stand 

bracht. Dit betekent dat de richtlijn niet alleen bepaalt welke minimale bescherming er in elke lidstaat moet 

zijn, maar ook dat lidstaten geen extra bescherming meer mogen bieden boven het niveau van de richtlijn. 

Lidstaten mogen geen strengere regelgeving behouden, ook niet om een hoger niveau van 

consumentenbescherming te verwezenlijken. Na dit arrest was het duidelijk dat de WHPC, en de regelen 

met betrekking op het gezamenlijk aanbod in het bijzonder, grondig hervormd moest worden.  

11. Ter vervanging van de WHPC werd op 6 april 2010 de Wet betreffende Marktpraktijken en 

Consumentenbescherming11 (hierna: Wet Markpraktijken of WMPC) aangenomen. Aangezien een deel met 

betrekking op bepaalde procedures in het kader van de WMPC werd aangenomen via de bicamerale 

wetgevende procedure, valt deze echter uiteen in twee verschillende wetten.12 De WMPC handhaafde in 

grote lijnen de regelen van de WHPC, maar hervormde ze op een aantal belangrijke punten. In navolging 

van het VTB-VAB arrest van het Hof Van Justitie werd het verbod op het gezamenlijk aanbod afgeschaft, 

met de uitzondering van het verbod op gezamenlijk aanbod van financiële diensten. Ook werd de WMPC 

van toepassing op ondernemingen, wat het toepassingsgebied van de wet sterk verruimde.  

De wetgever heeft het arrest van het Hof van Justitie echter strikt geïnterpreteerd, waardoor ook deze wet 

op enkele vlakken de grens van de maximale harmonisatie van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

overschreed.13 Zo bleef het verbod op verkoop met verlies bestaan, net als de bepalingen inzake uitverkoop 

en openbare verkoop. Het grootste probleem was echter de uitsluiting van vrije beroepen op de toepassing 

van de wet, die duidelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakte.14 

 

                                                      
9 HvJ 23 april 2009, gevoegde zaken nr. C-261/07 en C-299/07, ECLI:EU:C/2009/244, VTB-VAB / Total 
Belgium en Glatea BVBA / Sanoma Magazines Belgium NV. 
10 De regels inzake het gezamenlijk aanbod worden diepgaand besproken in Deel II, Hoofdstuk V. 
11 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 20.803. 
12 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 20.803 
en 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, 20.803. 
13 Verslag over het wetsontwerp betreffende de WMPC, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 52-2340/001, 9 en 
Adv.RvS nr. 47.034/1 van 17 september 2009 in het wetsontwerp betreffende de WMPC, Parl. St. Kamer 
2009-10, nr. 522340/001, 171. 
14 GwH 15 december 2011, nr. 192/2011. 
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2. Boek VI WER 
 

12. Het Wetboek Economisch Recht15 kwam via de techniek van aanbouwwetgeving tot stand. Eind 

2013 werd Boek VI16 WER aangenomen, dat in werking trad op 31 mei 2014. De WMPC werd grotendeels 

ongewijzigd overgenomen in Boek VI. De grootste verandering met betrekking tot Boek VI is het incorporeren 

van de richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten (hierna Richtlijn Consumentenrechten).17 Deze gebruikt de techniek van maximale 

harmonisatie om de regels betreffende buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten en 

overeenkomsten op afstand op elkaar af te stemmen. Verder werd de meerderheid van de regels van de 

WMPC behouden, hoewel enkele verouderde bepalingen werden geschrapt of gewijzigd. Vooral de opheffing 

van de uitsluiting van financiële instrumenten, en dus obligaties, uit het toepassingsgebied is, in het kader 

van deze masterproef van belang.18 

  

                                                      
15 Wetboek van economisch recht, BS 29 maart 2013, 19.975. 
16 Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en 
consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities 
eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van 
het Wetboek van economisch recht, BS 30 december 2013, 103.506.  
17 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 2011, afl. 304, 1-88. 
18 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 5-6. 
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HOOFDSTUK II: MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED CONSUMENTENRECHT 

1. Begripsafbakening 

13. Lange tijd werden, zowel in de Belgische wetgeving als in de Europese richtlijnen, financiële diensten 

of producten uitgesloten van het toepassingsgebied van het consumentenrecht.19 Ook werden vaak 

specifieke uitzonderingen20 en regelingen voorzien. In Boek VI WER maken financiële diensten echter voor 

het eerst principieel deel uit van het toepassingsgebied van het gemeen consumentenrecht. Dit moet echter 

genuanceerd worden, aangezien de mogelijkheid voorzien is om bij koninklijk besluit bijzondere regels vast 

te stellen of af te wijken van de toepassing van sommige bepalingen van Boek VI WER, voor een of meerdere 

categorieën van financiële diensten.21  

Omwille van deze uitzonderingen in het verleden en het verruimde toepassingsgebied van Boek VI WER is 

het van belang om dieper in te gaan op de gebruikte terminologie in het consumentenrecht. Herhaalde 

wetswijzigingen en Europese richtlijnen hebben namelijk gezorgd voor een breed scala van interpretaties en 

definities van begrippen, die een grote impact hebben op de toepasselijke wetgeving. 

 

1.1. Goederen, Diensten en Producten 

14. Essentieel voor het bepalen van het materieel toepassingsgebied van het consumentenrecht zijn de 

begrippen goederen, diensten en producten. De inhoud van deze begrippen wijzigde echter regelmatig, vaak 

onder invloed van Europese richtlijnen.  

Zo werd er voor de toepassing van de WHPC enkel een onderscheid gemaakt tussen producten en diensten. 

Hier werden “producten” omschreven als “alle lichamelijke roerende zaken”.22 Naar aanleiding van de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken werd dit begrip ruimer ingevuld in de WMPC. Art 2, 4° definieerde 

producten als “Goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen”. Goederen worden 

daarentegen omschreven als alle lichamelijke roerende zaken, de omschrijving die in de WHPC nog aan 

producten toekwam. Deze omschrijving werd overgenomen en behouden in Boek VI WER.23 

15. De omschrijving van producten als lichamelijke roerende zaken in de WHPC zorgde ervoor dat 

financiële instrumenten onmiddellijk buiten het toepassingsgebied van de wet vielen. Financiële instrumenten 

werden namelijk beschouwd als onlichamelijke roerende goederen, met uitzondering van de effecten aan 

                                                      
19 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van economisch recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 127. 
20 Zo bevat bijlage 2a van Richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen uitzonderingen op de grijze lijst 
met oneerlijke bedingen uit bijlage 1 voor financiële diensten. 
21 Art. VI.1§2 WER.  
22 Art. 1. 1° WHPC. 
23 Art. I. 1, 4°-5° WER. 
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toonder.24 De effecten aan toonder waren namelijk te beschouwen als lichamelijke roerende goederen, maar 

werden door de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder25 (hierna 

“Wet Afschaffing Toondereffecten”) afgeschaft. Deze wet bevatte een regeling voor de geleidelijke 

afschaffing van effecten aan toonder, en bepaalde dat er vanaf 1 januari 2008 enkel nog effecten konden 

worden uitgegeven in de vorm van effecten op naam of gedematerialiseerde effecten.26 De bestaande 

effecten aan toonder dienden van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten. Indien 

effecten aan toonder niet vrijwillig omgezet werden voor 31 december 201327, werd in de laatste fase van de 

afschaffing overgegaan tot de van rechtswege omzetting van deze effecten.28 Derhalve kunnen we ervan 

uitgaan dat alle financiële instrumenten worden beschouwd als onlichamelijke roerende goederen, waardoor 

het gros van de bepalingen van de WHPC sowieso niet van toepassing zijn.  

16. In de WHPC was een algemene expliciete uitsluiting van financiële instrumenten uit het materiële 

toepassingsgebied opgenomen.29 Deze uitzondering kwam ook voor in de WMPC30, waar een verschillend 

productbegrip ervoor zorgde dat ook onlichamelijke roerende goederen binnen het toepassingsgebied van 

de wet vielen. Voor beide wetten gold echter dat de opgenomen uitzondering beschouwd moest worden als 

een algemene uitzondering, en niet enkel als een uitzondering van het productbegrip.31 Dit leidde ertoe dat 

financiële instrumenten ook niet onder het begrip diensten van toepassing kunnen zijn. 

In Boek VI WER worden de begrippen producten, goederen en diensten ongewijzigd overgenomen. Haar 

materieel toepassingsgebied blijft dus ongewijzigd in vergelijking met de WMPC, met als grote uitzondering 

dat de expliciete uitsluiting van financiële instrumenten in artikel 3 WMPC werd weggelaten. Er moet echter 

worden opgemerkt dat diverse bepalingen van Boek VI WER enkel op goederen van toepassing zijn32, die 

uiteraard geen toepassing kunnen vinden op de per definitie onlichamelijke financiële instrumenten.  

1.2. Financiële Diensten, Financiële Instrumenten en Financiële Producten 

1.2.1. Financiële Diensten 

17. De definitie van financiële diensten kon gevonden worden in oud artikel 2, 24° WMPC: 

                                                      
24 V. COLAERT, “De Wet Handelspraktijken en diensten in verband met financiële instrumenten en effecten. 
Hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, laatste lid W.H.P.C.?” DCCR 2009, 62, nr. 23.   
25 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 23 december 2005, 
55.488, erratum BS 6 februari 2006, 6.111. 
26 Art. 3, §1 Wet Afschaffing Toondereffecten. 
27 Art. 9, lid 1 Wet Afschaffing Toondereffecten. 
28 S. DE GEYTER, M. DELBOO, P. LALEMAN , Toonderstukken afgeschaft! Uw 70 antwoorden, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 188p. 
29 Art. 1 , lid 2 WHPC. 
30 Art. 3, §1 WMPC. 
31 Infra, nr. 29. 
32 Zoals bv. de regelen inzake openbare verkopen en soldenverkopen. 
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“Iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, 

verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen”.  

Ook onder de WHPC diende het begrip zo geïnterpreteerd te worden. Deze definitie was een letterlijke 

overname van de definitie van financiële diensten in artikel 2, sub b Richtlijn Financiële Diensten op Afstand. 

Ook de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken verwijst expliciet naar de Richtlijn Financiële Diensten op 

Afstand voor het definiëren van financiële diensten in artikel 3 lid 9 van de richtlijn33, waarin het een minimale 

harmonisatieclausule invoert.34 Met betrekking tot financiële diensten zijn de lidstaten dus niet gebonden aan 

het principe van maximale harmonisatie dat geldt voor de andere regelen van de richtlijn en kunnen ze 

strengere regelen uitvaardigen. 

In artikel I.8, 18° Boek VI WER werd deze definitie letterlijk overgenomen. Het verslag aan de Koning bij het 

KB tot uitvoering van Boek VI stelt echter dat het begrip “financiële diensten”35 “in het bijzonder alle “financiële 

producten” in de zin van artikel 2, 39° van de wet van 2 augustus 2002 (zoals gewijzigd door de wet van 30 

juli 2013), met name alle spaar-, verzekerings- en beleggingsproducten, met inbegrip van alle financiële 

instrumenten in de zin van artikel 2, 1° van deze wet, en ruimer gezien ook alle beleggingsinstrumenten in 

de zin van artikel 4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en 

de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt” omvat.36 Met 

andere woorden, het begrip financiële diensten uit Boek VI WER omvat het begrip financiële producten.  

18. Deze interpretatie staat in scherp contrast met de begrippen diensten en producten zoals 

gedefinieerd in Boek VI, waar een product diensten en goederen omvat. Als motivering voor een dergelijke 

interpretatie stelt de memorie van toelichting dat het voorbeeld van Europa werd gevolgd, waar het begrip 

financiële diensten ook de financiële instrumenten omvat.37 Hoewel dit niet zomaar kan worden afgeleid, zijn 

er heel wat argumenten die voor deze interpretatie opgaan. Er moet dan ook gesteld worden dat deze de 

enige zinvolle interpretatie is, gelet op het gebruik van de term in het Europees Recht.38  

19. Deze invulling zorgt echter ook voor een conflict met het begrip “financiële diensten” uit artikel 2, 

eerste lid, 40° van de Wet Financieel Toezicht, dat werd ingevoerd door de zogenaamde Twin Peaks II-Wet 

                                                      
33 G. STRAETMANS, “Europese regelgeving inzake verkoop op afstand”, SEW 2000, nr. 9, 313-328. 
34 Art. 3 (9) Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en G. STRAETMANS, “Een kritische doorlichting van het 
toepassingsgebied van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de Belgische omzettingswetgeving” in G. 
STRAETMANS, J. STUYCK en E. TERRYN, (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 
2008, 38, nr. 73. 
35 Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014 tot het nemen van  bijzondere maatregelen en tot 
afwijkingen van sommige bepalingen van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht voor bepaalde 
categorieën van financiële diensten, BS 3 april 2014, 28702. 
36 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van economisch recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 131-132. 
37 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 20. 
38 V. COLAERT, “Financiële diensten en de wet marktpraktijken: enkele knelpunten”, BFR 2011, nr. 116. 
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van 31 juli 2013.39 Hier wordt het begrip omschreven als “diensten die verband houden met een of meerdere 

financiële producten”. De notie “financiële diensten” uit Boek VI moet namelijk ruimer geïnterpreteerd worden 

dan uit de Twin Peaks II-wet, aangezien het in de context van het wetboek niet alleen betrekking heeft op de 

diensten met betrekking tot financiële producten, maar ook deze producten zelf omvat.40 De Wet Financieel 

Toezicht hanteert dus een louter nationaal begrip financiële diensten sensu stricto, waarin de financiële 

producten niet inbegrepen zijn. Boek VI WER hanteert daarentegen een Europees begrip van financiële 

diensten sensu lato, dat wel financiële producten omvat.41 Zo moeten obligaties, als financieel instrument, 

ook als financiële diensten sensu lato beschouwd worden.  

1.2.2. Financiële instrumenten 

20. In de WHPC werd slechts vaag verwezen naar de definitie van het begrip “financiële instrumenten”. 

De wetgever opteerde om te verwijzen naar de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de 

financiële markten (hierna Beurswetboek).42 Op deze manier wilde de wetgever “vermijden dat een wijziging 

van de wet op de financiële transacties en de financiële markten zou aanleiding geven tot een wijziging van 

de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument”43. Dit leidde 

er echter toe dat toekomstige wetgeving relevant werd voor het definiëren en uitsluiten van het begrip 

“financiële instrumenten” van de WHPC. Zo werd het Beurswetboek grotendeels opgeheven door de wet van 

6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 

bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Hierna Wet Beleggingsondernemingen).44  

21. Aan deze werkwijze heeft de wetgever echter niet lang vastgehouden, aangezien er in het KB van 5 

december 2000 voor geopteerd werd om het begrip “financiële instrumenten” verder in te vullen. In artikel 1, 

2° van het KB werd het begrip “financiële instrumenten” gedefinieerd door middel van een verwijzing naar de 

Wet Beleggingsondernemingen. Deze wet werd echter op zijn beurt gewijzigd door de Wet Financieel 

Toezicht, dat bepaalde dat voor de toepassing van de Wet Beleggingsondernemingen, de notie “financiële 

instrumenten” de betekenis had bepaald in artikel 2, 1° van de Wet Financieel Toezicht. Dit artikel bevat tot 

op heden nog steeds een opsomming van de verschillende financiële instrumenten die onder de toepassing 

van de wet vallen. Artikel 2, 1° a) bepaalt dat ook effecten, als omschreven in het artikel 2, 31°, als financiële 

                                                      
39 “Twin Peaks II-Wet” van 31 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële 
producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
en houdende diverse bepalingen, BS 30 augustus 2013, 60.090. 
40 Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014, BS 3 april 2014, 28.706. 
41 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van economisch recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 133. 
42 Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, BS 22 december 1990, 
23.800. 
43 Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid uitgebracht door de heer 
Dielens, Parl. St. Kamer, 1989-1990, 1240/20, 34. 
44 Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, BS 3 juni 1995, 15.876. 
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instrumenten beschouwd moeten worden. Artikel 2, 31° omschrijft effecten als “alle categorieën op de 

kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd” waarna het een 

opsomming geeft. Logischerwijs bevat deze opsomming in punt b) de “obligaties en andere 

schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten”. Zoals aangehaald omvatten 

“financiële diensten” in het WER ook alle beleggingsinstrumenten, zoals obligaties. Voor de invulling van het 

begrip financieel instrument kan dus naar artikel 2, 1° van de Wet Financieel Toezicht verwezen worden. 

1.2.3. Besluit 

22. De bovenstaande begripsafbakening toont aan dat de omschrijving van financiële producten, 

diensten en instrumenten niet zo vanzelfsprekend is als dit op het eerste zicht lijkt. Omwille van verschillende 

ontwikkelingen in het financieel recht en in het consumentenrecht zijn de begrippen onafhankelijk 

geëvolueerd, zonder dat de onderlinge samenhang bewaard bleef. Zo zijn er twee verschillende invullingen 

van het begrip financiële diensten. Ook is er de inconsistentie tussen de terminologie van Boek VI en 

financieelrechtelijke begrippen, vooral met de betrekking tot de invulling van de term product. Zo omvat een 

“product” in het gemeenrechtelijk consumentenrecht zowel “goederen en diensten”. Het omgekeerde is 

echter waar in de financieelrechtelijke context, waar “financiële diensten” ook “financiële producten” 

omvatten.  

23. De evolutie van deze begrippen heeft ook een grote impact op het toepassingsgebied van de 

consumentenwetgeving. Zowel de WHPC en de WMPC bevatten een uitzonderingsclausule voor financiële 

instrumenten, respectievelijk in artikel 1 lid 2 WHPC en artikel 3, §1 WMPC. Deze uitzondering moet echter 

genuanceerd worden, aangezien er via KB45 bepaalde regels toch op financiële instrumenten van toepassing 

werden verklaard. Financiële diensten vielen daarentegen principieel onder het toepassingsgebied van de 

wetten.  

24. Ondanks het opheffen van de uitzonderingsclause voor financiële instrumenten bij de invoering van 

Boek VI, moet ook het toepassingsgebied van Boek VI genuanceerd worden. Er is een uitzonderingsregeling 

bij KB mogelijk voor alle financiële diensten.46 Het is echter duidelijk dat deze financiële diensten ruimer 

geïnterpreteerd dienen te worden dan de financiële diensten die onder het toepassingsgebied van de WHPC 

en de WMPC vielen. Financiële diensten in Boek VI worden dermate ruim geïnterpreteerd dat daarin alle 

financiële producten zijn inbegrepen, en als zodanig uitzonderingen voor bijna de volledige financiële sector 

aangenomen kunnen worden. 

2. Uitsluiting Financiële Instrumenten in de WHPC en de WMPC 

                                                      
45 KB 5 december 2000 waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van toepassing worden verklaard 
op financiële instrumenten, effecten en waarden, BS 3 januari 2001, 21. 
46 Art. VI. 1 §2 WER. 
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25. Financiële instrumenten werden uitgesloten van het toepassingsgebied van de WHPC en de WMPC, 

die in het algemeen recht werd beschouwd als de lex generalis inzake handelspraktijken en 

consumentenbescherming.47 Waar deze regels normalerwijs ook van toepassing waren op financieel recht, 

was dit niet het geval voor financiële instrumenten. De ratio legis achter deze uitsluiting was dat het financieel 

recht al afdoende bescherming bood48, aangezien er al heel wat specifieke reglementering van de financiële 

sector was uitgewerkt met als doel het beschermen van de belegger. Dit had voornamelijk betrekking op de 

specifieke controle die de toenmalige Commissie voor het Bankwezen en Financiewezen uitoefende op de 

toepassing van de informatieverplichtingen voor prospectussen en het bod op bepaalde effecten. Ook had 

de wetgever hiermee tot doel inconsistenties te vermijden.49 

26. Deze uitsluiting was echter niet absoluut, aangezien de Koning bij de wet van 21 december 199450 

de machtiging kreeg om bepaalde bepalingen van de WHPC en respectievelijk de WMPC toch van 

toepassing te verklaren op financiële instrumenten. Met het KB van 5 december 2000 maakte de Koning hier 

dan ook gebruik van.51 Dit KB bleef ook van toepassing bij de invoering van de WMPC, waar artikel 139 § 1-

2 WMPC bepaalde dat reglementaire bepalingen genomen in uitvoering van de oude WHPC van kracht 

bleven indien ze niet strijdig waren met de nieuwe wet. Bijgevolg moest het KB van 5 december 2000 ook 

worden toegepast tegenover alle bepalingen van de WMPC die niet afweken van de bepalingen van de 

WHPC.52 In dit KB werden zowel een aantal regels van de WHPC en de WMPC van toepassing verklaard 

op financiële instrumenten, effecten en waarden als op rechten van deelneming en effecten uitgegeven door 

een ICB en vastgoedcertificaten. 

27. Met betrekking tot het definiëren van de rechten van deelneming en effecten uitgegeven door een 

ICB verwees het KB naar het Beurswetboek, dat later werd vervangen door de Wet van 20 juli 2004 

betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles53. Deze wet werd op zijn 

beurt vervangen door de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die 

voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65 en de instelling voor belegging in schuldvorderingen 

(hierna ICB-wet), die tot op heden van toepassing is.  

                                                      
47 V. COLAERT, “De Wet Handelspraktijken en diensten in verband met de financiële instrumenten en 
effecten. Hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, laatste lid W.H.P.C?” DCCR 2009, 51. 
48 C. VAN ACKER, “De toepassing van de W.H.P.C. op financiële producten”, TBH 2001, 499. 
49 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument in het financieel recht” in I. Demuynck, C. GASSEE, 
G. DELARUELLE, R. STEENNOT, M. VAN DEN DAELE, H. DE CONINC EN C. ROMMELAERE (eds.), De 
consument in het recht: verwend, verwaand of miskend?, Antwerpen, Maklu, 2003, 194, nr. 82. 
50 Art. 177 wet 21 december 1994 houdende diverse en sociale bepalingen, BS 23 december 1994, 31.878. 
51 E. BALLON, “De toepassing van de wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, DCCR 2001, 231. 
52 C. VAN ACKER, “De toepassing van de W.H.P.C. op de financiële producten”, TBH 2001, 499-516. 
53 Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 
9 maart 2005, 9.632.   
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2.1. Diensten met financiële instrumenten als voorwerp 

28. Lange tijd was er in de rechtsleer discussie omtrent het lot van de “diensten” in verband met effecten 

en andere financiële instrumenten. Zoals hierboven besproken zorgde de onduidelijkheid in het taalgebruik 

van de wetgever voor verschillende mogelijke interpretaties van de uitsluiting van financiële instrumenten uit 

het toepassingsgebied van de WHPC. Er was met name onduidelijkheid of de uitsluiting van financiële 

instrumenten ook een impliciete uitsluiting van diensten met effecten en andere financiële instrumenten als 

voorwerp omvatte. Er ontstonden al snel twee zeer uiteenlopende interpretaties.  

29. Enerzijds waren er stemmen die opgingen voor een ruimere interpretatie van de uitsluiting, waarbij 

de uitsluiting van financiële instrumenten ook de uitsluiting van diensten met betrekking tot deze financiële 

instrumenten zou betekenen.54 Als argument werd aangehaald dat het onderscheid moeilijk te maken is 

tussen financiële instrumenten en financiële diensten die financiële instrumenten als voorwerp hebben in de 

praktijk.55  Een financiële verrichting kan namelijk vaak zowel als een product als een dienst aanzien 

worden.56 Ook de plaats van de uitsluiting in de wet werd aangehaald als argument. De uitzondering was 

namelijk in een apart lid opgenomen en niet als een uitzondering op de omschrijving van het begrip ‘product’. 

Dit kan echter genuanceerd worden omdat de meeste financiële instrumenten beschouwd werden als 

onlichamelijke onroerende goederen, terwijl producten in de WHPC gedefinieerd werden als lichamelijke 

roerende zaken. Een uitsluiting van financiële instrumenten uit het toepassingsgebied van de WHPC als 

uitzondering op het productbegrip was daarom niet aan de orde.57 

30. Anderzijds waren er de voorstanders van een strikte interpretatie, volgens wie de WHPC niet van 

toepassing was op financiële instrumenten, maar wel op diensten die betrekking hebben op deze financiële 

instrumenten.58 Deze strekking maakte de meerderheidsopinie uit, en stelde dat de ruimere invulling van de 

uitsluiting geen steun vond in de wettekst, en dat net in de tekst van de wet zelf de oplossing gezocht moest 

worden. De WHPC maakte namelijk een onderscheid tussen de verkoop van producten en de verkoop van 

diensten. Dit terwijl zowel de uitsluiting van de WHPC en de gedeeltelijke ongedaan making van door het KB 

                                                      
54 I. DEMUYNCK, “Onrechtmatige bedingen en de financiële sector: het uitzonderingsregime van de WHPC”, 
BFR 2001, 71-72 en M. TISON, De interne markt voor bank- en beleggingsdiensten: een rechtsvergelijkende 
juridische analyse van de wederzijdse erkenning als techniek van marktunificatie in de Europese interne 
markt, Antwerpen, Intersentia, 1999, 152-153, nr. 337. 
55 I. DEMUYNCK, “Onrechtmatige bedingen en de financiële sector: het uitzonderingsregime van de WHPC”, 
BFR 2001, 72, nr. 14.  
56 Vz. Kh. Ant. 16 juli 1998, TBH 1998, 68, noot M. TISON. 
57 V. COLAERT, “De Wet Handelspraktijken en diensten in verband met de financiële instrumenten en 
effecten. Hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, laatste lid W.H.P.C?“ DCCR 2009, 63, nr. 25. 
58 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2,:Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 24; C. VAN ACKER, “De toepassing van de W.H.P.C. op de financiële producten”, TBH 2001, 
502 en 506; E. BALLON, “De toepassing van de wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten 
en waarden”, DCCR 2001, 234; C. VAN ACKER, “De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument en de financiële diensten” in E. WYMEERSCH, Financieel Recht tussen 
Oud en Nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 493 en 496; 
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van 5 december 2000 enkel de verkoop van financiële instrumenten betroffen, en niet de verkoop van 

diensten met betrekking tot financiële instrumenten.59 Verder gold het argument dat het gaat om een 

uitzondering, en deze dus restrictief geïnterpreteerd moet worden. 

31. Deze discussie werd beslecht door het Citibankarrest60 op 21 mei 2012. Citibank werd vervolgd voor 

het schenden van verschillende bepalingen van de Prospectuswet en de bepalingen inzake oneerlijke 

handelspraktijken van de WHPC. Concreet ging het om het aanbieden van gestructureerde financiële 

instrumenten van de bank Lehman Brothers, die failliet ging in 2008. Citibank was de verantwoordelijke voor 

het plaatsen van deze beleggingsproducten, waardoor de Prospectuswet van toepassing was. De bank 

argumenteerde echter dat omdat deze wet van toepassing was, de regels inzake de oneerlijke 

handelspraktijken en de strafrechtelijke sancties hieraan verbonden, niet konden worden toegepast.61 

Het Hof van Beroep van Brussel besloot dat de uitsluiting van financiële instrumenten uit het 

toepassingsgebied van de WHPC strikt geïnterpreteerd moest worden, en dus geen impliciete uitsluiting van 

de financiële diensten die financiële instrumenten als voorwerp hebben omvat. De WHPC (en later de 

WMPC) moet dus volledig worden toegepast op financiële diensten.  Het Hof stelde vervolgens dat specifieke 

financiële regelgeving en de WHPC cumulatief van toepassing kunnen zijn op financiële diensten aan 

consumenten. Aangezien het toepassingsgebied en de draagwijdte van beide regimes sterk verschillen, 

moeten zij indien nodig samen worden toegepast.62 

2.2. KB 5 December 2000 

2.2.1. Financiële instrumenten, effecten en waarden, andere dan de rechten van deelneming of 

effecten van een instelling voor collectieve belegging of vastgoedcertificaten. 

32. Het KB van 5 december 2000, dat zoals vermeld de uitsluiting van financiële instrumenten uit de 

WHPC gedeeltelijk ongedaan maakte, bevatte geen definitie voor de begrippen financiële instrumenten en 

effecten. De wetgever had hierbij als doel om conflicterende omschrijvingen te vermijden, maar heeft er ook 

niet voor geopteerd om een verwijzing naar de WHPC in te lassen. In plaats daarvan verwees het KB naar 

de wet Beleggingsondernemingen voor de definitie van “financiële instrumenten”.63 Deze werd, zoals 

hierboven besproken, opgeheven en vervangen door de Wet Financieel Toezicht. Bij het invoeren van de 

WMPC werd artikel 1, 2° van het KB van 5 december 2000 echter ook gelezen als een verwijzing naar artikel 

                                                      
59 V. COLAERT, “De Wet Handelspraktijken en diensten in verband met de financiële instrumenten en 
effecten. Hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, laatste lid W.H.P.C?” DCCR 2009, 73, nr. 38. 
60 Brussel 21 mei 2012, Dr.pén.entr. 2012, afl. 3, 143, noot A. LECOCQ, P. PROESMANS, N. VAN DER 
EECKEN, RABG 2012, afl. 17, 1200. Cassatieberoep verworpen door Cass. 19 juni 2013. 
61Ibid, 1212.  
62 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële 
sector”, in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en 
verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 129. 
63 Art. 1, 2° KB 5 december 2000. 
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3, §1, 8° van de Wet Openbare Overnamebiedingen64. Dit artikel bepaalde dat de regelen op “alle 

categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare beleggingsinstrumenten” enerzijds en anderzijds “de andere 

beleggingsinstrumenten bedoeld in artikel 4 van de wet van 16 juni 2006” van toepassing waren. 

33. Voor de definitie van effecten en waarden was een verwijzing opgenomen naar artikel 26 van het 

Bankbesluit65, zoals uitgelegd door artikel 22 van de Wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van 

spaargelden en door artikel 1 van de wet van 10 juli 1969 op het solliciteren van het openbaar spaarwezen. 

In het verslag aan de Koning66 werd er, om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die de Raad Van State 

had geuit, een opsomming gegeven van wat er precies onder deze begrippen moest worden verstaan. Hier 

luidde 2° dat onder effecten en waarden begrepen moet worden:  

“al dan niet gematerialiseerde obligaties en andere schuldinstrumenten, wie ook de lener 

is, alsook bewijzen van dergelijke effecten;” 

Deze wetten werden echter opgeheven door de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 

aanbiedingen van effecten.67 Op zijn beurt wijzigde de Prospectuswet deze wet echter deels, waarbij het de 

bepalingen omtrent de verhandeling van effecten op een Belgische georganiseerde markt verving. De 

afdelingen betreffende “Openbare overnamebiedingen” bleven echter ongewijzigd bestaan, tot de Wet van 

22 april 2003 werd opgeheven en vervangen door de Wet Openbare Overnameaanbiedingen.68  

34. Al deze opeenvolgende wetswijzigingen hadden een sterke verruiming van de begrippen “financiële 

instrumenten, effecten en waarden” tot gevolg.69 Niet alleen werd een hele reeks nieuwe financiële 

instrumenten toegevoegd, ook is het begrip effecten in de Wet van 1 april 2007 bijzonder ruim opgevat. Er 

kan verder geargumenteerd worden dat de notie “effecten” als één van de categorieën van financiële 

instrumenten beschouwd moet worden, en dat het bijgevolg niet ruimer kan zijn dan het begrip “financiële 

instrumenten”. 

2.2.2. Uitzondering: Financiële instrumenten tijdens de looptijd van de openbare 

tekoopaanbieding 

35. Zoals hierboven aangehaald was de voornaamste reden voor de uitsluiting opgenomen in de WHPC 

en WMPC met betrekking tot financiële instrumenten het reeds bestaan van specifieke wetgeving voor de 

financiële sector. De uitsluiting had tot doel conflicten en inconsistenties tussen beide vlakken van wetgeving 

zoveel mogelijk te vermijden. Deze bezorgdheid speelde ook mee met betrekking tot effectenverrichtingen, 

                                                      
64 Wet van 1 april 2007 op de openbare overname aanbiedingen, BS 26 april 2007, 22.378. 
65 KB. Nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor effecten en titels, BS 10 juli 1935, 
4362.  
66 Verslag aan de Koning, BS 3 januari 2001, 23. 
67 Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten, BS 27 mei 2003, 29.873. 
68 Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 26 april 2007, 22.378. 
69 V. COLAERT, “De Wet Handelspraktijken en diensten in verband met de financiële instrumenten en 
effecten. Hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, laatste lid W.H.P.C?”, DCCR, 2009, 55. 



 

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties 

16 
 

die al aan strenge informatieverplichtingen, strikte regels en sterke controles waren onderworpen. De Koning 

achtte het van groot belang dat de openbare uitgifte haar beloop kon hebben zonder door betwistingen met 

betrekking tot de WHPC onderbroken te worden.70 De toepassing van de WHPC zou verder ook een 

ongelijkheid gecreëerd hebben op de bescherming van de belegger. Niet elke persoon aan wie de aanbieding 

is gericht is namelijk als consument te beschouwen, waardoor de consument-belegger in vergelijking dus 

meer bescherming zou verkrijgen dan professionele beleggers. Een bijkomende bescherming door de 

WHPC werd verder ook niet opportuun geacht. De belegger werd namelijk al voldoende beschermd door de 

voorschriften betreffende de door de emittent aan het publiek te verschaffen informatie en de controle die 

hierop werd gevoerd door de CBFA. Om deze reden bepaalde het KB dat, tenminste tijdens de looptijd van 

de openbare tekoopaanbieding, het openbare bod of de openbare verkoop van bepaalde financiële effecten 

en waarden, de WHPC niet van toepassing was.71 Het is omwille van deze uitzondering dat, tijdens het 

regime van de WHPC, consumentenrechtelijke regels niet van toepassing waren op de obligaties tijdens hun 

uitgifte. 

36. Deze uitzondering werd logischerwijs in de tijd beperkt en gold slechts tijdens de looptijd van de 

verrichtingen waarop de CBFA toeziet.72 Na deze periode golden de regels die het KB van 5 december 2000 

van toepassing verklaarde onverkort. Dit gold ook voor verrichtingen waarop er niet werd toegezien door de 

CBFA (of vanaf 1 april 2011 de FSMA) omdat zij waren uitgesloten van de prospectusverplichting. Hiervan 

waren er enkele voorbeelden in artikel 34 van het Bankbesluit te vinden, zoals de openbare uitgiften van 

gewone euro-obligaties, waarvoor in België geen reclame wordt gevoerd73; openbare uitgiften van effecten 

van de federale of gewestelijke investeringsmaatschappijen74 en de gewone kasbons die doorlopend zijn 

uitgegeven door de kredietinstellingen75.  

2.2.3. Beperkte toepassing van de WHPC en WMPC 

37. Het KB verklaarde echter niet alle bepalingen van de WHPC van toepassing op financiële 

instrumenten, maar gaf in artikel 2 een beperkte opsomming van die artikelen van de WHPC die voortaan 

van toepassing waren. Zo werden de regelen met betrekking tot reclame zoals de precontractuele 

informatieverplichtingen, de regelen met betrekking tot onrechtmatige bedingen, de afgedwongen aankoop, 

onwettige verkooppraktijken, de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden en de stakingsvordering, 

de strafsancties en de waarschuwingsprocedure van toepassing verklaard. Gezien het 

                                                      
70 Verslag aan de Koning, BS 3 januari 2001, 28. 
71 Art. 2, tweede lid KB van 5 december 2000. 
72 E. BALLON, “De toepassing van Wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, 
DCCR 2001, 242. 
73 Art 34, §1, 3° Bankbesluit. 
74 Art 34, §2, 2° Bankbesluit. 
75 Art 34, §2, 3° Bankbesluit. 
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onderzoeksonderwerp van dit proefschrift gaan we hier niet verder op deze bepalingen in, aangezien zij geen 

toepassing vonden tijdens de looptijd van de financiële instrumenten. 

38. Er zijn ook enkele regelen uit de WHPC die niet door het KB van toepassing werden verklaard op 

financiële instrumenten, vaak omdat zij niet nuttig of wenselijk waren. Voor deze bepalingen bleef de 

algemene uitsluiting uit het toepassingsgebied opgenomen in artikel 1, laatste lid WHPC onverkort gelden. 

Dit was het geval voor de regels betreffende de prijsaanduiding, verkoop met verlies, gezamenlijk aanbod, 

de overeenkomst op afstand en verkoop buiten de onderneming en de openbare verkoop.  

3. Boek VI WER 

3.1. Financiële diensten principieel binnen het toepassingsgebied 

39. Op het eerste zicht lijken de wijzigingen van Boek VI WER gelimiteerd en weinig ingrijpend. De 

WMPC werd door de Wet van 21 december 2013 bijna volledig overgenomen, waar de belangrijkste 

wijzigingen het gevolg zijn van de omzetting van de Richtlijn Consumentenrechten. Veruit de belangrijkste 

wijziging voor de toepassing van dit proefschrift is het opheffen van de uitsluiting van de financiële 

instrumenten uit het toepassingsgebied van de wet. Op deze manier worden alle bepalingen uit Boek VI 

WER principieel van toepassing op financiële instrumenten, in tegenstelling tot in het verleden, waar de 

wetgever slechts bepaalde artikelen van toepassing verklaarde.  

40. Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom deze uitsluiting uit de wetgeving verdwenen is. 

Zo haalt de memorie van toelichting de conclusie van het Citibankarrest aan, waarna het erkent dat het 

onderscheid tussen financiële instrumenten en andere financiële diensten een gebrek aan logische 

samenhang vertoonde en dit leidde tot onnodige interpretatieproblemen.76 Ook was dit onderscheid niet 

conform het Europese recht77, waar financiële diensten ook financiële instrumenten omvatten. Zo voldeed 

België omwille van dit onderscheid nog steeds niet aan haar verplichting om de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken en Financiële Diensten op Afstand om te zetten wat betreft financiële instrumenten. 

Daarom bepaalt het verslag van het wetsontwerp betreffende Boek VI het volgende: “wanneer een 

onderscheiden behandeling geen enkel nut heeft en enkel voor verwarring zorgt, moet ze worden verlaten”.78 

Om een einde te maken aan deze problemen neemt artikel I. 8, 18° WER de Europeesrechtelijke definitie 

van het begrip financiële dienst letterlijk over, zoals gebruikt in de Richtlijn betreffende de verkoop op afstand 

van financiële diensten.79  

                                                      
76 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 20. 
77 G. VANDENDRIESSCHE, “Marktpraktijken en consumentenbescherming in Boek VI van het wetboek 
economisch recht”, in A. TALLON, Le nouveau code de droit économique / Het nieuwe wetboek van 
economisch recht, Brussel, Larcier, 2014, 179.  
78 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 20. 
79 Ibid, 21. 
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41. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat, in tegenstelling tot de situatie onder de WHPC en de WMPC, Boek 

VI WER ook van toepassing zal zijn op financiële instrumenten tijdens de looptijd van de openbare 

tekoopaanbieding, het openbaar bod of de openbare verkoop van financiële instrumenten. De uitsluiting op 

de toepasselijkheidsverklaring opgenomen in het KB van 5 december 2000 blijft dus niet overeind. Bij 

uitgiften van obligaties moet er dus voor het eerst tijdens de looptijd van de aanbieding rekening gehouden 

worden met de regels uit het consumentenrecht. Ook is het belangrijk hier rekening te houden met het 

personele toepassingsgebied van Boek VI WER, dat geldt voor elke onderneming. Dit geldt dus niet alleen 

voor de emittent, maar ook voor financiële instellingen die optreden als tussenpersoon om de obligaties op 

de markt te brengen. 

42. Opvallend is echter dat in Boek VI WER werd gekozen om op bepaalde vlakken een ruimer 

toepassingsgebied in te voeren dan Europeesrechtelijk verplicht was. Door financiële diensten volledig onder 

het toepassingsgebied van Boek VI te plaatsen, gaat het verder dan nodig voor de Richtlijn 

Consumentenrechten, die financiële diensten uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied uitsluit, aangezien er al 

Europese wetgeving betreffende financiële diensten bestond.80 De voorbereidende werkzaamheden van de 

wet verklaren niet waarom de wetgever ervoor koos om alle financiële diensten onder het volledige 

toepassingsgebied van Boek VI te brengen, terwijl het louter afschaffen van de uitzondering ook voldoende 

was om conformiteit met de Europese wetgeving te bewerkstelligen.81  

De vraag rijst dan natuurlijk in welke mate dit opportuun is, aangezien Boek VI weinig afgestemd is op 

afwijkende regels in de uit de financiële sector. 

3.2. Nuance: Beperking toepassingsgebied Boek VI WER 

43. In Boek VI WER voorziet artikel VI.1 dat de Koning bijzondere regels kan vaststellen voor één of 

meerdere categorieën van financiële diensten. Op deze manier wordt het principieel van toepassing 

verklaren van Boek VI WER op financiële diensten deels genuanceerd. Er wordt dus gekozen voor een 

tegenovergestelde aanpak dan in de WHPC en WMPC. In plaats van een algemene uitsluiting die via een 

uitzonderingsbesluit deels ongedaan gemaakt werd, wordt het principiële toepassingsgebied sterk uitgebreid 

en kunnen via een uitzonderingsbesluit specifieke bepalingen aangenomen worden voor bepaalde 

categorieën financiële diensten.  

3.2.1. KB 23 maart 2014 

                                                      
80 Overweging 32 juncto artikel 3 (3), d) Richtlijn Consumentenrechten. 
81 G. VANDENDRIESSCHE, “Marktpraktijken en consumentenbescherming in Boek VI van het wetboek 
economisch recht”, in A. TALLON, Le nouveau code de droit économique / Het nieuwe wetboek van 
economisch recht, Brussel, Larcier, 2014, 180. 
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44. De Koning kan bijzondere regels voor financiële diensten invoeren na advies van de Raad van 

Verbruik, het dienstorgaan inzake consumentenaangelegenheden en de Autoriteit voor Financiële diensten 

en Markten (FSMA), die toezicht houdt op het naleven van de gedragsregels inzake de loyale, billijke en 

professionele behandeling van de cliënten door de financiële tussenpersonen.82 De Koning heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt bij het KB van 23 maart 2014.83 Deze regels kunnen zowel soepeler als strikter 

zijn dan de algemene regels opgenomen in Boek VI WER.84  

45. Het KB bepaalt twee afzonderlijke groepen van uitzonderingen, waarbij ook het toepassingsgebied 

van deze uitzondering verschilt. Enerzijds zijn er bepaalde uitzonderingen enkel van toepassing op 

beleggingsinstrumenten, zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Prospectuswet. Anderzijds wordt er ook 

gebruik gemaakt van het begrip financiële instrument, zoals opgesomd in de Wet Financieel Toezicht85, om 

het toepassingsgebied te bepalen. Gelet op de definitie van een financieel instrument moet echter een 

onderscheid gemaakt worden. Een obligatie is namelijk steeds een beleggingsinstrument, maar kan slechts 

gekwalificeerd worden als een financieel instrument indien zij verhandelbaar is op de kapitaalmarkten. Voor 

dit proefschrift is dit onderscheid echter zonder belang, aangezien het toepassingsgebied van dit proefschrift 

slechts de obligaties omvat die op de primaire markt verhandeld worden. Deze obligaties zullen dan ook 

steeds beleggingsinstrumenten uitmaken. 

3.2.1.A. Prijsaanduiding en Homogene Diensten 

46. Artikel 2 van het KB bevat een uitzonderingsmaatregel voor homogene diensten. Het gaat om een 

vrijstelling van artikel VI.3 §2, dat bepaalt dat elke onderneming die aan de consument homogene diensten 

aanbiedt, de prijs hiervan schriftelijk leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig dient aan te duiden. 

Homogene diensten worden in art I. 8, 1° WER gedefinieerd als:  

“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 personen voor wie ze bestemd zijn.” 

47. Homogene financiële diensten waren al het onderwerp van een specifieke regeling in het KB van 23 

maart 1995.86 Deze regeling had als effect dat de diensten binnen de financiële sector niet aan de verplichting 

van prijsaanduiding ontkwamen, behalve voor de verrichtingen van financiële instrumenten en effecten. Ook 

in de WHPC en de WMPC waren de artikelen betreffende prijsaanduiding niet van toepassing op financiële 

                                                      
82 Art VI.1, §2 WER. 
83 Koninklijk Besluit van 23 maart 2014 tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot het afwijken van 
sommige bepalingen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht voor bepaalde categorieën van 
financiële diensten, BS 3 april 2014, 28.702. 
84 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 20. 
85 Art. 2, 1° Wet Financieel Toezicht. 
86 KB van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten, BS 26 april 1995, 
11.017 en KB van 10 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de 
prijsaanduiding van homogene financiële diensten, BS 11 november 2000, 37.456.  
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instrumenten, aangezien een prijs vaak moeilijk op voorhand te bepalen was indien deze afhing van 

marktfactoren.87 Nu financiële instrumenten echter wel onderworpen werden aan Boek VI wilde de wetgever 

dezelfde vrijstelling behouden. Het verslag aan de Koning vermeldt hier als voorbeeld het aanbieden van 

beleggingsinstrumenten aan consumenten zonder dat de prijs op voorhand bepaald wordt, bijvoorbeeld 

wanneer de prijs bepaald wordt via de bookbuilding-procedure.88  

48. Ook moet er rekening gehouden worden met andere bepalingen in Boek VI die vereisten inhouden 

inzake het meedelen van de prijs aan consumenten, met name de artikelen VI.2,3°, VI, 2° b en VI.64, § 1, 

5°.89 Dit houdt in dat, hoewel er geen exacte prijs aan de consument meegedeeld kan worden, de consument 

steeds voldoende geïnformeerd moet zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. In dit licht 

wordt in het verslag aan de Koning ook artikel VI.99 aangehaald, dat stelt dat het als een oneerlijke 

handelspraktijk wordt beschouwd indien er essentiële informatie (waaronder prijs) bedrieglijk wordt 

weggelaten die de consumenten naargelang van de context nodig hebben om met kennis van zaken een 

besluit over een transactie te nemen. 

49. De Prospectuswet bevat afwijkende regelen voor beleggingsinstrumenten die worden aangeboden 

in het kader van een openbare aanbieding.90 Aangezien deze gelden als lex specialis ten opzichte van Boek 

VI, wordt in het verslag aan de Koning bepaald dat er geen nood is aan een expliciete uitzondering voor deze 

verrichtingen. Het verslag stelt dat buiten het toepassingsgebied van deze wet er wel nood is aan een 

expliciete uitzondering, aangezien niet alle beleggingsinstrumenten aan de consument worden aangeboden 

in het kader van een openbare aanbieding in de zin van artikel 3 van de Prospectuswet. Hierom werd deze 

uitzondering ingevoerd. 

50. Het nut van deze uitzonderingsbepaling is echter twijfelachtig. Het is duidelijk dat de aanbieding van 

financiële instrumenten een homogene dienst kan uitmaken. De prijs van deze diensten staat doorgaans 

vast, en deze is vaak te beschouwen als de transactiekost. De prijs van het financiële instrument dat verkocht 

wordt is echter niet te beschouwen als de prijs voor de dienst. Zo kan men argumenteren dat aangezien 

deze bepaling enkel homogene diensten beoogt, zij niet van toepassing is op financiële instrumenten in het 

algemeen, en dus ook niet op financiële instrumenten waarvan de prijs niet bepaald is.91 De oorsprong van 

deze bepaling is dus te wijten aan een begripsverwarring. Aangezien het begrip “financiële dienst” uit Boek 

                                                      
87 E. BALLON, “De toepassing van Wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, 
DCCR 2001, 256. 
88 Verslag aan de Koning bij het KB, BS 3 april 2014, 28.705.  
89 Ibid. 
90 Artikelen 27 en 47 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten 
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 21 juni 
2006, 31.352. 
91 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële 
sector”, in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en 
verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 137. 
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VI ook financiële producten, en dus financiële instrumenten omvat, wordt deze redenering doorgetrokken 

naar artikel VI.3 § 2 WER. In deze bepaling, die homogene diensten betreft, moet het begrip “dienst” echter 

nauwer worden geïnterpreteerd, namelijk als elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van 

haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel.92 In geval van een homogene financiële 

dienst moet het begrip “financiële dienst” eng worden ingevuld, zonder dat het financiële instrumenten omvat. 

Een uitzondering voor financiële producten is dus overbodig.93 

3.2.1.B. Prijs vermeld in Euro 

51. Artikel VI.5 WER bepaalt dat ondernemingen bij aanbod aan consumenten alle prijzen op zijn minst 

in euro moeten vermelden. Artikel 3 van het KB bepaalt dat deze bepaling niet van toepassing is op financiële 

instrumenten uitgedrukt in een ander devies, uitgezonderd de kosten en lasten die erop betrekking hebben. 

In navolging van de algemene verplichting tot informatieverstrekking aan de cliënt zal de onderneming wel 

informatie moeten verstrekken over de omzetting in euro van producten uitgedrukt in een vreemde munt.94 

Ook op grond van specifieke wetgeving die beschouwd moet worden als lex specialis moet deze uitzondering 

genuanceerd worden. Zo bepaalt het artikel 50, 4 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de 

Commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU (hierna Gedelegeerde 

Verordening van 25 april 2016)95 dat bij financiële instrumenten in vreemde valuta steeds de toepasselijke 

omrekenkoers en wisselkosten moet worden vermeld.96 Ook in Boek VI WER zijn hiervoor specifieke 

informatieverplichtingen voorzien.  

3.2.1.C. Promoties inzake prijzen 

52. Artikel 4 van het KB bevat een uitzondering betreffende de regels over de promoties inzake prijzen 

(art. VI.18 en VI.19 WER). Het stelt dat de regels inzake aankondiging van prijsvermindering niet van 

toepassing worden verklaard op de verkoop van beleggingsinstrumenten waarvan de prijs afhankelijk is van 

de schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft. Deze uitzondering 

                                                      
92 Art I.1, 5° WER; Ibid, 137-138. 
93 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële 
sector”, in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en 
verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 137-138. 
94 Verslag aan de Koning bij het KB, BS 3 april 2014, 28705. 
95 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn, Pb. L 31 maar 2017, afl. 87, 1-83. 
96 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn, Pb. L 31 maart 2017, afl. 87, 1-83; V. 
COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 138. 
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betreft enkel de financiële instrumenten sensu stricto, aangezien de prijzen van de diensten met betrekking 

op financiële instrumenten niet aan schommelingen op de financiële markt onderhevig zijn.97 

53. Ook deze uitzondering is overbodig. Zo kunnen financiële instrumenten waarvan de prijs afhankelijk 

is van fluctuaties op de financiële markt niet het voorwerp zijn van promoties of prijsvermindering, maar gaat 

het in eerste instantie om een variabele prijs. Bovendien heeft het Hof van Justitie in 2014 geoordeeld dat 

de bepalingen omtrent dat het per se verbod op de aankondiging van een prijsvermindering in strijd zijn met 

het Europees Recht, aangezien zij niet op de zwarte lijst van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 

maximale harmonisatie voorkomen.98 Hierom werden de bepalingen betreffende promoties inzake prijzen 

eind 2015 uit Boek VI WER geschrapt.99 Artikel 4 van het KB heeft dus op heden geen enkel nut meer. 

3.2.1.D. Onrechtmatige bedingen 

54. Net zoals het geval was bij de WMPC, bevat Boek VI WER een meerlagige regeling inzake 

onrechtmatige bedingen. Zij vormt de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Enerzijds is er de 

algemene open norm opgenomen in artikel VI.82 WER, die een verbod inhoudt op alle bedingen die een 

kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen. Anderzijds is er ook de zwarte 

lijst opgenomen in artikel VI.83, die bedingen bevat die automatisch als onrechtmatig worden beschouwd. 

Op de verhouding tussen deze regelen en de uitgifte van obligaties wordt in het tweede deel diepgaand 

ingegaan.100 

55. Het KB voorziet echter in bepaalde uitzonderingen met betrekking tot bedingen opgenomen in de 

zwarte lijst. Het Verslag aan de Koning haalt aan dat “sommige contractuele financiële instrumenten (zoals 

eeuwigdurende obligaties of nog optiecontracten) bedingen bevatten, die er geenszins toe strekken om de 

consument te benadelen, maar die niettemin strijdig zouden kunnen worden bevonden met artikel VI.83, 2°, 

3°, 5° of 11° WER”.101 Deze uitzonderingen vormen de omzetting van Bijlage II van de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen, die voorziet in bepaalde uitzonderingen voor financiële diensten en financiële instrumenten van 

bedingen die in de indicatieve lijst als mogelijks onrechtmatig werden aangemerkt. 

Ten eerste is er voorzien in een uitzondering op artikel VI.83, 11° WER102 dat bepaalt dat bedingen gesloten 

tussen een onderneming en consument in elk geval onrechtmatig zijn indien deze de onderneming toestaan 

een overeenkomst van onbepaalde duur op te zeggen zonder redelijke opzegtermijn (behoudens overmacht 

en de toepassing van artikel 1184 BW). Het KB voorziet in een uitzondering op deze regel voor 

                                                      
97 Verslag aan de Koning bij het KB, BS 3 april 2014, 28705. 
98 HvJ 10 juli 2014, nr. C-421/12, ECLI:EU:C:2014:2064, Commissie / België. 
99 Art. 7-9 en 47 Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht en 
houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015, 66.467. 
100 Voor een diepgaande bespreking, zie Deel II, Hoofdstuk VII. 
101 Verslag aan de Koning bij het KB, BS 3 april 2014, 28706. 
102 Art. 5, §1 KB 23 maart 2014, 28.702. 
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beleggingsinstrumenten die een dergelijk beding bevatten. Hiervoor moeten echter twee voorwaarden 

vervuld zijn: de onderneming moet namelijk over een geldige reden beschikken en de consument onmiddellijk 

op de hoogte brengen. Met betrekking tot deze laatste voorwaarde is er echter nog een uitzondering 

voorzien, die echter enkel betrekking heeft op financiële instrumenten waarvan de prijs afhankelijk is van 

prijsschommelingen op de markt.  

56. De overige uitzonderingen van het KB, namelijk de vrijstellingen op de artikelen VI.83, 2°, 3° en 5° 

zijn enkel van toepassing op financiële instrumenten waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties op de 

financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft.103 Artikel VI.83, 2° is van toepassing op 

overeenkomsten van onbepaalde duur. Het bevat het verbod op bedingen waarin de onderneming zich het 

recht voorbehoudt om de prijs vast te leggen op het ogenblik van de levering, en op bedingen die de 

onderneming toelaten de prijs eenzijdig te verhogen, of nog, ten nadele van de consument het contract te 

wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zonder dat de consument het recht heeft 

om de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen voor de nieuwe prijs of voorwaarden 

van kracht worden en zonder dat hem hiervoor een redelijke termijn wordt gelaten. 

57. Artikel VI. 83, 3° omvat een gelijkaardig verbod, maar is van toepassing op overeenkomsten van 

bepaalde duur.  Dit verbod is echter verregaander, aangezien het zelfs van toepassing is indien de 

consument steeds het recht heeft de overeenkomst te beëindigen. Ook dan is het niet toegelaten de prijs of 

voorwaarden eenzijdig te wijzigen in het nadeel van de consument.  

58. Ook deze uitzonderingen hebben slechts een bedenkelijke waarde.104 Het onrechtmatige aan 

dergelijke bedingen is namelijk dat deze de onderneming toestaan eenzijdig de prijs te verhogen of 

voorwaarden te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil. Prijsstijgingen op basis 

van objectieve parameters zoals lonen, grondstoffen en leveranciersprijzen zijn derhalve niet verboden. 

Hetzelfde geldt dus ook voor de prijsstijgingen van financiële instrumenten die gebaseerd zijn op objectieve 

elementen, zoals marktfluctuaties. Het is duidelijk dat de onderneming in dit geval geen invloed heeft op de 

prijswijzigingen. Deze uitzondering was dus volledig overbodig voor beleggingsinstrumenten waarvan de 

prijs afhankelijk is van fluctuaties op de financiële markt, aangezien de onderneming hierop geen invloed 

heeft. De uitzonderingsclausule heeft echter wel een ander ongewenst gevolg. Het verbod uit Boek VI kan 

namelijk niet geen toepassing meer vinden op verkopers van financiële instrumenten die prijsstijgingen 

zouden aanrekenen die louter van de eigen wil afhangen, en die helemaal niet beïnvloed werden door 

koersstijgingen.105 In dit geval zal de consument zich slechts op de algemene open norm kunnen beroepen. 

                                                      
103 Verslag aan de Koning bij het KB, BS 3 april 2014, 28706. 
104 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële 
sector”, in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en 
verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 143. 
105 Ibid. 
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59. Tenslotte wordt er ook in een uitzondering voorzien op artikel VI.83, 5° dat het verbod inhoudt op 

bedingen die toelaten dat de leveringstermijn eenzijdig bepaald wordt. 

3.2.2. Bepalingen niet van toepassing omwille van hun aard 

60. Niet alleen door de uitzonderingen bepaald via het KB van 23 maart 2014 moet het 

toepassingsgebied van Boek VI op financiële instrumenten, en dus obligaties genuanceerd worden. Er zijn 

ook heel wat bepalingen uit Boek VI die omwille van hun aard geen toepassing op financiële instrumenten 

kunnen vinden. De grootste groep niet toepasselijke bepalingen zijn deze die betrekking hebben op 

goederen. Goederen zijn immers per definitie lichamelijk, terwijl financiële instrumenten steeds een 

onlichamelijk karakter hebben.106 Het gaat om de volgende bepalingen107: 

1. Benaming, samenstelling en etikettering (art. VI.8-10 WER); 

2. Aanduiding van hoeveelheid (art. VI.11-16); 

3. Uitverkopen (art. VI.22 tot VI. 24); 

4. Soldenverkopen (art. VI.25 tot VI.30); 

5. Levering van goederen (art. VI.42 tot VI.44); 

6. Openbare verkoop (art. VI.75 tot art VI.79); 

7. Verkopen met verlies (art. VI.116 en VI.115); 

8. Benaming van oorsprong (art. VI.124 tot VI.127). 

Zoals reeds vermeld werden de artikelen VI.18 en VI.19 met betrekking tot de aankondiging van 

prijsvermindering en prijsvergelijking reeds opgeheven naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie 

van 10 juli 2014, waar de regelen strijdig werden bevonden met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.108 

  

                                                      
106 Supra, nr. 14. 
107  V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht op de financiële 
sector”, in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en 
verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 146. 
108 HvJ 10 juli 2014, nr. C-421/12, ECLI:EU:C:2014:2064, Commissie / België. 
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HOOFDSTUK III: PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED CONSUMENTENRECHT 

1. Consument 

61. Voor de toepassing van het consumentenrecht is het uiteraard vereist dat minstens één van de 

partijen als consument wordt beschouwd. Ook dit begrip was onderhevig aan een evolutie, waar het begrip 

consument stelselmatig ruimer werd geïnterpreteerd. Artikel 1, 7° van de WHPC definieert een consument 

als: 

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

doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt”. 

Deze definitie werd echter gewijzigd in de WMPC109, omwille van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 

Deze richtlijn van maximale harmonisatie bepaalt namelijk dat enkel natuurlijke personen als consument 

beschouwd kunnen worden.110 Rechtspersonen dienden dus uit de definitie verwijderd te worden. 

62. Het gebruikte criterium om na te gaan of er van een consument gesproken kan worden is het 

bestemmingscriterium. Dit betekent dat wordt nagegaan of de natuurlijke persoon de producten verwerft of 

gebruikt voor private of beroepsdoeleinden.111 Alleen indien de persoon de producten uitsluitend voor niet-

beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt kan zij voor de toepassing van de WMPC als consument 

worden beschouwd. Zo vermeldt de memorie van toelichting: “van zodra iemand de goederen of diensten 

aanschaft voor beroepsmatige doeleinden, exclusief of gedeeltelijk, is hij bijgevolg geen consument meer.”112 

Er rezen echter al snel vragen of deze strikte interpretatie wel verenigbaar was met het Europees recht.113 

Het Hof van Justitie sprak zich namelijk reeds in 2005 over het bestemmingscriterium uit in het arrest Gruber, 

dat betrekking had op de toepassing van de bijzondere bevoegdheidsregel uit de Brussel I-verordening 

inzake consumentenovereenkomsten.114 Hier oordeelde het Hof dat een natuurlijke persoon toch als 

consument kan worden beschouwd bij een aankoop voor gemengd gebruik indien het verband met de 

beroepsdoeleinden marginaal is en in de totaliteit van de verrichting een onbetekenende rol speelt. 

Overweging 17 van de Richtlijn Consumentenrechten gaat echter nog verder. Het stelt dat een product dat 

overwegend gebruikt wordt voor privédoeleinden, onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt. Op deze 

                                                      
109 Art. 2, 3° WMPC. 
110 Art. 2, a) Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
111 L. VAN CAUTER, “De bescherming van de financiële consument – Een overzicht van het regelgevend 
kader” in H. DAEMS, I. DE MEULENEERE, R. FELTKAMP, C. HOUSSA, R. STEENNOT, La protection du 
consommateur en droit financier - Bescherming van de consument in het financieel recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 16. 
112 Verslag over het wetsontwerp betreffende de WHPC, Parl. St. Kamer, 1989-90, nr. 47-1240/20, 39.    
113 R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT, D. GOENS, Handboek Wet Marktpraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, nr. 12. 
114 HvJ 20 januari 2005, nr. C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32, Gruber/Bay Wa AG; B. VOLDERS, “Het begrip 
“consumentenovereenkomst” in kort bestek”, DCCR 2006, 88-90. 
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manier wordt er expliciet afgeweken van het arrest Gruber en wordt het toepassingsgebied verruimd. De 

definitie van consument werd in Boek VI conform de richtlijn aangepast en luidt:  

“Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-

, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.”115 

2. Onderneming 

63. In de WHPC werd het begrip verkoper gebruikt om het toepassingsgebied van de 

consumentenwetgeving te bepalen. Na de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken werd het 

dit begrip echter vervangen door het begrip onderneming. Dit ondernemingsbegrip is ruimer dan het begrip 

verkoper, aangezien het niet meer beperkt is tot het te koop aanbieden van producten. Artikel 2, 1° WMPC 

definieert ondernemingen als volgt: 

“Alle natuurlijke of rechtspersonen, die op duurzame wijze een economisch doel 

nastreeft, alsmede zijn verenigingen”. 

64. Deze definitie werd ongewijzigd overgenomen in Boek VI WER, waar het initieel gebruikt zou worden 

als uniforme aanknopingsfactor voor het personele toepassingsgebied van het hele wetboek.116 Het 

ondernemingsbegrip van het WER werd hiervoor geheel afgestemd onder de interpretatie van het begrip in 

het Europees mededingingsrecht.117 Dit bleek echter een onmogelijke opgave, onder meer omwille van de 

rechtspraak van het Hof van Justitie die het ondernemingsbegrip uit de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken 

ruimer invulde dan in het kartelrecht.118 Zo moeten, in tegenstelling tot in het mededingingsrecht, ook 

instellingen die een taak van algemeen belang uitoefenen beschouwd worden als onderneming in het 

consumentenrecht.  

Ondernemingen zijn personen die een economisch doel nastreven. Dit houdt het verrichten van een 

economische activiteit in, waar het winstoogmerk irrelevant is. Verder kan het begrip economische activiteit 

ruim worden ingevuld en omvat dit industriële, financiële en commerciële activiteiten.119 Het nastreven van 

dit economisch doel moet op een duurzame wijze geschieden, er moet sprake zijn van een zekere 

organisatie, structuur en regelmaat. Bijgevolg moeten instellingen die obligaties aanbieden beschouwd 

                                                      
115 Art. I. 1, 2° WER. 
116 G. STRAETMANS, “Onderneming, vrij beroep en consument” in G. STRAETMANS, R. STEENNOT, 
Wetboek economisch recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 7. 
117 G. STRAETMANS, “Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht (kartelrecht) en de wet van 6 april 
2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” in I. CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON, 
Economisch recht: Ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 
263-287. 
118 HvJ 3 oktober 2013, nr. C-59/12, ECLI:EU:C:2013:634, BBK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen 
Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev, para. 31 en 37. 
119 G. STRAETMANS, “Onderneming, vrij beroep en consument” in G. STRAETMANS, R. STEENNOT, 
Wetboek economisch recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 13. 
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worden als een onderneming volgens Boek VI WER. Dit geldt ook indien de overheid die obligaties uitgeeft, 

al maken zij niet het voorwerp van dit proefschrift uit. 

  



 

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties 

28 
 

HOOFDSTUK IV: FINANCIËLE REGELGEVING 

65. Het personeel toepassingsgebied van het consumentenrecht en de specifieke reglementering uit het 

financieel recht is vaak overlappend, maar niettemin erg verschillend. Dit verschillend toepassingsgebied 

komt uiteraard ook voort uit het verschillende doel van de reglementering. Zo heeft Boek VI WER tot doel de 

consument-belegger te beschermen, waar de financieelrechtelijke regelgeving vaak het volledige 

beleggerspubliek beschermt. Het is duidelijk dat er dus sprake is van een gedeeltelijke overlapping van beide 

reglementeringen, die niet zonder gevolgen is. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat het precieze 

toepassingsgebied is van Boek VI WER en financieelrechtelijke regelingen zoals de 

prospectusreglementering en MiFID-reglementering. 

1. Prospectus 

1.1. Personeel Toepassingsgebied 

66. De huidige Belgische prospectusreglementering, opgenomen in de Prospectuswet120, is in de eerste 

plaats een omzetting van de Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden 

wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging 

van Richtlijn 2001/34/EG (hierna Prospectusrichtlijn)121. Deze werd verder uitgevoerd door Verordening nr. 

809/2004122, die in detail regelt welke informatie de prospectus moet bevatten. De richtlijn werd herzien door 

de Richtlijn 2010/73/EU van 24 november 2010 tot wijziging van de Prospectusrichtlijn en Richtlijn 

2004/109/EG betreffende de transparantievereisten (hierna Richtlijn tot wijziging Prospectusrichtlijn).123 De 

wet ter omzetting werd met enige vertraging op 6 augustus 2013 gepubliceerd.124  

                                                      
120  Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating 
van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 21 juni 2006, 31.352. 
121  Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de 
handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, Pb.L. 31 december 2013, afl. 345, 64-
89. 
122 Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 
2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de 
vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicaties van 
het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft, Pb. L. 149 van 30 april 2004. 
123 Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en De Raad van 24 november 2010 tot wijziging van 
Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het 
publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de 
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Pb.L. 11 december 2010, afl. 327, 1-12. 
124 Wet van 17 juli 2013 tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 
2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de  
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de 
wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot  
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67. Op 20 juli 2017 trad Verordening (EU) nr. 2017/1129 (hierna Prospectusverordening) in werking.125 

Deze Prospectusverordening vervangt de Prospectusrichtlijn, zoals omgezet in België door de 

Prospectuswet. Ditmaal werd er voor een verordening gekozen, aangezien de Europese wetgever van 

mening was dat zelfs de kleine verschillen die tot stand kwamen door het omzetten van de richtlijn tot 

aanzienlijke belemmeringen leidden die grensoverschrijdende aanbiedingen van effecten bemoeilijkte.126 

Hoewel de prospectusverordening reeds op 20 juli 2017 in werking trad, zullen de meeste bepalingen slechts 

op 21 juli 2019 in werking treden. Het volledige inwerkingtreden van de verordening is tot deze laatste datum 

uitgesteld aangezien er nog regels moeten worden uitgewerkt via gedelegeerde handelingen.127 Pas op 21 

juli 2019 wordt de prospectusrichtlijn ingetrokken. 

1.1.1. Prospectusplichtige 

68. In de definities van de Prospectusrichtlijn is het toepassingsgebied rationae personae onbepaald.128 

Iedereen kan namelijk de mededeling doen die tot een openbare aanbieding aanleiding geeft. De Belgische 

Prospectuswet voegt echter toe dat deze mededeling moet uitgaan van een persoon die “in staat is om de 

beleggingsinstrumenten uit te geven of over te dragen, dan wel […] handelt voor rekening van de 

laatstgenoemde persoon”. Deze Belgische toevoeging verfijnt dus het toepassingsgebied van de 

prospectusplicht, en roept vooral voor het personele toepassingsgebied van derden enkele vragen op.129 Er 

moet namelijk worden bepaald wie kan worden verstaan onder “optredend voor rekening van”. Hierom heeft 

de wetgever een vermoeden ingevoegd in artikel 3 §1 van de Prospectuswet, waar de wetgever stelt dat 

“eenieder die naar aanleiding van de aanbieding rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding of voordeel 

ontvangt, wordt geacht te handelen voor rekening van de persoon die in staat is om de 

beleggingsinstrumenten uit te geven of over te dragen”. Het is dus duidelijk dat journalisten, analisten en 

beleggingsadviseurs niet onder het toepassingsgebied vallen. 

De Prospectuswet is dus principieel van toepassing op alle uitgevende instellingen (emittenten)130, maar kan 

ook van toepassing zijn op aanbieders en aanvragers van een toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt van effecten. De aanbieder, meestal een financiële instelling, is diegene waarop de 

                                                      

de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 
augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende 
diverse bepalingen, BS 16 augustus 2013, 49.014. 
125 Verordening(EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende 
het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot 
de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG, Pb. 
L. 30 juni 2017, afl. 168, 12-82. 
126 Overweging 5 Prospectusverordening. 
127 V. DEMUR, “Révision de la Directive prospectus: Etat des lieux grandes lignes des nouvelles mesures 
envisagées”, BFR 2016, 401-412. 
128 T. VAN DYCK en J. PEETERS, “De prospectusplicht in de prospectuswet van 16 juni 2006 -
toepassingsgebied, draagwijdte en vrijstellingen ”, BFR 2006, 186-187. 
129 Ibid. 
130 Art. 9, 2° Prospectuswet. 
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emittent beroep doet om de beleggingsinstrumenten te plaatsen bij het publiek.131 Indien de Prospectuswet 

van toepassing is, houdt dit het verbod in om verhandelbare effecten en andere beleggingsinstrumenten aan 

te bieden zonder de voorafgaande publicatie van de prospectus, die moet goedgekeurd worden door de 

FSMA.  

Het is duidelijk dat de instellingen waarop de Prospectuswet van toepassing is, ook een onderneming zullen 

uitmaken onder het Wetboek Economisch Recht. Indien zij relaties met consumenten onderhouden, zoals 

een openbare uitgifte waarop consumenten kunnen inschrijven, zal Boek VI WER dus ook op hen van 

toepassing zijn.  

1.1.2. Belegger 

69. De Prospectusreglementering is van toepassing op “beleggers”, maar de wet laat na om een verdere 

omschrijving van het begrip te geven. Er moet dus worden van uit gegaan dat belegger in de ruimste zin van 

het woord moet worden beschouwd, en zowel natuurlijke als rechtspersonen omvat. De Prospectuswet bevat 

echter ook het begrip “gekwalificeerde belegger”. Deze kwalificatie is van belang voor het bepalen van het 

toepassingsgebied van enkele uitzonderingen op de reglementering.  De prospectusplicht geldt namelijk niet 

voor aanbiedingen die enkel gericht zijn tot gekwalificeerde beleggers. Die worden namelijk beschouwd als 

aanbiedingen die geen openbaar karakter hebben.132 Artikel 10 van de Prospectuswet bepaalt wat onder de 

notie gekwalificeerde belegger moet worden verstaan. Deze definitie is door de Richtlijn tot wijziging van de 

Prospectusrichtlijn in overeenkomst gebracht met de term die de MiFID-reglementering hanteert.133 Dit houdt 

onder andere professionele beleggers in, zoals omschreven in de Bijlage van het KB van 19 december 2017 

tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële 

instrumenten134 (hierna MiFID II KB). Artikel 3, §1 van het KB bepaalt dan weer welke de tegenpartij hiervoor 

in aanmerking komt. 

70. Een consument-belegger zal dus in principe niet als een gekwalificeerd belegger beschouwd kunnen 

worden, aangezien hij geen professioneel is.135 Hij zal zich dus ook enkel op een aanbod kunnen inschrijven 

dat gericht is op niet-gekwalificeerde beleggers. In dat geval zijn de regels van de Prospectuswet en Boek 

VI WER cumulatief van toepassing. Dit betekent echter niet dat het vereist is een consument te zijn om zich 

te kunnen inschrijven op een openbaar aanbod. Ook beleggers die geen consument zijn volgens Boek VI en 

geen gekwalificeerd belegger zijn, kunnen inschrijven op het aanbod. In veel gevallen zal de niet-consument 

                                                      
131 Art. 9, 1° Prospectuswet. 
132 Overweging 16 van de Prospectusrichtlijn; Art. 3 (2), a) Prospectusrichtlijn en art. 3, §2 a) Prospectuswet. 
133 Overweging 7 van de Richtlijn tot de wijziging Prospectusrichtlijn; art. 1 (2), a) i) e) Richtlijn tot de wijziging 
Prospectusrichtlijn en art. 10, §1 Prospectuswet. 
134 KB van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten, BS 27 december 2017, 114.825. 
135 Bij de bespreking van de MiFID-reglementering wordt echter een geval aangehaald waar een consument 
een professioneel kan uitmaken, infra, nr. 78. 
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belegger de facto ook beschermd worden door de regels van Boek VI WER, aangezien de prospectus vaak 

aan beide reglementering zal moeten voldoen.  

1.2. Materieel Toepassingsgebied 

71. Het toepassingsgebied ratione materiae van de Prospectuswet wordt bepaald in de artikelen 15 en 

16 van de Prospectuswet. Artikel 15, §1 (1) bepaalt het algemene toepassingsgebied als volgt:  

“de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten op het Belgische grondgebied 

en de toelatingen tot de verhandeling van beleggingsinstrumenten op een Belgische 

gereglementeerde markt” 

Dit toepassingsgebied wordt door 15, §1 (2) echter ingekort tot de openbare aanbiedingen van effecten, 

waarvan de totale tegenwaarde 5 000 000 euro of meer bedraagt. Deze regeling vormt namelijk de omzetting 

van de maximaal geharmoniseerde Prospectusrichtlijn.  

72. Inzake de prospectussen is er echter sprake van zowel een geharmoniseerd, als een niet-

geharmoniseerd regime. De Belgische wetgever heeft er namelijk voor geopteerd om verder te gaan dan de 

Europese wetgever vereist, en heeft de ook andere verrichtingen aan de prospectusreglementering 

onderworpen. Het gaat om (i) openbare aanbiedingen op het Belgische grondgebied van andere 

beleggingsinstrumenten dan effecten, (ii) openbare aanbiedingen van effecten waarvan de totale 

tegenwaarde minder dan 5.000.000 euro bedraagt en (iii) toelatingen tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt van andere beleggingsinstrumenten.136 Deze niet-geharmoniseerde regeling is 

uitgewerkt in Hoofdstuk III van Titel IV van de Prospectuswet. De wetgever heeft er echter voor geopteerd 

om dit niet-geharmoniseerd regime te baseren op de regeling inzake geharmoniseerde verrichtingen. Dit 

onderscheid tussen de geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde prospectusreglementering is van groot 

belang in het kader van de verhouding tussen de consumentenrechtelijke wetgeving en de sectorale 

regelgeving, maar heeft geen verschillende inhoudelijke regelen tot gevolg.137  

73. De Prospectuswet bevat echter enkele uitsluitingen, waar de Prospectuswet in beginsel niet van 

toepassing is.138 Deze uitsluiting geldt onder meer over de aanbiedingen van en toelating tot verhandeling 

van aandelen in het kapitaal van centrale banken139, overheidseffecten140, of door overheden gewaarborgde 

effecten141, kasbons142 en uitgiftes door Vzw’s143. 

                                                      
136 S. KIERSZENBAUM,  en W. VAN DE WIELE, “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en 
enkele ‘capita selecta' in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, BFR 2014, nr. 3, 99-147 
137 Infra, nr. 83 e.v. 
138 Art. 16, §1 Prospectuswet. 
139 Art. 16, §1, 3° Prospectuswet. 
140 Art. 16, §1, 4° Prospectuswet. 
141 Art. 16, §1, 5° Prospectuswet. 
142 Art. 16, §1, 6° en 7° Prospectuswet. 
143 Art. 16, §1, 8° Prospectuswet. 
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74. Een andere, geharmoniseerde, uitsluiting betreft deze van de zogenaamde safe harbours.144 Het 

gaat om aanbiedingen die niet als openbaar worden beschouwd en daarom in beginsel niet onder de 

Prospectuswet vallen.145 Het gaat onder meer om aanbiedingen van beleggingsinstrumenten die uitsluitend 

gericht zijn aan gekwalificeerde beleggers146, aanbiedingen die gericht zijn aan minder dan 150 natuurlijke 

of rechtspersonen die geen gekwalificeerde beleggers zijn147 en aanbiedingen van beleggingsinstrumenten 

die een totale tegenwaarde van ten minste 100.000 euro per belegger en per afzonderlijke aanbieding 

vereisen148.  

75. Ten slotte bevat de Prospectuswet enkele opt in bepalingen. Artikel 22, §2 bevat de mogelijkheid 

voor de uitgevende instelling of de aanbieder om ervoor te opteren om de aanbieding onder het 

geharmoniseerde gedeelte van de Prospectuswet te laten vallen indien haar totale tegenwaarde minder 

bedraagt dan 5.000.000 euro.149  Artikel 16, §2 bepaalt dat deze mogelijkheid ook bestaat voor openbare 

aanbiedingen die onder de uitsluiting bepaalt in artikel 16, §1 ressorteren.150 Op deze manier kan de emittent 

of de uitgever namelijk een beroep doen op de regelen inzake het Europees paspoort, waardoor de 

beleggingsinstrumenten eenvoudig op het grondgebied van de EER aangeboden kunnen worden.151 

2. MiFID-Reglementering 

2.1. Personeel Toepassingsgebied 

2.1.1. Cliënt 

De MiFID-reglementering, ingevoerd door de Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële 

instrumenten (hierna MiFID-Richtlijn)152 is gericht op het aanbieden van beleggingsdiensten en financiële 

instrumenten en beoogt de consument-belegger te beschermen. Deze werd in een noodzakelijke update 

voorzien door de verordening (EU) nr. 600/2014 (hierna “MiFIR”) en richtlijn nr. 2014/65/EU (hierna “MiFID 

II”)153. De financiële crisis had namelijk uitgewezen dat de oorspronkelijke MiFID-richtlijn uit 2007 

                                                      
144 Art. 3, §2 Prospectuswet. 
145 J. PEETERS en T. VAN DYCK, “De Prospectusplicht in de prospectuswet van 16 juni 2006”, BFR 2006, 
nr. 55 en 56. 
146 Art. 3, §2, a) Prospectuswet. 
147 Art. 3, §2, b) Prospectuswet. 
148 Art. 3, §2, c) Prospectuswet. 
149 K. VANDERHEYDEN, “De Prospectusplicht” in S. BOGAERTS, B. CLERCKX, P. D’HONDT, J.-M. 
GOLLIER, L. VAN BEVER, K. VANDERHEYDEN (eds.), Openbare aanbiedingen en prospectus – de wet 
van 16 juni 2006, Brugge, Vanden Broele, 2007, 43. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van 
de Raad Pb.L. 30 april 2004, afl. 145, 1-44. 
153 Richtlijn nr. 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten 
voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn nr. 2002/92/EG en richtlijn nr. 2011/61/EU, Pb.L. 
van 12 juni 2014, afl. 173, 349. 
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onvoldoende bescherming bood. MiFID II, dat op 3 januari 2018 in werking trad, bevat hierom een reeks 

maatregelen die de bestaande bescherming van beleggers wil versterken.154 Met betrekking tot het personeel 

toepassingsgebied zijn er echter geen wijzigingen. 

76. In de MiFID-reglementering wordt geen gebruik gemaakt van het begrip consument uit het WER, dat 

niet voldoende aangepast was aan het specifieke toepassingsgebied van de Richtlijn. In het 

consumentenrecht is het bepalende element het bestemmingscriterium, namelijk in welke hoedanigheid de 

zwakke partij de handeling verricht. In de MiFID-reglementering wordt het onderscheid gemaakt op basis 

van een ander element, namelijk de specifieke kennis en ervaring van de te beschermen persoon met 

betrekking tot financiële instrumenten en diensten.155  

Voor het bepalen van de zwakke partij maakt de MiFID-reglementering gebruik van het begrip “cliënt”. Dit 

moet begrepen worden als iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wie een beleggingsonderneming of 

kredietinstelling dan wel beleggingsdiensten of nevendiensten verricht.156 De ondernemingen zijn verplicht 

om haar cliënten bij het begin van de contractsrelatie onder te verdelen in drie categorieën. Deze indeling is 

van belang aangezien de MiFID II-Richtlijn voor elk van deze categorieën een verschillende omvang van de 

bescherming en informatieverplichtingen vaststelt.157 De niet-professionele cliënt krijgt hierbij het hoogste 

niveau van bescherming en informatie, de professionele cliënt het volgende, en de in aanmerking komende 

tegenpartij krijgt het laagste niveau.158 

77. Zoals hierboven vermeld, wordt het begrip professionele cliënt ingevuld door de Bijlage van het KB 

van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor 

financiële instrumenten. Dit KB vervangt het MiFID KB159, maar bracht met betrekking tot het personeel 

toepassingsgebied van de reglementering geen wijzigingen met zich mee. De professionele cliënten zijn ten 

eerste alle entiteiten die vergund of gereglementeerd moeten zijn om op de financiële markten actief te zijn, 

zoals de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Verder zijn ook grote ondernemingen, bepaalde 

Belgische en internationale overheidsinstellingen en de institutionele bellegers te beschouwen als 

professionele cliënten. Binnen deze groep van de professionele cliënten zijn er ook de in aanmerking 

                                                      
154 O. ELOOT, H. TILLEY, “Beleggersbescherming in Mifid II en Mifir: een overzicht en toetsing van enkele 
recente nationale beleggersbeschermende maatregelen”, BFR 2014, 179. 
155 P. CAMBIE, “Het consumentenbegrip in de financiële sector” in H. DAEMS, I. DE MEULENEERE, R. 
FELTKAMP, C. HOUSSA en R. STEENNOT (eds.), Bescherming van de consument in het financieel recht. 
La protection du consommateur en droit financier, Antwerpen, Intersentia, 2012, 47, nr. 10.  
156 Art. 2, eerste lid, 27° Wet Financieel Toezicht en art. 4 (1) en 10 MiFID Richtlijn. 
157 Overweging 32 MiFID Richtlijn. 
158 F. TANGHE en W. VAN DE WIELE, “MiFID en categorisatie van cliënten”, BFR 2007, 400-411; V. 
COLAERT, “Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: Enkele knelpunten”, BFR 2011, 105, nr. 80 en 
V. COLAERT, “Welke bescherming voor welke belegger? Cliëntenclassificatie pre- en post- MiFID”, BFR 
2007, 396-422. 
159 KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten, BS 18 juni 2007, 32.935. 
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komende tegenpartijen, die nog minder bescherming genieten dan de professionele cliënten. Het KB noemt 

enkele per se in aanmerking komende partijen zoals kredietinstellingen, gereglementeerde ondernemingen 

en pensioenfondsen. 

De consument-belegger behoort automatisch tot de categorie van de niet-professionele cliënten. Voor deze 

categorie, die tevens de restcategorie is, gelden er geen specifieke toepassingsvoorwaarden.160 Tot deze 

categorie behoren alle cliënten die niet over de nodige ervaring, kennis en deskundigheid beschikken om 

zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee gepaard gaande risico’s niet adequaat kunnen 

inschatten. Tot deze categorie behoren echter ook KMO’s en natuurlijke personen ongeacht of ze in het 

kader van beroepsactiviteit handelen.  

78. Deze niet-professionele beleggers kunnen er echter voor opteren om, zij het onder bepaalde 

voorwaarden, toch beschouwd te worden als professionele beleggers. Deze voorwaarden zijn zowel 

procedureel als materieel (zowel kwalitatief als kwantitatief) van aard. Indien de belegger aan deze 

voorwaarden voldoet kan zij via het opt out-systeem kiezen om afstand te doen van een deel van de 

bescherming die zij geniet onder de MiFID-reglementering, om onder andere in complexe en risicovolle 

financiële instrumenten te beleggen die slechts toegankelijk zijn voor professionele beleggers.161  De 

kwalitatieve test houdt in dat de cliënt over de vereiste deskundigheid, ervaring en kennis moet beschikken 

van de beoogde transacties of diensten. De kwalitatieve vereisten zijn echter het grootste struikelblok voor 

de meeste consumenten.  De niet-professionele belegger moet namelijk aan minstens twee van drie criteria 

voldoen. Zo moet de belegger namelijk een portefeuille van meer dan 500.000 euro bezitten, per kwartaal 

gemiddeld 10 transacties van significante omvang verrichten en ten minste een jaar werkzaam geweest zijn 

in de financiële sector, of een beroepsbezigheid uitgeoefend hebben waarbij kennis van de boogde 

transacties of diensten vereist was. 

Het is dus mogelijk dat een belegger als consument volgens het WER beschouwd wordt en tegelijkertijd als 

een professionele cliënt volgens de MiFID-reglementering en de Prospectuswet aanzien wordt. Indien een 

consument van deze opt-out gebruik maakt zal hij dus ontsnappen aan de bijkomende bescherming die deze 

reglementering biedt ten aanzien van niet-professionelen. Het hoeft echter geen betoog dat een belegger-

consument zich niet op een gelijkaardige wijze kan ontdoen van de bescherming die hij ten gevolge van 

Boek VI WER geniet. Ook moet benadrukt worden dat het begrip niet-professionele cliënt uit de MiFID-

reglementering heel wat ruimer is dan het consumentenbegrip. Omwille van de overlappende regels binnen 

het consumentenrecht en de MiFID-reglementering is het dus van belang dat de financiële instellingen 

overgaan tot een opdeling in de categorie professionele cliënten.162 Een groep professionele cliënten kan 

                                                      
160 Art. 2, 29° Wet Financieel Toezicht. 
161 V. COLAERT, “Welke bescherming voor welke belegger? Cliëntenclassificatie pre- en post- MiFID”, BFR 
2007, 406, nr. 30. 
162 V. COLAERT, “Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: Enkele knelpunten”, BFR 2011, 106, nr. 
81. 
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namelijk ook steeds consumenten bevatten, waarop de regelen uit Boek VI van toepassing zijn. De categorie 

professionele cliënten zal bijgevolg onderverdeeld moeten worden in een groep consumenten en een groep 

niet-consumenten. Indien de financiële instelling geen dergelijke onderverdeling maakt zal zij namelijk 

genoodzaakt zijn de bescherming uit Boek VI uit te breiden naar al haar professionele cliënten.  

2.1.2. Beleggingsondernemingen 

79. Artikel 1 van de MiFID II-Richtlijn bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op 

“beleggingsondernemingen, marktexploitanten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en 

ondernemingen uit derde landen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten via de 

vestiging van een bijkantoor in de Unie”. Artikel 4.1.1 van de Richtlijn gaat verder en definieert een 

beleggingsonderneming als volgt: 

“iedere rechtspersoon waarvan het gewone beroep of bedrijf bestaat in het beroepsmatig 

verlenen van een of meer beleggingsdiensten voor derden en/of het beroepsmatig 

verrichten van een of meer beleggingsactiviteiten”. 

Enkele gedragsregels worden echter niet alleen van toepassing verklaard op beleggingsondernemingen, 

maar ook op kredietinstellingen die één of meer beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten 

verrichten.163 Instellingen voor collectieve beleggingen worden echter door artikel 2.1, i) uitdrukkelijk 

vrijgesteld van de toepassing van de Richtlijn. Hierbij moet erop gewezen worden dat hoewel de MiFID 

richtlijn niet van toepassing is op deze instellingen, zij wel van toepassing is op de beheersvennootschappen 

van instellingen voor collectieve belegging, voor bepaalde beleggingsdiensten. 

80. De omzetting van de MiFID II-Richtlijn in het Belgische recht is echter, net zoals het geval was voor 

MiFID I, over enkele verschillende wetten verspreid. In het kader van de gedragsregels is vooral de Wet 

Financieel Toezicht relevant. Verder bepaalt de Wet Financieel Toezicht welke ondernemingen te 

beschouwen zijn als gereglementeerde ondernemingen.164 De belangrijkste die de wet opnoemt zijn de 

Belgische kredietinstellingen, de Belgische beleggingsondernemingen, de in België gevestigde bijkantoren 

van Europese kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, en de in België gevestigde 

beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging voor bepaalde beleggingsdiensten. 

2.2. Materieel Toepassingsgebied 

81. De MiFID II-Richtlijn reguleert beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten, met als doel de 

belegger te beschermen. Zij bevat een reeks regelen met betrekking tot de financiële markten, gaande van 

gedragsregels en product governance-vereisten tot regels omtrent high frequency trading. Ondernemingen 

die beleggingsdiensten verlenen, zijn dus verplicht de regels uit de MiFID-reglementering na te leven.  

                                                      
163 Art. 1.3 MiFID II-Richtlijn.  
164 Art. 26, eerste lid Wet Financieel Toezicht. 
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Wat is dan te verstaan onder het verlenen van beleggingsdiensten? Artikel 4, (2) van de MiFID II-Richtlijn 

verwijst voor de definiëring naar iedere activiteit opgenoemd in Deel A en C van Bijlage I. Deel A beschrijft 

als beleggingsdiensten en activiteiten onder meer het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking 

tot een of meer financiële instrumenten, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, het 

beleggingsadvies, het overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten 

met plaatsingsgarantie en het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. Deel C van 

bijlage I bevat een oplijsting van financiële instrumenten. Het gaat onder meer om effecten, 

geldmarktinstrumenten en opties, futures en swaps. Het is bijgevolg duidelijk dat het uitgeven van een 

obligatie op de primaire markt binnen het toepassingsgebied van de MiFID-reglementering valt. Het is echter 

vereist dat deze obligaties verhandeld kunnen worden op de kapitaalmarkt, aangezien zij anders geen 

financieel instrument in de zin van artikel 2 Wet Financieel Toezicht uitmaken. 

82. In het kader van deze masterproef zijn voornamelijk de gedragsregelen opgenomen in artikel 24 van 

de MiFID II-Richtlijn van belang. Deze zijn omgezet in artikel 26 e.v. van de Wet Financieel Toezicht. De 

MiFID II-Richtlijn beoogt, net zoals haar voorganger, een zo groot mogelijke harmonisatie van de betreffende 

regels in alle lidstaten.165 De nationale wetgever kan bijgevolg niet afwijken van de bescherming geboden 

door de MiFID II-Richtlijn door meer of minder bescherming te voorzien.  

De belangrijkste van deze gedragsregelen is zonder twijfel de algemene loyauteitsverplichting opgenomen 

in artikel 24 (1) van de MiFID II-Richtlijn. Zij bepaalt dat:  

“De lidstaten schrijven voor dat een beleggingsonderneming zich bij het aan cliënten 

verlenen van beleggingsdiensten of, in voorkomend geval, nevendiensten, op eerlijke, 

billijke en professionele wijze inzet voor de belangen van haar cliënten en met name de 

in dit artikel en in artikel 25 neergelegde beginselen in acht neemt.” 

Dit artikel is duidelijk te beschouwen als een “paraplu”-bepaling. De overige opgenomen gedragsregels zijn 

te beschouwen als de bijzondere toepassing van deze norm. Bovendien geldt deze bepaling ook als vangnet, 

aangezien zij ruimer is dan de bijzondere gedragsregels en zo de eventuele leemtes van de gedragsregels 

kan aanvullen. Dit artikel is dan ook essentieel in het bepalen van het door de MiFID-gereglementeerde 

domein. Het is duidelijk dat het opgenomen beginsel dermate ruim is geformuleerd dat zij op elk moment in 

de relatie tussen de belegger en de financiële instelling van toepassing is. Het zal dan ook heel wat praktijken 

omvatten. Mijns inziens kan er, in navolging van COLAERT, gesteld worden dat dit loyauteitsbeginsel zo 

geïnterpreteerd moet worden dat het de mate van zorgvuldigheid waarmee de financiële instelling de 

belegger dient te behandelen volledig omvat.166 Bijgevolg zorgt dit voor een grote overlapping met de 

materieelrechtelijke regels uit Boek VI, waaronder de regels inzake de oneerlijke handelspraktijken. Zij 

                                                      
165 Overweging 6 en 7 MiFID II-Richtlijn. 
166 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 124, 
nr. 267. 
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beogen namelijk, net als de dit loyauteitsbeginsel, de zorgvuldige en eerlijke behandeling van de zwakke 

partij en maken hier beiden gebruik van open normen. 

3. Verhouding Consumentenrecht tot Financiële Regulering 

83. Door de toepassing van de regels uit Boek VI WER op financiële instrumenten rijst de vraag hoe 

deze regelen in verhouding staan tot de bijzondere financieelrechtelijke reglementering. Indien regels binnen 

hetzelfde toepassingsgebied vallen dreigt steeds een conflict. Welke reglementering moet er toegepast 

worden? Kan er sprake zijn van een cumulatieve toepassing van beide regelingen? Of moet de ene regeling 

wijken voor de ander?  Hierna wordt er nagegaan welke principes er spelen indien zowel het algemeen 

consumentenrecht en specifieke financiële wetgeving op hetzelfde moment toepassing kunnen vinden. De 

behandeling hiervan is van belang om in het volgende deel in te gaan op de impact van Boek VI op de uitgifte 

van obligaties. Om na te gaan welke de impact van Boek VI is, moet namelijk worden nagegaan welke 

bepalingen überhaupt toepassing kunnen vinden.  

3.1. Lex specialis derogat legi generali 

84. Een van de belangrijkste principes bij het bepalen van de toepasselijke regelgeving is dat van lex 

specialis derogat legi generali, namelijk dat men specifieke wetgeving voorrang moet verlenen op algemene 

wetgeving. In het geval van het consumentenrecht is het duidelijk dat men een algemene horizontale 

bescherming van de consument beoogt en deze regulering niet sectoraal gebonden is. De financiële sector 

kent daarentegen tal van specifieke eigen reglementeringen, die als bijzondere regulering moet beschouwd 

worden. Hierom werd tijdens de WHPC en de WMPC het consumentenrecht steeds als lex generalis aanzien 

ten opzichte van de lex specialis van de sectorale financiële regulering.167  

85. Ook na de invoering Boek VI blijft deze vaststelling gelden. Dit wordt ook bevestigd in het verslag 

over het wetsontwerp, waar op de vraag van Raad van State hoe de verschillende bijzondere regelen zullen 

worden toegepast op financiële instrumenten, werd beantwoord dat de principes van de lex generalis en de 

lex specialis toegepast zullen worden.168 Bovendien bepaalt artikel VI.1, §1 WER, naar omzetting van de lex 

generalis regel uit de Richtlijn Consumentenrechten169, dat Boek VI WER voornamelijk beoogt: 

“De regeling van de marktpraktijken en de bescherming van de consument, 

onverminderd de bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld in bepaalde 

sectoren.” 

                                                      
167 V. COLAERT, “Financiële diensten en de wet marktpraktijken: enkele knelpunten”, BFR 2001, 89, nr. 5; 
R. STEENNOT m.m.v. S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 323, nr. 631; J. STUYCK en G. STRAETMANS, Financiële diensten en de 
consument: bankdiensten, consumentenkrediet, hypothecair krediet, verzekeringen, handelspraktijken 
volgens het Belgisch en Europees recht, Deurne, Kluwer, 1994, 114, nr. 330. 
168 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 21. 
169 Art. 3.2 Richtlijn Consumentenrechten. 
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Boek VI WER is dus te beschouwen als de algemene regeling die moet wijken voor de bijzondere regels 

vastgesteld in de financiële sector. De toepassing van dit principe betekent dan ook dat de regels op het vlak 

van de marktpraktijken als lex generalis cumulatief van toepassing zullen zijn met de regels van het financieel 

recht als lex specialis, tenzij deze laatste ervan af wijken of tegengesteld zijn.170 In dat scenario zal er dus 

geval per geval moeten nagegaan worden welke regeling van toepassing is.171 

Indien er bijzondere regelen zijn voorzien doormiddel van het KB van 23 maart 2014 is het lex specialis 

principe echter niet van toepassing.172 Met dit KB gaf de Koning namelijk uitvoering aan de mogelijkheid die 

hem gegeven werd om bijzondere regels te voorzien voor financiële diensten.173 Uiteraard kunnen deze 

bijzondere regels niet als algemeen en niet-sectorspecifiek worden aanzien. 

3.2. Maximale Harmonisatie 

86. De algemene toepassing van het lex specialis principe moet echter genuanceerd worden omwille 

van de techniek van maximale harmonisatie die eigen is aan veel recente consumentenrichtlijnen. Bovendien 

zijn ook in de financiële sector reglementeringen met het karakter van maximale harmonisatie te vinden.174 

Door een richtlijn van maximale harmonisatie wordt een norm vastgelegd waarvan de lidstaten niet mogen 

afwijken, de opgelegde norm is zowel het minimum als het plafond. Lidstaten mogen dus geen extra 

bescherming bieden. Op deze manier zorgt de Europese wetgever voor uniforme wetgeving. Het feit dat de 

lidstaten geen afwijkende regelgeving meer mogen aannemen, kan echter het lex specialis principe 

doorkruisen. Het verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014175 bevat een korte opsomming van de 

regels die moeten worden gevolgd in het geval van conflicterende reglementeringen. 

Er zal dus rekening gehouden moeten worden met de achtergrond van de regelgeving, namelijk of zij een 

louter Belgische oorsprong heeft, of een Europeesrechtelijke oorsprong. In het laatste geval zal er moeten 

worden nagegaan of de oorsprong van de bepaling al dan niet een Richtlijn van maximale harmonisatie 

uitmaakt. 

3.2.1. Maximaal geharmoniseerde financiële regulering 

87. Om na te gaan wat de verhouding is tussen Boek VI WER en financieelrechtelijke wetgeving zal 

eerst moeten worden nagegaan of er Europeesrechtelijke regelgeving aan de oorsprong van 

financieelrechtelijke bepalingen ligt. Indien de sectorale regelgeving geen Europese regelgeving met 

maximale harmonisatie als oorsprong heeft, of indien de regel uit Boek VI buiten het geharmoniseerde gebied 

                                                      
170 Ibid. 
171 Ibid; Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014, BS 3 april 2014, 28703. 
172 G. VANDENDRIESSCHE, “Marktpraktijken en consumentenbescherming in boek VI van het wetboek 
economisch recht” in A. TALLON, Het nieuwe wetboek van economisch recht, Brussel, Larcier, 2014, 179. 
173 Art. VI.1. §2 WER. 
174 Bijvoorbeeld de MiFID II-richtlijn en de Prospectusrichtlijn. 
175 Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014, BS 3 april 2014, 28703. 
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van de Europese financieelrechtelijke richtlijn valt, zal het principe van lex specialis derogat legi generali 

onverkort toepassing vinden.176 In dit geval zijn de regels uit Boek VI en de financieelrechtelijke regelen 

cumulatief van toepassing, tenzij de financiële regelgeving als lex specialis voorrang krijgt.  

Indien de consumentenrechtelijke regelgeving binnen het toepassingsgebied van de maximaal 

geharmoniseerde sectorale regelgeving valt, zal ook de oorsprong van de regelen uit Boek VI nagegaan 

moeten worden. Boek VI WER bevat namelijk zowel bepalingen van louter nationale als van 

Europeesrechtelijke oorsprong.  

3.2.2. Louter nationale bepalingen consumentenrecht 

88. Het is duidelijk dat een bepaling van nationale oorsprong zal moeten wijken voor regelen van 

maximale harmonisatie.177 Louter nationale regelen uit Boek VI die in hetzelfde toepassingsgebied vallen als 

maximaal geharmoniseerde financieelrechtelijke regelen zullen dus buiten toepassing moeten worden 

gelaten.  

3.2.3. Consumentenrecht met oorsprong van minimale harmonisatie 

89. In de categorie van regelen uit Boek VI met een Europese oorsprong moet er een onderscheid 

gemaakt worden tussen regelen van minimale of maximale harmonisatie. In het geval van minimale 

harmonisatie is zijn de lidstaten gerechtigd om meer verregaande reglementering aan te nemen. In dat geval 

moet nagegaan worden in welke mate deze strengere regels uit het consumentenrecht gehandhaafd kunnen 

worden tegenover de regels uit de financiële sector.178 Dit is relevant, aangezien heel wat oudere 

consumentenrichtlijnen slechts minimale harmonisatie beoogden.  

Er kan dan ook geargumenteerd worden dat, aangezien de consumentenrechtelijke richtlijn uitdrukkelijk 

toelaat dat er verregaandere maatregelen worden getroffen, de nationaalrechtelijke bepalingen die verder 

gaan dan de consumentenrechtelijke richtlijn onverkort blijven gelden.179 Dit is ook praktisch voordelig, 

aangezien het alternatief, namelijk het inkorten de van nationale regels tot het niveau van de Europese 

regelgeving, moeilijk werkbaar is.   

                                                      
176 V. COLAERT, “De meerlagige rechtsverhouding financiële instelling belegger – de complexe verhouding 
tussen MiFID gedragsregels en het consumentenrecht”, in B. TILLEMAN (ed.), Economisch privaatrecht, 
Brugge, Die Keure, 2011, 19, nr. 48. 
177 Ibid, 98, nr. 46; V. COLAERT, “De meerlagige rechtsverhouding financiële instelling belegger – de 
complexe verhouding tussen MiFID gedragsregels en het consumentenrecht”, in B. TILLEMAN (ed.), 
Economisch privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2011, 19, nr. 48. 
178 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 276, nr. 
590. 
179 Ibid. 
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Toch zal deze laatste oplossing gevolgd moeten worden. In het Pippig-arrest180, dat betrekking had op de 

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame181, besliste het Hof van Justitie dat er geen strengere 

nationale bepalingen kunnen worden toegepast op regels met een minimale geharmoniseerde 

Europeesrechtelijke oorsprong indien zij conflicteren met regels met een maximaal geharmoniseerde 

Europeesrechtelijke oorsprong. De regels moeten bijgevolg worden teruggebracht tot het Europese 

niveau.182 

3.2.4. Consumentenrecht met oorsprong van maximale harmonisatie 

90. De laatste mogelijkheid is dat regelen uit het consumentenrecht een Europeesrechtelijke oorsprong 

hebben uit een richtlijn met maximale harmonisatie. Hier is de vraag of ook in deze situatie het lex specialis 

principe zal spelen en de consumentenrechtelijke regels aanvullend kunnen gelden. Zowel de regelen uit het 

consumentrecht als uit het financieel recht hebben namelijk het karakter van maximale harmonisatie, 

waardoor de Europese wetgever beoogde om het bieden van verdere nationale bescherming onmogelijk te 

maken. 

91. Om na te gaan hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden, moet men eerst onderzoeken of de 

Europese wetgever hieromtrent zelf niets heeft bepaald. Soms wordt de verhouding tussen verschillende 

richtlijnen namelijk uitdrukkelijk in de overwegingen geregeld. Zo geeft de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken in Overweging 10 aan dat de richtlijn “slechts van toepassing is voorzover er geen 

specifieke communautaire wetsbepalingen bestaan betreffende specifieke aspecten van oneerlijke 

handelspraktijken”. Men kan dus stellen dat de Europese wetgever hier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat 

in het geval van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken het lex specialis principe toepassing moet 

vinden.183 Artikel 3 (4) van dezelfde richtlijn bepaalt verder dat “andere communautaire voorschriften 

betreffende specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken” voorrang krijgen in geval van strijdigheid 

met andere Europese wetgeving. Indien er geen sprake is van strijdigheid impliceert de richtlijn dus een 

cumulatieve toepassing.184 

92. Indien de Europese wetgever niet uitdrukkelijk bepaalt hoe de consumentenrechtelijke en 

financieelrechtelijke richtlijnen zich tot elkaar verhouden, moeten beide cumulatief worden toegepast. Dit is 

                                                      
180 HvJ 8 april 2003, nr. C-44/01, ECLI:EU:C:2003:205, Pippig. 
181 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. 
182 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 277, nr. 
59; V. COLAERT, “Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: Enkele knelpunten”, BFR 2011, 110, nr. 
105; V. COLAERT, “De meerlagige rechtsverhouding financiële instelling belegger – de complexe 
verhouding tussen MiFID gedragsregels en het consumentenrecht”, in B. TILLEMAN (ed.), Economisch 
privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2011, 20, nr. 50. 
183 V. COLAERT, “Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: Enkele knelpunten”, BFR 2011, 100, nr. 
58. 
184 Ibid. 
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de oplossing aangeboden door het Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014.185 Dit stelt: “bij een 

gebrek aan regels, is een cumulatieve toepassing van de twee regelgevingskaders noodzakelijk”. Slechts 

indien er sprake is van tegenstrijdigheden, zal de financieelrechtelijke richtlijn voorrang krijgen volgens het 

lex specialis beginsel.186 

93. COLAERT argumenteert echter dat dit niet onverkort geldt. Indien een richtlijn niets bepaalt over 

haar verhouding tegenover andere richtlijnen, zal het algemeen principe van lex specialis derogat legi 

generali toegepast moeten worden. Slechts indien het niet mogelijk is uit te maken welke reglementering 

zich als lex specialis verhoudt, moeten de regels cumulatief worden toegepast.187 Ook argumenteert 

COLAERT dat, in tegenstelling tot wat het Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014 bepaalt, ook 

rekening gehouden moet worden met impliciete verwijzingen om de verhouding van richtlijnen te bepalen.188 

Het verslag stelt namelijk dat er alleen rekening wordt gehouden met uitdrukkelijke regels, en dat indien deze 

niet aanwezig zijn onmiddellijk het lex specialis principe moet worden toegepast. 189 

 

  

 

 

  

                                                      
185 Verslag aan de koning bij het KB van 23 maart 2014, BS 3 april 2014, 28703. 
186 Ibid. 
187 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (ed.), De levenscyclus van bank-, beleggings-, en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 152, nr. 60. 
188 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 274, nr. 
583. 
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HOOFDSTUK I: RECLAME 

94. Bij het openbaar aanbieden van obligaties speelt reclame vaak een essentiële rol. Het is natuurlijk 

noodzakelijk dat de emittent voldoende beleggers vindt om op de obligaties in te tekenen. Uiteraard bestaat 

een deel van de publiciteit uit de uitgifte van de prospectus, maar er worden ook heel wat andere 

communicatiemiddelen ingezet om de obligatie te promoten. Onder meer via de productfiches, brochures, 

reclamecampagnes, analistenverslagen en roadshows kan men de emittent en de geplande emissie onder 

de aandacht van het publiek brengen.190  

95. De wetgever heeft in de Prospectuswet een groot belang gehecht aan deze reclame omdat het risico 

bestaat dat deze informatie het publiek zou misleiden. De Prospectuswet bevat hiervoor een aparte titel, 

namelijk Titel IV: “Reclame en andere documenten en berichten die betrekking hebben op de verrichting”. 

Ook moet hier gewezen worden op het belang van het KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde 

informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten 

(hierna Transversaal KB)191, dat de regelingen opgenomen in de Prospectuswet verder uitwerkt.  

96. Ook de MiFID-reglementering bevat enkele bepalingen die inzake reclame van toepassing zijn. De 

MiFID-reglementering bevat namelijk heel wat informatieverplichtingen, die ook moeten gevolgd worden bij 

het verspreiden van reclame.  

97. Ingevolge de toepassing van Boek VI WER vinden ook de regels betreffende reclame uit het 

consumentrecht toepassing. In het geval dat de obligatie ook aan consumenten wordt aangeboden, zullen 

beide regelingen dus cumulatief moeten worden toegepast. Om de impact van de toepassing van Boek VI 

WER na te gaan, wordt er kort ingegaan op de huidige prospectusreglementering, de MiFID-reglementering 

en het Transversaal KB. 

1. Boek VI WER 

98. Een belangrijk onderdeel van het consumentenrecht betreft het correct informeren van de 

consument. Aangezien de consument ook via reclame veel informatie ontvangt, is het van belang dat ook 

reclame gereglementeerd wordt. Reclame wordt voor het gehele Wetboek van Economisch Recht op 

dezelfde ruime wijze gedefinieerd:  

                                                      
190 Voor een uitgebreidere lijst van mogelijke vormen van reclame, zie FSMA, Circulaire over de geldende 
regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, 
Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015. 
191 KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van 
financiële producten  bij niet-professionele cliënten, BS 12 juni 2014, 44.471 zoals gewijzigd door KB van 2 
juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde 
informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, BS 
10 juni 2015, 33.925. 
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“Iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van 

producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende 

communicatietechnieken”.192 

Bijna elke mededeling kan bijgevolg reclame uitmaken. Maar er moet echter genuanceerd worden, want het 

is van belang na te gaan van wie de mededeling afkomstig is. Indien de informatie uitgaat van de emittent 

van het financieel product, of derden die handelen in opdracht van de emittent (zoals dienstverleners en 

tussenpersonen) zijn de regelen uit Boek VI van toepassing. Ook is van belang dat de mededeling 

rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen. Zo zullen analistenverslagen 

bijvoorbeeld niet onder de term van reclame volgens het WER vallen, waar dit onder de Prospectuswet wel 

het geval zal zijn.193 Bijgevolg zal informatie die louter betrekking heeft op het aanbod van obligaties, zoals 

bijvoorbeeld vennootschapsinformatie, dat niet tot doel heeft de verkoop te bevorderen, niet onderworpen 

zijn aan de regels uit Boek VI WER. 

99. De reglementering inzake reclame is niet in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen, maar is over 

verschillende bepalingen verspreid. Ten eerste is er artikel VI.17, dat de regelen inzake vergelijkende 

reclame bevat. Het artikel is een letterlijke overname van artikel 4 uit de Richtlijn Misleidende en 

Vergelijkende Reclame. Dit artikel bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is indien er aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. In het kader van obligaties zijn de volgende voorwaarden van belang194: 

• de vergelijkende reclame is niet misleidend in de zin van de artikelen VI.97 tot VI.100 en artikel 

VI.105, 1° van het Wetboek Economisch Recht; 

• de vergelijkende reclame vergelijkt goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor 

hetzelfde doel zijn bestemd; 

• de vergelijkende reclame vergelijkt op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevant, 

controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs 

kan behoren, met elkaar; 

• de vergelijkende reclame leidt er niet toe dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, 

handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met 

die van een concurrent worden verward; 

                                                      
192 Art. I.8, 13° WER. 
193 Infra, nr. 103. 
194 FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 
producten bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015 
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• de vergelijkende reclame schaadt de goede naam niet van en laat zich niet kleinerend uit over de 

merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of 

omstandigheden van een concurrent; 

• de vergelijkende reclame levert geen oneerlijk voordeel op ten gevolge van de bekendheid van een 

merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent. 

100. Vervolgens bevat artikel VI.105, 1° voorschriften omtrent misleidende reclame. Ook dit artikel vormt 

de omzetting van de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame. Hier gaat het artikel verder dan wat de 

minimale harmonisatie van dit deel van de Richtlijn vooropstelt. Het artikel verbiedt elke reclame die op 

enigerlei wijze misleidt of kan misleiden. Hierbij geeft het een niet-exhaustieve opsomming van zaken die als 

verboden worden geacht. Artikel VI.105 2°-3° bevatten andere verboden omtrent reclame: zo mag reclame 

geen afbrekende gegevens over een andere onderneming bevatten en moet er een gerechtvaardigde reden 

zijn om  een andere onderneming te identificeren. 

101. Het zwaartepunt van de reglementering inzake reclame uit Boek VI WER ligt echter bij de bepalingen 

inzake de oneerlijke handelspraktijken, opgenomen in artikel VI.97 tot en met VI.100. Reclame maakt immers 

per definitie een handelspraktijk uit.195 De regelen opgenomen in Boek VI inzake de oneerlijke 

handelspraktijken zijn een omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Deze richtlijn beoogt een 

maximale harmonisering, uitgezonderd met betrekking tot financiële diensten, waar slechts een minimale 

harmonisatie geldt.196 Met betrekking tot obligaties kan de wetgever dus bijkomende bescherming aan de 

consument bieden door strengere maatregelen op te leggen.197 Op de toepassing van de regelen inzake 

oneerlijke handelspraktijken wordt later dit hoofdstuk ingegaan.198 

2. Titel VI Prospectuswet 

102. Zoals hoger aangehaald is de huidige Belgische prospectusreglementering opgenomen in de 

Prospectuswet, de omzettingswet van de Prospectusrichtlijn van 2001 die werd herzien in 2010. Op 21 juli 

2017 werd echter nieuwe Europese regelgeving aangenomen, in de vorm van een verordening. Artikel 22 

van de Prospectusverordening bevat de nieuwe reglementering omtrent reclame en zal op 21 juli 2019 in 

werking treden.  

Dit artikel verschilt echter niet wezenlijk van artikel 15 van de Prospectusrichtlijn, dat de huidige 

reglementering omtrent reclame bevat. Een wezenlijk verschil is wel dat de ESMA de opdracht gegeven 

wordt om technische reguleringsnormen vast te stellen voor de bepalingen betreffende reclame, die de 

                                                      
195 Art. I.8, 23° WER. 
196 Overweging 9 Oneerlijke Handelspraktijken. 
197 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 22. 
198 Voor een algemene bespreking van de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken kan naar Hoofdstuk 
VI van dit Deel verwezen worden. 
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verordening verder in detail uitwerken.199 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gegeven om deze 

regelen vervolgens vast te stellen.200 Omwille van het onmiddellijk bindend karakter van een verordening 

zullen de bepalingen opgenomen in het Transversaal KB overbodig worden, voor zover zij binnen hetzelfde 

toepassingsgebied vallen als de Prospectusverordening. Aangezien deze bepalingen op heden nog niet 

bekend zijn en er geen grote verschillen verwacht worden, wordt er in het kader van dit proefschrift 

voornamelijk ingegaan op het huidige recht. 

103. Titel VI van de Prospectuswet bevat de regels betreffende reclame, die zijn opgenomen in de 

artikelen 57 t.e.m. 60. Ook hier is het uitgangspunt van de regeling dat reclame en andere documenten en 

berichten met betrekking tot de openbare aanbieding van effecten die verspreid worden op initiatief van de 

emittent en zijn lasthebbers pas openbaar mogen gemaakt worden nadat zij door de FSMA zijn 

goedgekeurd.201 De regels omtrent reclame zijn ook van toepassing op verrichtingen die vrijgesteld van de 

prospectusplicht, maar zijn niet aan de a priori controle en goedkeuring van de FSMA onderworpen alvorens 

zij mogen worden gepubliceerd.202 Het materieel toepassingsgebied van de regelen omtrent reclame is 

bijzonder ruim. Ten eerste hanteert de Prospectuswet een brede definitie van het begrip reclame. Deze is in 

te vullen als “elke aankondiging die betrekking heeft op een specifieke openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten of op een toelating van beleggingsinstrumenten of op een toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling die er specifiek op gericht is de mogelijke inschrijving op of 

aankoop van die beleggingsinstrumenten te promoten, op welke informatiedrager dan ook”.203 Niet alleen 

reclame wordt door de regeling gevat, maar ook alle “andere documenten en berichten die betrekking hebben 

op een openbare aanbieding of een toelating tot de verhandeling”204. Deze bepaling werd verantwoord door 

het feit dat het onderscheid tussen reclame en andere documenten en berichten over de verrichting erg 

moeilijk te maken is.205 Deze regeling omvat dus ook andere documenten met betrekking op de obligatie-

uitgifte, zelfs als deze geen reclame uitmaken. Zo zullen strikt genomen ook analistenverslagen, die door 

leden van het plaatsingssyndicaat voor het publiek ter beschikking worden gesteld, onder de regeling 

vallen.206 

                                                      
199 Art. 22, 9 Prospectusverordening. 
200 Art. 22, 9, lid 3 Prospectusverordening. 
201 Art. 60, §1 Prospectuswet.  
202 Art. 57, §2 Prospectuswet. 
203 Art. 11 Prospectuswet. 
204 Art. 58, §1 Prospectuswet. 
205 S. KIERSZENBAUM en W. VAN DE WIELE, “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en enkele 
‘capita selecta' in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, BFR 2014, nr. 3, 99-147; 
Memorie van Toelichting bij de Prospectuswet 2006, Parl.St. Kamer 2005-6, nr. 51-2344/001 en 2345/001, 
71. 
206 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, De Obligatielening, Antwerpen, Intersentia, 2017, nr. 227, 102; 
Memorie van Toelichting bij de Prospectuswet 2006, Parl.St. Kamer 2005-6, nr. 51-2344/001 en 2345/001, 
71. 
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104. In tegenstelling tot de regelen met betrekking tot de prospectusplicht, zijn de regelen uit Titel VI ook 

van toepassing op reclame en andere documenten en berichten die betrekking hebben op een 

geharmoniseerde verrichting waarvoor België niet de lidstaat van herkomst is, maar waar de publieke 

aanbieding wel in België geschiedt.207 Zowel de Raad van State als de rechtsleer zijn echter van mening dat 

deze uitbreiding in strijd is met de regels van het Europees paspoort.208 Artikel 22, ten zesde van de 

Prospectusverordening bepaalt echter dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de reclame wordt 

verspreid de bevoegdheid heeft om te controleren of de reclameactiviteiten met betrekking tot een aanbieding 

van effecten aan het publiek aan de verordening voldoen. Zo zou de FSMA alle reclame die in België wordt 

verspreid mogen controleren. In tegenstelling tot dergelijke praktijken onder de huidige regeling, zal het onder 

toekomstig recht geen probleem vormen voor de harmonisatie van de markt, aangezien de regelen omtrent 

de reclame ditmaal volledig zullen gelijklopen.209 

105. Zoals hoger vermeld, is het voornaamste gevolg van de reclame-reglementering opgenomen in de 

Prospectuswet dat de reclame onderworpen is aan de voorgaande goedkeuring van de FSMA.210 Deze 

controleert of de reclame in overeenstemming is met de wettelijke vereisten, opgenomen in artikel 58 van de 

Prospectuswet en verder uitgewerkt door het Transversaal KB. Zo zal de reclame een vermelding moeten 

bevatten dat er een prospectus is, of dat deze gepubliceerd zal worden met een verwijzing naar hoe de 

beleggers de prospectus kunnen raadplegen211, mag de informatie niet onjuist of misleidend zijn212 en moet 

de informatie die gegeven wordt overeenstemmen met de informatie gegeven in de prospectus213. Indien het 

om reclame gaat, moet deze reclame als zodanig herkenbaar zijn.214 Naast deze specifieke wetgevende 

bepalingen moet er ook rekening gehouden worden met de administratieve praktijk van de FSMA inzake de 

goedkeuring van reclame215, die bijvoorbeeld vaak vereist dat bepaalde waarschuwingen uit de Prospectus 

ook in de reclame worden opgenomen. 

                                                      
207 Art. 57, §1, 2° Prospectuswet.  
208 Advies RvS bij het ontwerp van wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, Parl.St. Kamer, 
nr. 51-2344/001, 240; M. DUPLAT en P. LAMBRECHT, “Les offres publiques d’instruments de placement et 
l’exigence de prospectus en droit belge – examen de la loi du 16 juin 2006”, RPS 2006, 246; S. 
KIERSZENBAUM en W. VAN DE WIELE, “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en enkele 
‘capita selecta' in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, BFR 2014, nr. 72, 129. 
209 Overweging 65 Prospectusverordening. 
210 Art. 60, §1, eerste lid Prospectuswet. 
211 Art. 58 §1, 1° Prospectuswet. 
212 Art. 58 §1, 3° Prospectuswet. 
213 Art. 58 §1, 3° Prospectuswet. 
214 Art. 58 §2 Prospectuswet. 
215 FSMA, Aanbevelingen over reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op 
een verrichting als bedoeld in Titel VI van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, Mededeling FSMA 2013 (12) dd. 27 juni 2013, vervangen door FSMA, Circulaire 
over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-
professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015 
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106. Het Transversaal KB legt informatieverplichtingen op die enerzijds te maken hebben met het 

verstrekken van een informatiefiche en anderzijds met betrekking tot reclame voor financiële producten. De 

regels met betrekking tot reclame hebben tot doel te transparantie en vergelijkbaarheid van financiële 

producten te bevorderen.  Artikel 11 tot 25 van het KB bevatten extra vereisten voor de reclame, onder meer 

met betrekking op de minimale inhoud, de vergoeding van de obligatie en de beloning.  

3. MiFID-reglementering 

107. Ook de MiFID-reglementering, zoals recent hervormd door de MiFID II-Richtlijn, bevat regelen die 

van toepassing zijn op reclame. De MiFID II-Richtlijn, en de wetten die in haar omzetting voorzien zoals de 

Wet Financieel Toezicht, bevat heel wat verplichtingen omtrent informatie bij de distributies van financiële 

instrumenten. Deze regelen zijn uitgewerkt door de Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016 ter 

uitvoering van MiFID II. Aangezien deze regels in een verordening zijn opgenomen, behoeven ze geen 

verdere omzetting in het Belgisch recht.  

108. In het kader van informatieverstrekking aan niet-professionele cliënten is artikel 44 van de 

Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016 van belang. Dit artikel, dat de uitvoering vormt van artikel 24 

van de MiFID II-Richtlijn, bevat vereisten waaraan alle informatie aan cliënten gericht moet voldoen, met 

inbegrip van reclame-uitingen. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde minimuminformatie die moet worden 

verstrekt zoals de naam van de beleggingsonderneming en de kenmerken en risico’s van het financiële 

instrument.216 Daarnaast zijn er ook specifieke bepalingen die de voorstelling regelen van resultaten die in 

het verleden behaald werden met het financieel instrument.217 Ook het gebruik van gesimuleerde of 

toekomstige resultaten is geregeld, net als informatie die verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling.218 

Tenslotte is het verboden de naam van de bevoegde autoriteit, in België de FSMA, op een zodanige wijze te 

gebruiken dat deze suggereert dat de autoriteit de producten aanbeveelt of steunt.219 

109. Artikel 44, lid 3 bepaalt voorwaarden voor het gebruik van vergelijkingen in informatie. Indien deze 

informatie ook reclame is in de zin van de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame, is er dus een 

conflict tussen beide regelingen mogelijk. Aangezien artikel VI.17 WER de omzetting van deze richtlijn 

uitmaakt, zal ook dit conflict relevant zijn voor het bepalen van de impact van artikel VI.17.  

4. Toepassing van Boek VI WER 

110. De vele overlappende regelingen omtrent reclame tussen de Prospectuswet, het Transversaal KB 

en de MiFID-reglementering enerzijds en Boek VI anderzijds betekenen niet automatisch dat de 

                                                      
216 Art. 44, lid 2 Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016. 
217 Art. 44, lid 4 Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016. 
218 Art. 44, lid 4, 5 en 6 Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016. 
219 Art. 44, lid 8 Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016. 
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verschillende regelen cumulatief van toepassing zijn. Zoals in Hoofdstuk IV van Deel I werd besproken, moet 

er rekening gehouden worden met het lex specialis principe en de oorsprong van de regelen.  

111. Er moet namelijk rekening mee gehouden worden dat de Prospectusrichtlijn en MiFID II-Richtlijn 

maximale harmonisatie beogen. Verder moet er ook rekening gehouden worden met de duale oorsprong van 

de regelen betreffende reclame uit Boek VI WER. Boek VI WER bevat namelijk zowel regels inzake reclame 

die voortkomen uit de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame, zoals artikel VI.17 en VI.105 WER, 

als uit de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, namelijk art. VI.97 tot en met VI.100. Gezien het belang van 

het onderscheid voor de toepassing van de regels, worden hieronder de bepalingen voortkomend uit elke 

richtlijn apart besproken.  

4.1. Misleidende en Vergelijkende Reclame 

4.1.1. Misleidende Reclame en artikel VI.105 WER 

112. Het harmonisatieniveau van Richtlijn 2006/114/EG Misleidende en Vergelijkende Reclame is niet 

uniform. Voor de regels inzake misleidende reclame, waarvan artikel VI.105 een omzetting is, heeft de 

Europese wetgever in artikel 8 (1) geopteerd voor minimale harmonisatie.220 De Belgische wetgever heeft 

dan ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om verder te gaan dan de Europese regeling.  De 

Prospectuswet, met een Europeesrechtelijke richtlijn van maximale harmonisatie echter, bevat ook een 

bepaling omtrent misleidende reclame. 

113. Zoals uiteengezet,221 moet in geval van een conflict tussen een consumentenrechtelijke regel met 

een oorsprong van minimale harmonisatie die verder gaat dan richtlijn vooropstelt en een 

financieelrechtelijke richtlijn van maximale harmonisatie, de consumentrechtelijke regeling ingekort worden. 

Artikel VI.105 zal dus slechts gedeeltelijk toepassing vinden en zal moeten ingekort worden tot het niveau 

van de Europese regeling. In casu gaat het om artikel 3 van de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende 

Reclame. Een gedeeltelijke toepassing van artikel VI.105 is in principe dus mogelijk, al moet er ook rekening 

gehouden worden met het principe van lex specialis derogat legi generali.  

Er moet dus worden nagegaan of de regelen omtrent misleidende reclame in de Prospectuswet (art. 58 §1, 

2°) of het Transversaal KB (art. 11, 1°) zich tot art. VI.105 verhouden als lex specialis én of er sprake is van 

strijdigheid. Gezien het specifieke toepassingsgebied van de Prospectuswet en het Transversaal KB hoeft 

het geen betoog dat deze zich als lex specialis tegenover Boek VI verhouden.  Dit betekent echter niet dat 

de regelen uit Boek VI automatisch buiten toepassing moeten gelaten worden. Dit is namelijk slechts het 

geval indien er sprake is van strijdigheid. 

                                                      
220 Art. 8 (1) Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame. 
221 Deel I, Hoofdstuk IV. 
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114. Mijns inziens kan er niet van een strijdigheid gesproken worden, aangezien de bepalingen omtrent 

misleidende reclame in beide gevallen beperkt zijn tot de volgende zinsnede: 

“De erin vervatte informatie mag niet onjuist of misleidend zijn”.222 

Mijns inziens kan dus aangenomen worden dat artikel VI.105 hier een aanvullende werking geniet tegenover 

de regelen omtrent misleidende reclame in de Prospectusreglementering en het Transversaal KB. Indien de 

uitgifte van de obligaties aan consumenten gericht is, zal er dus ook rekening gehouden moeten worden met 

een gedeeltelijke toepassing van artikel VI.105 WER.  

De circulaire van de FSMA geldende de regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 

producten bij niet-professionele cliënten bespreekt diepgaand wanneer reclame als misleidend aanzien kan 

worden.223 

4.1.2. Vergelijkende Reclame en artikel VI.17 WER 

115. De regelen met betrekking tot vergelijkende reclame in de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende 

Reclame zijn maximaal geharmoniseerd, in tegenstelling tot de regelen inzake misleidende reclame. Artikel 

VI.17 is dan ook een letterlijke overname van artikel 4 van de Richtlijn.  

116. De Prospectuswet bevat geen regelen inzake vergelijkende reclame. Een conflict is bijgevolg niet 

mogelijk. Er kan dus aangenomen worden dat artikel VI.17 aanvullend geldt tegenover de bepalingen uit de 

Prospectuswet. Ook de nieuwe Prospectusverordening bevat geen bepaling omtrent vergelijkende reclame. 

Artikel 25 van het Transversaal KB bevat daarentegen wel bepalingen omtrent vergelijkende reclame. Het 

KB bepaalt dat indien financiële producten onderling vergeleken worden in reclame, er aan een aantal 

voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet de vergelijking zinvol zijn, en op een correcte en evenwichtige 

wijze zijn voorgesteld, moeten de voor de vergelijking gebruikte informatiebronnen worden vermeld en 

moeten de voornaamste voor de vergelijking gebruikte feiten en hypothesen worden vermeld.224 Volgens 

artikel VI.17 is vergelijkende reclame geoorloofd indien er aan bepaalde, algemenere, voorwaarden wordt 

voldaan.225  

117. De vraag rijst echter of, rekening houdend met de maximaal geharmoniseerde oorsprong van artikel 

VI.17, de Belgische wetgever wel toegelaten is in bijkomende bescherming te voorzien. Hierbij moet men 

ingedachte houden dat in deze context het Transversaal KB als uitvoeringsbesluit van de Prospectuswet 

beschouwd moet worden. Artikel 58, §4 van de Prospectuswet bepaalt namelijk dat de Koning andere 

                                                      
222 Art. 58, 2° Prospectuswet en artikel 11, 1° Transversaal KB. 
223 FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 
producten bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015. 
224 Art. 25 Transversaal KB. 
225 Supra, nr. 99. 
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vereisten betreffende reclame en andere documenten en berichten die betrekking hebben op openbare 

aanbiedingen kan opleggen. Bijgevolg heeft ook het Transversaal KB een oorsprong bij een 

Europeesrechtelijke maximaal geharmoniseerde richtlijn. 

Gezien beide regelingen afstammen van maximaal geharmoniseerde richtlijnen moet de intentie van de 

wetgever nagegaan worden over de verhouding van beide richtlijnen. Hier bepaalt artikel 8 (2) van de Richtlijn 

Misleidende en Vergelijkende Reclame dat “de bepalingen van deze richtlijn geen afbreuk doen aan de 

communautaire regelgeving betreffende reclame voor specifieke producten en/of diensten…”. Gezien er 

geen sprake is van enige tegenstrijdigheid tussen beide regelen, kunnen de regels dus cumulatief worden 

toegepast ten aanzien van consumenten.226 Bijgevolg zullen zowel de bepalingen uit artikel VI.17 WER als 

artikel 25 van het Transversaal KB moeten toegepast worden in het kader van een aan consumenten gerichte 

obligatie-uitgifte. 

118. Ook de MiFID-reglementering bevat in artikel 44, 3 van de Gedelegeerde Verordening van 25 april 

2016 een bepaling omtrent vergelijkende reclame. Hier kan echter worden aangestipt dat deze bepaling 

exact overeenkomt met artikel 25 van het Transversaal KB. Analoog staat ook hier niets een cumulatieve 

toepassing met artikel VI.17 WER in de weg. 

119. Tenslotte moet er ook rekening gehouden worden met artikel VI.17, 1° dat bepaalt dat ook artikel 

VI.105 geëerbiedigd moet worden. Voor zover deze regel echter binnen het toepassingsgebied valt van een 

andere communautaire richtlijn van maximale harmonisatie zoals de Prospectusrichtlijn of de MiFID II-

Richtlijn, zal het artikel echter moeten ingekort worden tot het niveau van de richtlijnbepaling.227 

4.2. Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en Reclame 

120. Aangezien reclame per definitie een handelspraktijk uitmaakt, zijn ook de artikelen VI.97 tot en met 

VI.100 die de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken uitmaken van belang. Het 

toepassingsgebied van deze regelen is breed, en omvat alle handelspraktijken die door ondernemingen 

tegenover consumenten gesteld worden. De vraag is echter in welke mate deze regels toegepast worden 

wanneer enerzijds de Prospectuswet en het Transversaal KB en anderzijds de MiFID-reglementering ook 

bepalingen inzake reclame bevatten. Om de verhouding van deze regels onderling na te gaan, moet men 

ook met de oorsprong van de regelen rekening houden. 

4.2.1. Transversaal KB 

                                                      
226 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 294, nr. 
618. 
227 Supra, nr. 113; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 
2011, 292, nr. 615. 
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121. Omtrent haar verhouding met andere communautaire wetgeving bepaalt de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken in artikel 3 (2) dat:  

“Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze richtlijn en andere 

communautaire voorschriften betreffende specifieke aspecten van oneerlijke 

handelspraktijken, prevaleren laatstgenoemde voorschriften en zijn deze van toepassing 

op deze specifieke aspecten.” 

Dit artikel kan beschouwd worden als een bevestiging van het lex specialis principe, waarbij de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken te beschouwen is als lex generalis die van toepassing is indien er geen 

specifiekere regeling geldt.228 Dit betekent echter niet dat de Richtlijn automatisch niet van toepassing is 

indien er zich een lex specialis aandoet. De Richtlijn blijft van toepassing behalve in geval van strijdigheid. 

122. Er moet dus worden nagegaan of de bewuste regelen uit de Prospectusrichtlijn, zoals in België 

omgezet door de Prospectuswet en uitgevoerd door het Transversaal KB, zich als lex specialis verhouden 

tegenover de regelen betreffende oneerlijke handelspraktijken uit de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, 

zoals omgezet in Boek VI WER. Kunnen zij dus beschouwd worden als “andere communautaire voorschriften 

betreffende specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken” volgens artikel 3 (2)?   

Deze vraag kan positief beantwoord worden, aangezien overweging 10 van de richtlijn uitdrukkelijk verwijst 

naar specifieke sectorale wetgeving op Europees niveau.229 Daarenboven verwijst Overweging 10 letterlijk 

naar “complexe producten die veel risico’s voor consumenten inhouden, zoals bepaalde financiële diensten”. 

Het hoeft geen betoog dat de Prospectusrichtlijn als specifieke sectorale wetgeving, die tevens betrekking 

heeft op financiële diensten, aan deze voorwaarde voldoet. Net zoals de Prospectusrichtlijn zich verhoudt 

als lex specialis tegenover de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, verhoudt het Transversaal KB zich als 

lex specialis tegenover Boek VI WER. Bijgevolg kan men ervan uitgaan dat indien er een strijdigheid is tussen 

de bepalingen inzake reclame uit de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, en bijgevolg de bepalingen die 

hiervan een omzetting vormen (artikel VI.97 tot en met VI.100 WER) en de bepalingen uit het Transversaal 

KB, deze laatste als lex specialis voorrang krijgen.  

123. Vervolgens moet nagegaan worden of de regeling uit het Transversaal KB überhaupt wel nog plaats 

laat aan de regeling uit Boek VI om binnen het domein van het Transversaal KB aanvullend te gelden in de 

verhouding tussen de financiële instelling – belegger-consument. Uit het verslag aan de Koning bij het 

Transversaal KB blijkt dat een dergelijke aanvullende toepassing mogelijk is. Het stelt namelijk dat:  

“reclame voor financiële producten niet enkel moet voldoen aan de regels die zijn 

opgelegd door het onderhavige besluit, maar tevens aan de regels waarin dat 

                                                      
228 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 281, nr. 
599; J. STUYCK, E. TERRYN en T. VAN DYCK, “Confidence through fairness? The new directive on unfair 
business-to-consumer commercial practices in the internal market”, CMLR 2006, 141. 
229 Overweging 10 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
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Wetboek voorziet, in het bijzonder wat betreft de regels inzake handelspraktijken, 

vergelijkende reclame, gezamenlijk aanbod, enz.” 

124. Uit de vergelijking van de artikelen VI.97 tot VI.100 met de artikelen betreffende reclame uit het 

Transversaal KB (Hoofdstuk 3, artikel 11 tot en met 25) valt op dat er nauwelijks een overlap is tussen beide 

regelingen. Zo wordt in de regeling oneerlijke handelspraktijken gedetailleerd omschreven welke praktijken 

als misleidend beschouwd moeten worden. Zoals hoger vermeld, is het verbod op misleidende reclame in 

het Transversaal KB daarentegen beperkt tot een zinsnede in artikel 11, 1°:  

“De erin vervatte informatie mag niet onjuist of misleidend zijn” 

Artikel VI.97 bevat verder algemenere inhoudelijke vereisten voor informatie, zoals het correct weergeven 

van de kenmerken van het product, het geografische adres van de onderneming en de prijs.230 In het 

Transversaal KB worden onder de algemene vereisten uit artikel 11 meer specifiekere regelen getroffen, 

eigen aan de aard van financiële producten. Hierbij kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de eis dat de in 

de reclame vervatte informatie overeenstemt met deze in de prospectus. 

125. Het is dan ook duidelijk dat hoewel de regeling uit het Transversaal KB zich als lex specialis verhoudt, 

er met betrekking tot reclame geen strijdigheden zijn met de artikelen VI.97 tot VI.100 uit Boek VI WER. Niets 

verzet zich dan ook tegen een cumulatieve toepassing van beide regelen, zoals in het verslag aan de Koning 

vooropgesteld.  

4.2.2. MiFID-Reglementering 

126. Ook de MiFID-reglementering bevat in artikel 44 van de Gedelegeerde Verordening van 25 april 

2016 specifieke bepalingen omtrent informatieverplichtingen, die tevens van toepassing zijn op reclame. 

Naar analogie kan ook hier besloten worden dat deze reglementering beschouwd moet worden als lex 

specialis ten opzichte van de regeling oneerlijke handelspraktijken inzake reclame uit Boek VI WER. Het feit 

dat de MiFID-reglementering geen specifieke handelspraktijken regelt, maar op een algemene wijze 

bepaalde handelspraktijken in de specifieke relatie tussen financiële instellingen en beleggers behandelt, 

vormt geen beletsel.231  

127. Een volgende vraag is deze van de aanvullende werking. In welke mate laten de bepalingen uit de 

MiFID-reglementering een verdere aanvulling door de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken toe? Om 

na te gaan in hoeverre dit mogelijk is, moet worden nagegaan in welke mate artikel 44 van de Gedelegeerde 

Verordening van 25 april 2016 strijdig is met artikel VI.97 tot en VI.100 WER.  

                                                      
230 Art. VI.97 §4 WER. 
231 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 292, nr. 
600. 
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128. Ook hier zijn er geen strijdigheden te bespeuren. Net zoals het geval bij de regels van het 

Transversaal KB zijn de regels uit artikel 44 van de Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016 specifiek 

toegepast op financiële producten, waardoor er nauwelijks een overlapping met de algemene regels uit Boek 

VI mogelijk is. Waar deze dan wel overlapt, kunnen zij zonder problemen naast elkaar bestaan. Ook hier is 

een cumulatieve toepassing van beide regelen dus aan de orde. De artikelen VI.97 tot en met VI.100 WER 

genieten een aanvullende werking inzake reclame tegenover de bepalingen opgenomen in artikel 44 van de 

Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016.  

5. Besluit 

129. Uit het bovenstaande blijkt dat het nagaan of de regelen van Boek VI inzake reclame ook toepassing 

kunnen vinden indien er reeds specifieke financieelrechtelijke regelgeving bestaat niet vanzelfsprekend is. 

Hiervoor moet niet alleen rekening gehouden worden met de verenigbaarheid van de verschillende 

reglementeringen zelf, maar ook met hun Europeesrechtelijke oorsprong. In het geval van reclame is de 

uitkomst van deze oefening zonder grote gevolgen. De bepalingen inzake reclame uit Boek VI kunnen 

worden toegepast op de uitgifte van obligaties zonder dat de specifieke financieelrechtelijke regelgeving zich 

hier tegen verzet. Slechts in het geval van artikel VI.105 WER inzake misleidende zal de draagwijdte van de 

bepaling ingekort moeten worden tot het Europese niveau.232  

Zowel de bepalingen inzake vergelijkende reclame als de bepalingen van oneerlijke handelspraktijken inzake 

reclame blijven onverkort van toepassing. De vraag rijst echter in hoeverre de toepassing van deze regelen 

een inhoudelijke meerwaarde biedt aan de consument, aangezien deze al een uitgebreide bescherming 

geniet onder de sectorale wetgeving zoals het Transversaal KB en de MiFID-reglementering. Bovendien 

bestrijken de regels inzake reclame uit de Prospectuswet zelfs een groter toepassingsgebied, aangezien zij 

ook “andere documenten en berichten die betrekking hebben op een openbare aanbieding of een toelating 

tot de verhandeling”233 omvatten. De regelen inzake reclame kunnen echter wel een onrechtstreekse 

meerwaarde vinden inzake de sanctiemechanismen eigen aan Boek VI WER. Aangezien een overtreding 

van deze bepalingen een inbreuk op Boek VI  uitmaakt, kan de consument namelijk gebruik maken van de 

sanctiemechanismen die in het wetboek zijn voorzien.234 

Dat de regels uit Boek VI betreffende reclame van weinig praktisch belang zijn blijkt ook uit het standpunt 

van de FSMA. Zo bestempelt de circulaire van de FSMA omtrent de geldende regels voor de reclame bij de 

commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten235 enkel artikel VI.17 WER inzake 

                                                      
232 Supra, nr. 113. 
233 Supra, nr. 103. 
234 Op deze sanctiemechanismen wordt ingegaan in Hoofdstuk VIII van dit Deel. 
235 FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 
producten bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015. 
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vergelijkende reclame als relevant bij de bespreking met welke bepalingen inzake reclame er rekening moet 

gehouden worden, naast de toepassing van het Transversaal KB.  

 

  



 

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties 

56 
 

HOOFDSTUK II: FINANCIËLE DIENSTEN OP AFSTAND 

1. Algemeen 

130. Financiële diensten worden uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de Richtlijn Overeenkomsten 

op Afstand uitgesloten.236 Gezien de eigenheid van de financiële sector, was de Europese wetgever van 

oordeel dat de regels inzake overeenkomsten op afstand voor deze sector best apart geregeld worden.237 

De Richtlijn Financiële Diensten op Afstand voerde in 2002 dan ook een aparte regeling in voor 

overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten. De richtlijn heeft als doel om de 

consumenten te beschermen en het vertrouwen van de consument in nieuwe technieken om 

overeenkomsten te sluiten te versterken.238 Om zo veel mogelijk een eengemaakte interne markt te 

bewerkstelligen, koos de Europese wetgever voor de techniek van maximale harmonisatie. Voor bepaalde 

onderdelen geeft zij echter aan dat de lidstaten strengere of zelfs minder strenge regels mogen vaststellen.239 

131. In het Belgisch recht werden deze bepalingen omgezet in de huidige artikelen VI.54 tot VI.63 WER. 

Gezien de Richtlijn Consumentenrechten niet van toepassing is op financiële diensten, hoefden zij in 

tegenstelling tot de algemene bepalingen inzake de verkoop op afstand niet worden herzien. De Belgische 

wetgever opteerde dan ook om de bijzondere regeling uit de WMPC bij de invoering van Boek VI WER 

zonder meer te behouden.240 Een belangrijke kanttekening is hier echter dat waar financiële instrumenten 

niet onder financiële diensten vielen ten tijde van de WMPC, dit wel het geval is in het WER. Sinds de 

overname van deze regelen in Boek VI zijn deze bepalingen dan ook voor het eerst van toepassing op 

financiële instrumenten. 

132. Artikel VI.54 WER bepaalt het toepassingsgebied van de regelen inzake overeenkomst op afstand 

met betrekking tot financiële diensten. Het stelt onder meer dat, voor overeenkomsten betreffende financiële 

instrumenten die een initieel akkoord over de diensten omvatten dat wordt gevolgd door opeenvolgende 

verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard, deze bepalingen enkel 

van toepassing zijn op het initiële akkoord. Verder wordt bepaald dat, indien een dergelijke eerste verrichting 

ontbreekt, de informatieverplichtingen opgenomen in artikel VI.55 en 56 uitsluitend van toepassing zijn op de 

eerste uitgevoerde verrichting. Inzake financiële instrumenten worden de meeste overeenkomsten op 

                                                      
236 Art. 3 (1) Richtlijn Overeenkomsten op Afstand. 
237 E. BALLON, “De toepassing van de Wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, DCCR 2001, 257 
238 Overweging 3 Richtlijn Financiële Diensten op Afstand. 
239 Overweging 13 Richtlijn Financiële Diensten op Afstand. 
240 G. VANDENDRIESSCHE, “Marktpraktijken en consumentenbescherming in Boek VI van het wetboek 
economisch recht”, in A. TALLON, Het nieuwe wetboek van economisch recht, Brussel, Larcier, 2014, 207; 
J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 
2015, 491, nr. 554. 
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afstand gesloten. Vaak wordt er namelijk gebruik gemaakt van het elektronisch plaatsen van orders op 

effecten en obligaties. Deze regelen hebben dan ook een groot belang in de praktijk. 

2. Precontractuele Informatie 

133. Het eerste luik van de door de Richtlijn Financiële Diensten op Afstand geboden bescherming 

bestaat uit een precontractuele informatieverplichting, opgenomen in de artikelen VI.55 en VI.56 WER. Het 

gaat om een dubbele verplichting. Gezien de informatieverplichtingen op de onderneming, is het van belang 

in gedachten te houden dat deze ook van toepassing zijn op tussenpersonen bij de obligatie-uitgifte, zoals 

de financiële instellingen. Ten eerste bepaalt artikel VI.55, §1 dat nog voor de consument is gebonden door 

de overeenkomst moet worden ingelicht over de door de wet bepaalde informatie en dit op een 

ondubbelzinnige, heldere en begrijpelijke wijze en door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek 

voor communicatie op afstand. Het gaat onder meer om informatie over de aanbieder, de kenmerken van de 

financiële dienst en de eventuele buitengerechtelijke rechtsmiddelen. Deze informatie moet vervolgens 

schriftelijk of op een andere duurzame drager worden aangeboden voordat de consument gebonden is aan 

de overeenkomst.241 Aan deze verplichting kan de onderneming enkel ontsnappen indien de consument zelf 

heeft verzocht gebruik te maken van een techniek voor communicatie op afstand die het niet mogelijk maakt 

de informatie voorafgaandelijk schriftelijk ter beschikking te stellen. In dit geval dient zij deze informatie echter 

ter beschikking te stellen onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst.242  

3. Herroepingsrecht 

134. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten heeft de consument het recht 

om zonder motivering en zonder boete de overeenkomst binnen de 14 dagen te herroepen.243 Er bestaat 

hier echter een belangrijke uitzondering op, het herroepingsrecht geldt namelijk niet voor financiële diensten 

waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt onafhankelijk van de wil van de 

aanbieder en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn.244 De wet geeft in artikel VI.58, §2 een 

niet-limitatieve opsomming voor overeenkomsten die aan deze voorwaarden voldoen en waarvoor er 

bijgevolg geen herroepingsrecht geldt.  Met betrekking tot obligaties is deze voorziening ook relevant, indien 

het bijvoorbeeld gaat om gestructureerde obligaties. In het kader van de plain vanilla bonds zal deze 

uitzondering echter niet van toepassing zijn, aangezien haar prijs niet afhankelijk is van schommelingen op 

de financiële markt. De ratio legis van deze uitzondering is het vermijden van speculatie. Het 

herroepingsrecht kan immers gebruikt worden als speculatie-instrument, aangezien men binnen de twee 

                                                      
241 Art. VI.57, §1 WER. 
242 Art. VI.57, §2 WER.  
243 Art. VI.58, §1 WER. 
244 Art. VI.58, §2 WER. 
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weken de zekerheid heeft van terugbetaling van het instrument tegen de reële waarde.245 Een belangrijk 

verschil in vergelijking met de algemene regelen inzake overeenkomsten op afstand is te vinden op het 

niveau van de sanctionering van de regels. Inzake financiële diensten bestaat er namelijk geen verlenging 

van de herroepingstermijn met 12 maanden indien er geen informatie over het herroepingsrecht werd 

verstrekt. 

4. Verhouding tot sectorale regelgeving 

135. De Richtlijn Financiële Diensten op Afstand beoogt in principe volledige harmonisatie, tenzij waar in 

de richtlijn uitdrukkelijk anders is aangegeven.246 Artikel 4, lid twee van de richtlijn stelt echter: “in afwachting 

van verdere harmonisatie mogen de lidstaten strengere regels inzake vooraf te verstrekken informatie 

handhaven of invoeren, wanneer deze bepalingen in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht”. 

Met betrekking tot beleggingsdiensten is deze harmonisatie echter gerealiseerd door de MiFID-

reglementering. Dit betekent dus dat de strengere nationale regels niet meer gehandhaafd kunnen worden 

binnen het toepassingsgebied van de MiFID-reglementering. De Richtlijn Financiële Diensten op Afstand 

regelt uitdrukkelijk dat de informatieverplichtingen uit de richtlijn aanzien moet worden als een aanvulling op 

sectorale communautaire wetgeving. Zij stelt in artikel 4, eerste lid dat wanneer Europeesrechtelijke 

bepalingen inzake financiële diensten additionele eisen inzake precontractuele informatie bevatten, deze 

boven op de door de richtlijn financiële diensten vermelde bepalingen moeten worden toegepast.247  

136. Zoals reeds aangehaald bevat de MiFID-reglementering ook heel wat informatieverplichtingen. Deze 

overlappen deels met deze van de Richtlijn Financiële Diensten op Afstand, maar de bepalingen zijn hierom 

niet steeds op dezelfde wijze geformuleerd. Hoewel het niet om inhoudelijke tegenstrijdigheden gaat, is het 

toch niet steeds eenvoudig om deze verschillend geformuleerde informatieverplichtingen cumulatief toe te 

passen.248  Als voorbeeld van een cumulatieve toepassing kan verwezen worden naar VI.55, §1, 1° WER, 

vereist dat de identiteit van de aanbieder van de financiële dienst wordt bekendgemaakt en artikel 47 (1), a) 

van de Gedelegeerde Verordening van 25 april 2016 dat bepaalt dat de naam en het adres van de 

beleggingsonderneming moeten worden meegedeeld. Indien niet-professionele cliënten volgens de MiFID-

reglementering, die ook een consument uitmaken volgens Boek VI WER, een financiële dienst op afstand 

aankopen, zullen beide regels dus cumulatief moeten worden toegepast. 

137. Met betrekking tot het herroepingsrecht, valt het op dat een dergelijke regel niet voorkomt in sectorale 

regelgeving. De Belgische bepalingen inzake het herroepingsrecht opgenomen in artikel VI.58 WER kunnen 

                                                      
245 R. STEENNOT en E. TERRYN, “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen 
van Richtlijn 2002/65/EG Financiële Diensten op Afstand en van de Richtlijn Privacy en Elektronische 
Handel. Een eerste verkenning”, RW 2006, 1047, nr. 22. 
246 Overweging 13 Richtlijn Financiële Diensten op Afstand. 
247 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 299, 
nr. 634. 
248 Ibid, 300, nr. 635. 
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dan ook onverkort toepassing vinden. Zij vallen namelijk niet binnen het geharmoniseerde domein van de 

MiFID-reglementering of de Prospectuswet. 

5. Besluit 

138. De regelen inzake overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten werden voor 

het eerst van toepassing op obligatie-uitgiften door de invoering van Boek VI WER. De regelen bevatten 

zowel bepaalde informatieverplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen als een herroepingsrecht 

voor de consument. Omwille van het maximaal geharmoniseerde karakter van de richtlijn, kunnen beide 

regelen toepassing vinden met betrekking tot obligatie-uitgiften, zelfs als er sprake is van overlap met andere 

maximaal geharmoniseerde regelingen zoals de MiFID-reglementering en de Prospectuswet. In de praktijk 

gebeuren de meeste inschrijvingen op obligatie-emissies via een overeenkomst op afstand, dus zullen deze 

regelen vaak toepassing vinden. 

Met betrekking tot de informatieverplichtingen is de toevoeging van de richtlijn financiële overeenkomsten op 

afstand met betrekking tot financiële diensten echter gering tegenover de informatieverplichtingen reeds 

opgenomen in de sectorale regelgeving. In de meeste gevallen bestaan reeds gelijkaardige 

informatieverplichtingen en voegen deze met betrekking tot overeenkomsten op afstand weinig toe. 

De meerwaarde van het toepassen van deze regelgeving op financiële instrumenten is het herroepingsrecht. 

Hoewel dit is uitgesloten voor financiële diensten waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op 

de markt, blijft het herroepingsrecht van toepassing op plain vanilla bonds. Een consument kan zich na het 

aankopen van een obligatie via een overeenkomst op afstand bijgevolg gedurende twee weken bedenken. 
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HOOFDSTUK III : BUITEN DE VERKOOPRUIMTEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN 

1. Algemeen 

139. De Richtlijn Consumentenrechten bevat specifieke regelen voor overeenkomsten gesloten buiten de 

verkoopruimten van de verkoper. Zoals aangehaald, is de Richtlijn volgens overweging 32 niet van 

toepassing op financiële diensten. De Belgische wetgever opteerde er echter voor om de regels inzake buiten 

de verkoopruimte gesloten overeenkomsten toch principieel van toepassing te maken op financiële 

diensten.249 Financiële diensten worden bijgevolg hetzelfde behandeld als andere goederen en diensten 

indien zij buiten de verkoopruimten worden afgesloten.  

140. Hoewel deze situatie van buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten inzake obligaties 

minder frequent voorkomt als het sluiten van overeenkomsten op afstand, zijn er toch enkele situaties in te 

beelden wanneer deze regelen toepassing kunnen vinden. Zo kan er gedacht worden aan de situatie van 

een agent van een beleggingsonderneming die bij cliënten thuis langsgaat en hier obligaties voorstelt waarop 

ingetekend wordt. Ook kan gedacht worden aan de roadshows die vaak worden georganiseerd bij de uitgifte 

van obligaties, waar ook op de obligaties kan ingetekend worden. Hoe dan ook zijn de regelen inhoudelijk 

zeer gelijkaardig aan deze inzake financiële diensten op afstand, met dit begrip dat de bepalingen inzake 

overeenkomsten gesloten buiten de overeenkomsten van de verkoper niet opgesteld zijn met het doel 

toegepast te worden op financiële diensten. 

141. Net zoals de regels inzake financiële diensten op afstand, bestaat de bescherming geboden voor 

buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst uit twee grote luiken. Ten eerste zijn er de precontractuele 

informatieverplichtingen, die tot doel hebben dat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen op 

basis van alle nodige informatie. Ten tweede is er voorzien in een herroepingsrecht, dat de consument de 

kans geeft om zich gedurende een termijn van twee weken te bedenken.  

2. Precontractuele informatieverplichtingen 

142. De precontractuele informatieverplichtingen zijn erg gelijkaardig aan deze opgenomen in de Richtlijn 

Financiële Diensten op Afstand. Voordat een consument gebonden is, moet deze geïnformeerd worden over 

de voornaamste kenmerken van het financieel instrument en de totale prijs.250 De onderneming draagt de 

bewijslast om aan te tonen dat zij voldaan heeft aan haar informatieverplichtingen.251 Indien de onderneming 

                                                      
249 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (ed.), De levenscyclus van bank-, beleggings-, en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 157, nr. 72. 
250 Art. 6 Richtlijn Consumentenrechten en art. VI.64, §1 WER. 
251 Art. VI.64, §4 WER. 
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er niet in slaagt dit bewijs te leveren, hoeft de consument bijvoorbeeld de lasten en kosten niet te dragen 

waarover hij niet geïnformeerd werd.252 

3. Herroepingsrecht 

143. Na het afsluiten van een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten van de onderneming 

beschikt de consument over het recht om binnen de 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de 

aankoop te herroepen zonder motivering en zonder extra kosten behalve deze bepaald in artikel VI.70, §1, 

WER en VI.71 WER. Net zoals het geval bij de regelen inzake financiële diensten op afstand wordt ook hier 

een uitzondering op het herroepingsrecht bepaald voor financiële diensten. Artikel VI.73, 2° WER sluit het 

herroepingsrecht uit voor “de levering of verstrekking van goederen en diensten waarvan de prijs gebonden 

is aan schommelingen op de financiële markt” die zich onafhankelijk van de wil van de onderneming en 

binnen de herroepingstermijn voordoen. Ook hier is het doel het vermijden van speculatie door de 

consument. 

4. Verhouding tot sectorale regelgeving 

144. Zoals reeds vermeld bevat de MiFID-reglementering heel wat informatieverplichtingen. Het is dan 

ook mogelijk dat er sprake is van een conflict tussen beide reglementeringen. Aangezien de Richtlijn 

Consumentenrechten uitdrukkelijk financiële diensten uitsluit van haar toepassingsgebied, zijn de regels 

inzake verkoop buiten de onderneming toegepast op financiële diensten te beschouwen als louter nationale 

bepalingen. Dit betekent dat zij niet samen kunnen worden toegepast met maximaal geharmoniseerde 

sectorale regelgeving. Hiervoor is echter vereist dat zij binnen het toepassingsgebied van de sectorale 

regelgeving valt. Overweging 101 van de MiFID II-Richtlijn bepaalt echter dat:  

“De voorwaarden om activiteiten buiten de bedrijfsruimten van de 

beleggingsonderneming (huis-aan-huis-verkopen) te ontplooien, hoeven niet onder deze 

richtlijn te vallen.” 

Belangrijk is hier wel in gedachten te houden dat deze uitsluiting van het toepassingsgebied slechts op de 

bijkomende vergunningsvereisten slaat, en niet op de in de MiFID-reglementering geformuleerde 

gedragsregels.253 De informatieverplichtingen voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte gesloten 

opgenomen in Boek VI kunnen bijgevolg niet toegepast worden in de relatie consument-belegger. Ook hier 

leidt de ruime formulering van het loyauteitsprincipe opgenomen in artikel 24 van de MiFID II-Richtlijn er 

namelijk toe dat, in combinatie met de integratiedoelstelling van de reglementering, er besloten moet worden 

dat ook deze handelspraktijk binnen het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering valt.254 

                                                      
252 Art. VI.64, §5 WER.  
253 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 298, 
nr. 631. 
254 Ibid. 
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Bijgevolg moet de louter nationale regelgeving met betrekking tot de informatieverplichtingen opgenomen in 

artikel VI.64 WER buiten toepassing gelaten worden. 

145. De regelen inzake het herroepingsrecht kunnen echter wel toepassing blijven vinden, aangezien zij 

niet binnen het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering vallen. Bijgevolg zullen de 

consumenten bij het sluiten van een overeenkomst buiten de verkoopruimte inzake financiële diensten, 

zolang hun prijs niet afhankelijk is van schommeling op de markt, over een bedenktermijn van 14 dagen 

beschikken. 

  



 

Hoofdstuk IV: De Algemene Informatieverplichting 

63 
 

HOOFDSTUK IV: DE ALGEMENE INFORMATIEVERPLICHTING 

1. Algemeen 

146. Artikel VI.2 WER bevat de algemene precontractuele informatieverplichting van ondernemingen om 

aan consumenten bepaalde informatie te verstrekken voordat zij gebonden zijn door de overeenkomst. 

Artikel VI.2 WER is het eerste artikel van een hele reeks informatieverplichtingen opgenomen in Boek VI 

WER. Zo zijn er onder meer de bijzondere regelen inzake prijsaanduiding (art. VI.3-VI.7 WER), de bepalingen 

betreffende de benaming, samenstelling en etikettering van goederen (art. VI.8-VI.10 WER), de regelen 

inzake vergelijkende reclame (VI.17 WER) en de regelen inzake op afstand of een buiten verkoopruimte 

gesloten overeenkomst (resp. art. VI.54-61 en art. VI.64-74 WER). Indien deze bijzondere regelen van 

toepassing zijn, kan er geen beroep gedaan worden op deze algemene informatieverplichting opgenomen in 

artikel VI.2 WER.  

Artikel VI.2 WER vormt de omzetting van artikel 5 van de Richtlijn Consumentenrechten. Deze richtlijn stelde 

voor het eerst een algemene informatieverplichting in op Europees niveau. Belangrijk is wel in gedachten te 

houden dat de richtlijn consumentenrechten niet van toepassing is op financiële diensten.255 Op dit vlak is 

de Belgische wetgever namelijk verder gegaan dan de Europese regelgever door deze beperking niet aan 

te houden. Artikel VI.2 WER is bijgevolg ook van toepassing op financiële diensten, maar moet in dit opzicht 

beschouwd worden als een louter nationale bepaling.  

2. Precontractuele informatieverplichting 

147. Het is duidelijk dat artikel VI.2 WER enkel betrekking heeft op informatie die voorafgaand aan de 

totstandkoming van de overeenkomst moet verstrekt worden. De bewoordingen van artikel VI.2 stellen 

duidelijk: “Vooraleer een consument wordt gebonden… verstrekt de onderneming de consument op 

duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie”.256 De te verstrekken informatie heeft zowel 

betrekking op de belangrijkste kenmerken van het product als op de verkoopvoorwaarden.257 Het verstrekken 

van deze informatie heeft tot doel dat de consument een goed geïnformeerde beslissing kan nemen. 

Informatie verstrekken na het sluiten van het contract is namelijk weinig zinvol aangezien de consument op 

dat ogenblik al verbonden is.258  

                                                      
255 Overweging 32 en artikel 3 (2), d) Richtlijn Consumentenrechten. 
256 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch 
Recht” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van 
de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015. 
257 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 409, nr. 437. 
258 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken” in I. 
CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en 
consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 11; G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. 
consumenten in het Wetboek van Economisch Recht” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), 
Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015. 
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3. Verhouding tot sectorale regelgeving 

148. Inzake de informatieverplichtingen moet ook verwezen worden naar de Prospectuswet, het 

Transversaal KB en de MiFID-reglementering. Aangezien artikel VI.2 WER ten aanzien van financiële 

diensten moet beschouwd worden als een louter nationale bepaling, zal zij steeds buiten beschouwing 

gelaten worden bij overlappingen met maximaal geharmoniseerde financieelrechtelijke reglementering.259 In 

dit geval zal er dus geen cumulatieve toepassing van de informatieverplichtingen kunnen plaatsvinden, noch 

kan het lex specialis beginsel uitwerking vinden. Aangezien zowel de Prospectuswet als de MiFID-

reglementering beide op maximale harmonisatie gestoeld zijn, zal deze algemene informatieverplichting uit 

het consumentenrecht met betrekking tot de uitgifte van obligaties geen toepassing kunnen vinden. Het is 

namelijk duidelijk dat beide richtlijnen de precontractuele informatieverplichtingen volledig harmoniseren.260 

Zo bevat artikel 24 van de MiFID II-Richtlijn verregaande informatieverplichtingen met betrekking tot 

beleggingsinstrumenten, en bevatten artikel 7 tot en met 12 van de Prospectusrichtlijn de vereisten inzake 

de informatie opgenomen in de prospectus. Op dit vlak biedt de consumentenbescherming bijgevolg geen 

enkele meerwaarde.  

4. Besluit 

149. Hoewel de algemene informatieverplichting opgenomen in artikel VI.2 WER op zich weinig toevoegt 

aan de specifieke informatieverplichtingen die zijn opgenomen in het financieel recht, zou dit artikel enig nut 

kunnen behouden doormiddel van de sanctiemechanismen verbonden aan alle artikelen van Boek VI, zoals 

de stakingsvordering en de collectieve vordering uit Boek XVII.  Theoretisch gezien zou het namelijk mogelijk 

zijn om op basis van een schending van deze informatieverplichting in een prospectus door middel van een 

stakingsvordering te bekomen dat deze prospectus niet meer voor het beleggerspubliek raadpleegbaar is. 

In de praktijk zal echter rekening moeten gehouden worden met de voorrangsregels inzake conflicten met 

sectorale regelgeving, waardoor de algemene informatieverplichting geen toepassing kan vinden.  

                                                      
259 Supra, Deel I, Hoofdstuk IV, nr. 83. 
260 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 308, 
nr. 651. 
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HOOFDSTUK V: GEZAMENLIJK AANBOD 

1. Algemeen 

150. De bepalingen inzake het gezamenlijk aanbod bestaan al geruime tijd in de Belgische rechtsorde. 

De WHPC bevatte reeds een algemeen verbod op gezamenlijk aanbod, met slechts een beperkt aantal 

uitzonderingen. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken harmoniseerde de nationale regels inzake 

oneerlijke handelspraktijken, waaronder de regels inzake gezamenlijk aanbod, echter volledig. Deze 

maximale harmonisatie leidde ertoe dat de verdergaande nationale regels niet langer gehandhaafd konden 

worden. Een belangrijke uitzondering op deze maximale harmonisatie betreft echter de financiële diensten261, 

waar de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken slechts minimale harmonisatie beoogt. Met betrekking tot 

financiële diensten kunnen de Belgische regels dus wel gehandhaafd worden. 

151. Er ontstond echter al snel onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van het door de richtlijn 

geharmoniseerde domein.262 Een minimalistische strekking in de rechtsleer stelde dat niet alle 

handelspraktijken door de richtlijn werden geharmoniseerd, maar enkel diegene die door de richtlijn als 

oneerlijk werden bestempeld. Handelspraktijken die niet als oneerlijk beschouwd moesten worden, konden 

bijgevolg nog bijkomend gereguleerd worden door de nationale wetgever. De meerderheidsstrekking was 

echter van mening dat een ruime interpretatie gevolgd moest worden, en stelde dat alle handelspraktijken 

van ondernemingen tegen consumenten geacht moesten worden onder het geharmoniseerde domein van 

de richtlijn te vallen. Alle aanvullende nationale regelingen zijn derhalve strijdig met de richtlijn.263 

De Belgische wetgever opteerde in de WHPC echter voor de minimalistische strekking, die haar toeliet om 

de bestaande nationale regels in stand te houden. In 2009 sprak het Hof van Justitie zich echter over deze 

zaak uit, en het algemene verbod op het gezamenlijk aanbod zoals dat bestond in de Belgische rechtsorde 

werd strijdig bevonden met de richtlijn.264 Het Hof bevestigde deze rechtspraak in twee volgende arresten.265 

De Belgische wetgever zorgde bij de invoering van de WMPC voor de nodige aanpassing van de regels 

inzake het gezamenlijk aanbod. 

                                                      
261 Art. 3 (9) Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
262 V. COLAERT, “Financiële diensten en de wet marktpraktijken: enkele knelpunten”, BFR 2011, nrs. 93 e.v. 
263 Ibid; J STUCK, “De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de 
handelspraktijken”, TBH 2005, 913-914. 
264 HvJ 23 april 2009, gevoegde zaken nr. C-261/07 en nr. C-299/07, ECLI:EU:C:2009:244, VTB-VAB/Total 
en Galatea/sanoma Magazines Belgium. Een uitgebreide bespreking van dit arrest en het gevolg voor 
koppelverkoop is te vinden in E. TERRYN, “Koppelverkoop en andere per se verboden in de WHPC 
(toekomstige Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming) na het VTB-VAB-arrest van het Europees 
Hof van Justitie”, RW 2009-10, 1242-1250. 
265 HvJ 14 januari 2010, nr. C-304/08, ECLI:EU:C:2010:12, Plus Warenhandelsgesellschaft en HvJ 11 maart 
2010, nr. C-522/08, ECLI:EU:C:2010:135, Telekomunikacja Polska. 
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152. De nieuwe regelgeving gaat uit van het tegenovergestelde principe: het gezamenlijk aanbod is 

toegestaan, tenzij zij een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt, of indien zij minstens een bestanddeel telt dat 

beschouwd moet worden als financiële dienst, en zolang geen van de wettelijke uitzonderingen gelden. De 

wetgever gaat er bijgevolg nog steeds van uit dan indien een van de bestanddelen een financiële dienst 

uitmaakt, het verbod van gezamenlijk aanbod onmiddellijk van toepassing is. Zoals reeds aangegeven is dit 

mogelijk omdat de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken met betrekking tot financiële diensten slechts 

minimale harmonisatie beoogt. De Belgische wetgever kan met betrekking tot dit onderdeel dus vasthouden 

aan haar meer verregaande bepalingen, die een algemeen en preventief verbod inhouden, zonder rekening 

te houden met de concrete omstandigheden.  

153. Artikel VI.81, §1 WER luidt: 

“Elk gezamenlijk aanbod aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel 

een financiële dienst is, en dat verricht wordt door een onderneming of door 

verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke 

bedoeling, is verboden.” 

Op dit principiële verbod van gezamenlijk aanbod waarbij een financiële dienst is betrokken bestaan echter 

enkele uitzonderingen, opgenomen in artikel VI.81, §2 WER. Deze uitzonderingen zijn gelijkaardig aan de 

uitzonderingen die ten tijde van de WHPC golden voor het algemene verbod. Zo is het onder meer geoorloofd 

om financiële diensten die een geheel vormen samen aan te bieden266, of financiële diensten aan te bieden 

met kleine (door de handelsgebruiken aanvaarde) goederen en diensten267. Andere uitzonderingen, die 

niettemin ook voor de financiële sector relevant waren, werden echter niet behouden.268 Het gaat onder 

andere om de uitzonderingen voor gelijke diensten. 

154. Ten tijde van de WMPC was er discussie omtrent het toepassingsgebied van de bepalingen inzake 

gezamenlijk aanbod. Volgend uit de begripsverwarring omtrent de begrippen financiële diensten en financieel 

producten was het namelijk onduidelijk of de regeling ook van toepassing was op financiële instrumenten. 

Het KB van 5 december 2000 nam namelijk geen bepaling op voor financiële instrumenten inzake de regelen 

van gezamenlijk aanbod, waardoor de consumentenrechtelijke regels niet van toepassing waren. Hierbij was 

het echter niet duidelijk of dit de bedoeling was van de wetgever, of deze simpelweg had nagelaten een 

dergelijke bepaling te op te nemen. De WMPC bepaalde namelijk dat de regels van gezamenlijk aanbod wél 

van toepassing waren op financiële diensten. Deze discussie werd opgelost bij de invoering van Boek VI 

WER. In Boek VI wordt namelijk verduidelijkt dat het begrip financiële diensten ook financiële producten 

                                                      
266 Art. VI.81, §2, 1° WER. 
267 Art. VI.81, §2, 2° WER. 
268 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, 409. 
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omvat, waardoor de regels inzake gezamenlijk aanbod nu in elk geval van toepassing zijn op financiële 

instrumenten.269 

155. Ook met betrekking tot de draagwijdte van de minimale harmonisatie van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken rees er een vraag in het licht van de Belgische regels inzake gezamenlijk aanbod.270 Het 

Belgische recht bepaalt namelijk dat het verbod reeds toepassing vindt indien slechts één onderdeel van het 

aanbod een financiële dienst is. De vraag werd in een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd. 

Volgens de verwijzende rechter waren er drie interpretaties mogelijk. Waar de eerste mogelijke interpretatie 

stelt dat het Belgische verbod sowieso in overeenstemming is met de richtlijn, stelt de tweede dat dit slechts 

het geval is indien de financiële dienst een bepalend element is van het aanbod. Volgens de laatste 

interpretatie is het Belgische verbod niet toegelaten volgens de richtlijn, aangezien de uitzondering met 

betrekking tot de minimale harmonisatie uit artikel 3 (9) van de richtlijn strikt moet worden uitgelegd. Dit zou 

inhouden dat deze uitzondering enkel kan gelden indien beide delen van het gezamenlijk aanbod een 

financiële dienst uitmaken.  

Het Hof van Justitie oordeelde dat de Belgische uitzondering steeds in overeenstemming is met de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken.271 Het is van oordeel dat artikel 3 (9) de lidstaten toelaat strengere nationale 

regels vast te stellen met betrekking tot financiële diensten, en dit zonder bijkomende voorwaarden. Er is 

bijgevolg geen drempel voor de mate waarin een financiële dienst bepalend moet zijn voor het aanbod, of 

de mate waarin deze diensten complex of risicovol moeten zijn indien de lidstaten additionele bescherming 

willen aannemen. Ook kan uit de bepaling niet afgeleid worden dat de strengere regels enkel betrekking 

kunnen hebben op gezamenlijke aanbiedingen die enkel uit financiële diensten bestaan. Artikel 3 (9) van de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken verzet zich dus niet tegen bepalingen die gezamenlijke aanbiedingen 

aan de consument waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, op algemene wijze 

verbieden.272 

2. Oneerlijke Handelspraktijken 

156. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat het gezamenlijk aanbod nog steeds een handelspraktijk 

uitmaakt. Bijgevolg kan deze nog steeds verboden worden, indien zij door de regelen inzake gezamenlijk 

                                                      
269 V. COLAERT, “De toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht op de financiële sector”, 
in V. COLAERT en A. LECOCQ (ed.), De levenscyclus van bank-, beleggings-, en verzekeringsproducten, 
Brussel, Larcier, 2014, 155, nr. 68. 
270 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 514, nr. 600.  
271 HvJ 18 juli 2013, nr. C-265/12, ECLI:EU:C:2013:498, Citroën Belux / Fv. 
272 HvJ 18 juli 2013, nr. C-265/12, ECLI:EU:C:2013:498, Citroën Belux / Fv, para 28; V. COLAERT, “De 
toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht op de financiële sector”, in V. COLAERT en A. 
LECOCQ (ed.), De levenscyclus van bank-, beleggings-, en verzekeringsproducten, Brussel, Larcier, 2014, 
156, nr. 69. 
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aanbod als oneerlijk wordt beschouwd.273 Zo kan een praktijk die niet onder het relatieve enge per se verbod 

op gezamenlijk aanbod valt, of net onder een uitzondering als in VI.81, §2 valt, nog steeds een oneerlijke 

handelspraktijk uitmaken. Hierbij is het opvallend dat de ruime interpretatie van een oneerlijke handelspraktijk 

in sterk contrast staat met de enge interpretatie van het begrip gezamenlijk aanbod.274 Individuele 

onderhandelingen sluiten bijvoorbeeld niet uit dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, terwijl er in 

een dergelijk geval nooit sprake kan zijn van een gezamenlijk aanbod.  

157. De beperkingen van het enge toepassingsgebied van de regelen inzake gezamenlijk aanbod werden 

wel erg duidelijk bij een zaak te Luik.275 Zo werd een vordering van Testaankoop namelijk ongegrond 

bevonden aangezien niet aan de voorwaarden van een aanbod was voldaan. In casu werd bij een 

tariefverhoging van een bijstandsverzekering aan klanten de mogelijkheid geboden om het bestaande tarief 

te behouden, indien zij bereid waren ook andere verzekeringscontracten af te sluiten. Hoewel het hier 

duidelijk om een handelspraktijk gaat, werd de communicatie niet voldoende publiek bevonden, waardoor de 

regels inzake gezamenlijk aanbod geen toepassing konden vinden.276 

3. Nuancering 

3.1. Strikte definitie 

158. Een belangrijke nuancering van de regelen inzake gezamenlijk aanbod is het beperkte 

toepassingsgebied van haar algemene definitie. Bij de invoering van de WMPC werd het toepassingsgebied 

namelijk ingeperkt, en deze inperking werd bij de invoering van Boek VI WER behouden. Artikel I.8, 19° WER 

definieert het gezamenlijk aanbod als “het aanbod waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen 

of diensten gebonden is aan de verkrijging van andere goederen en diensten”. De definitie van gezamenlijk 

aanbod in de WMPC bevatte na de verkrijging van goederen en diensten echter ook nog de volgende 

zinsnede: “alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven”.277 Dit heeft tot gevolg dat het 

geoorloofd is dat de consument een goed of een dienst aankoopt, opdat hij hiermee korting verkrijgt bij een 

ander goed of dienst. Wat niet door de algemene definitie wordt inbegrepen, kan namelijk ook niet door artikel 

VI.81, §1 WER worden verboden. Dit leidt tot het gevolg dat een gratis dienst of goed aanbieden samen met 

een financiële dienst verboden is, net als het verplichten van de consument om een dienst of goed aan te 

schaffen, terwijl het aanbieden van een korting samen met een financiële dienst wel is toegelaten.  

                                                      
273 Art. VI.92 e.v. WER. 
274 E. TERRYN, “Het gezamenlijk aanbod van financiële diensten: een per se verbod met een beperkt 
toepassingsgebied, een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken met een ruim toepassingsgebied, 
DCCR 2015, afl. 108-109, 125. 
275 Luik 5 februari 2013, DCCR 2015, afl. 108-109, 118-125. 
276 E. TERRYN, “Het gezamenlijk aanbod van financiële diensten: een per se verbod met een beperkt 
toepassingsgebied, een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken met een ruim toepassingsgebied, 
DCCR 2015, afl. 108-109, 123. 
277 Art. 54 WHPC. 
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In dit kader kan er dan ook worden verwezen naar de praktijk van de cash back-acties, waarbij financiële 

instellingen klanten lokken van de concurrentie door een premie aan te bieden, die vaak is beperkt tot een 

procentueel plafond, indien een cliënt zijn financiële instrumenten overbrengt. Het is dus mogelijk een 

bepaalde premie aan te bieden indien men obligaties via een bepaalde financiële instelling aankoopt, zonder 

dat dit gevat wordt door het verbod op gezamenlijk aanbod van financiële diensten. 

3.2. Uitzonderingen 

159. Zoals vermeld worden in VI.81, §2 uitzonderingen aangenomen voor het automatische verbod van 

gezamenlijk aanbod met betrekking tot financiële diensten. Hier worden kort enkele van deze uitzonderingen 

op het verbod besproken. Het nut van de andere uitzonderingen is echter, gelet op het ingeperkte 

toepassingsgebied van de algemene definitie, onduidelijk. Zowel artikel VI.81, §2, 3° en 6° hebben namelijk 

onder meer betrekking op titels en documenten die niet meer onder het verbod vallen.278 

3.2.1. Financiële diensten die een geheel vormen 

160. De eerste uitzondering is deze van financiële instrumenten die een geheel vormen.279 Deze 

uitzondering is ook van toepassing op afgeleide financiële instrumenten, die zijn samengesteld uit 

verschillende financiële instrumenten.280 Verder is het begrip “geheel” echter niet gedefinieerd, noch door 

het WER, noch door de Koning die hiertoe de bevoegdheid kreeg.281 Bij de bespreking van deze uitzondering 

in het kader van haar mededeling omtrent het commercialiseren van beleggingsinstrumenten haalt de FMSA 

voorbereidende werken van de WHPC aan om de invulling van het begrip te achterhalen.282 De parlementaire 

voorbereiding formuleert namelijk vier cumulatieve voorwaarden waaraan het geheel voor de toepassing van 

de algemene uitzondering moest voldoen.283 Het moet (a) onbetwistbaar gebruikelijk zijn dat de producten 

of diensten gegroepeerd worden verkocht, (b) voor het normaal gebruik moet uitgegaan worden van de 

groepering, (c) de producten of diensten moeten tot dezelfde sector behoren, en (d) het gezamenlijk aanbod 

voor de consument voordeliger moet zijn dan de afzonderlijk aangeboden producten of diensten.  

Opdat deze uitzondering toepassing kan vinden, moet volgens de recente rechtspraak aan twee 

voorwaarden zijn voldaan.284 Ten eerste moet het gaan om een gezamenlijk aanbod van twee of meer 

                                                      
278 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 517, nr. 604. 
279 Art. VI.81, §2, 1° WER. 
280 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer, 2012-13, nr. 53-3018/001, 46. 
281 Ibid; De Koning kreeg deze bevoegdheid in artikel VI.81, §2, 1°, tweede lid voor de gevallen waarin niet 
aan de vier voorwaarden was voldaan, maar waarin het nuttig was de gezamenlijke aanbieding toch toe te 
staan voor bepaalde producten en diensten die een geheel vormden. 
282 FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 
producten bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015. 
283 Verslag over het wetsontwerp betreffende de WHPC, Parl.st., Senaat, 1990-91, nr. 1200/2, p. 70-71. 
284 E. TERRYN, B. KEIRSBILCK, “Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten - Gezamenlijk aanbod - 
Openbare verkopen”, TPR 2015, afl. 3-4, 1689, nr. 353. 
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financiële diensten.285 Ten tweede moeten de diensten die gezamenlijk aangeboden worden een geheel 

vormen. De rechtspraak aanvaardt dat dit het geval is indien de financiële diensten “samen kunnen worden 

gebruikt en gebruikelijk samen worden aangekocht”.286 Dit vereist dat er bewezen wordt dat bij de consument 

de gewoonte bestaat om de onderscheiden financiële diensten gezamenlijk of tegelijkertijd aan te kopen, 

ondanks het feit dat zij ook individueel of op een apart tijdstip kunnen worden verkregen.287 Dan kan namelijk 

worden aangenomen dat de beslissing van de consument niet meer op substantiële wijze wordt beïnvloed 

door het feit dat de betrokken financiële diensten gezamenlijk aangeboden worden, en dat de onderneming 

op deze wijze hier geen bijzonder promotioneel voordeel kan halen.288 

3.2.2. Financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten 

161. Het aanbieden van kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten bij de 

verkrijging van een financiële dienst is toegestaan volgens artikel VI.81, §2, 1° WER. Het gaat om goederen 

met een geringe waarde in vergelijking met de waarde van de financiële dienst. 

3.2.3. Financiële diensten en titels tot deelneming aan wettig toegestane loterijen 

162. Artikel VI.81, §2, 3° bepaalt dat een gezamenlijk aanbod van financiële diensten en titels tot 

deelneming aan wettig toegestane loterijen toegestaan is. Een voorbeeld uit de praktijk is de campagne die 

door een Belgische financiële instelling geplaatst zou worden waarbij smartphones verloot worden aan 

cliënten die zich intekenden op gestructureerde producten. Deze campagne werd echter tegengehouden, 

niet omwille van de regelen inzake het gezamenlijk aanbod, maar omwille van een overtreding van het 

vrijwillig moratorium van de FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde 

producten.289 Zoals hoger aangehaald kunnen er echter vragen gesteld worden bij het praktische nut van 

deze uitzondering, aangezien titels niet meer zijn opgenomen in het toepassingsgebied van het algemene 

verbod.290 

3.2.4. Financiële diensten en voorwerpen waarop reclameopschriften zijn aangebracht 

163. Het is ook toegelaten om goederen, waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften 

zijn aangebracht, te koppelen aan de aanbieding van een financieel instrument.291 Een bijkomende 

voorwaarde hierbij is dat de voorwerpen niet als dusdanig in de handel voorkomen en de prijs waarvoor de 

                                                      
285 Brussel (8e k.) 16 september 2014, T. Verz. 2015, afl. 2, 247. 
286 Ibid; R. STEENNOT, “Het gezamenlijk aanbod van producten of diensten die een geheel vormen en de 
aanduiding van een lanceerprijs”, noot onder Cass. 25 oktober 2001, RW 2001-2002, 1175. 
287 TERRYN, E., KEIRSBILCK, B., Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten - Gezamenlijk aanbod 
- Openbare verkopen, TPR 2015, afl. 3-4, 1689. 
288 Ibid. 
289 FSMA, Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten, 
Mededeling FSMA 2_1 (02) dd. 20 juni 2011 (geactualiseerde versie dd. 29 juli 2011), 7.  
290 Supra, nr. 158. 
291 Art. VI.81, §2, 4° WER. 
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onderneming ze heeft aangekocht niet meer dan 10 euro, of 5% van de prijs van de financiële dienst 

waarmee ze worden aangeboden, bedraagt. Dit percentage van 5% is van toepassing indien het bedrag dat 

hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro.292 In de praktijk speelt deze uitzondering dus geen belangrijke 

rol. Het gaat immers om merchandising zoals balpennen, een agenda of andere voorwerpen met het logo 

van de bank of de emittent. 

4. Verhouding tot sectorale regelgeving 

164. Ook met betrekking tot de regels inzake gezamenlijk aanbod moet de verhouding met de sectorale 

regelgeving nagegaan worden. Het verbod op het gezamenlijk aanbod met betrekking tot financiële diensten 

betreft immers een louter nationale regeling en kan dus mogelijk opzij geschoven worden in het licht van 

maximaal geharmoniseerde regels uit de financiële sector. Er zal voornamelijk rekening gehouden moeten 

worden met de regelen uit de MiFID-reglementering.  

Er kan worden geargumenteerd dat de koppelverkoop, net als alle andere handelspraktijken, omvat wordt 

door artikel 24 (1) van de MiFID II-Richtlijn, dat de algemene loyauteitsnorm omvat.293 Deze norm is omgezet 

in de Belgische rechtsorde in artikel 27, §1 Wet Financieel Toezicht. De bepalingen inzake gezamenlijk 

aanbod met betrekking financiële diensten zullen dan, in de gevallen van een overlap met de MiFID-

reglementering, dan ook buiten toepassing gelaten worden. Zoals reeds besproken294 kunnen louter 

nationale regelen namelijk niet verder gaan dan wat een maximaal geharmoniseerde richtlijn vooropstelt. Het 

feit dat de MiFID II-Richtlijn inzake het gezamenlijk aanbod slechts een bepaling betreffende de 

informatieverstrekking kent, doet hier geen afbreuk aan.295 

165. Dit neemt echter niet weg dat, zoals reeds hoger besproken, gezamenlijke aanbiedingen nog steeds 

getoetst kunnen worden aan de regels van Boek VI inzake oneerlijke handelspraktijken.296 Aangezien deze 

regels een omzetting vormen van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, hoeven zij namelijk niet te wijken 

voor de toepassing van de MiFID-regels indien zij slechts hetzelfde niveau van bescherming bieden als de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en de MiFID-reglementering 

moeten immers zoveel mogelijk cumulatief worden toegepast.297 In het kader van de regelen inzake 

oneerlijke handelspraktijken is de FSMA van mening dat een gezamenlijk aanbod geen verboden 

handelspraktijk inhoudt, zolang de aandacht niet verschoven wordt van het product naar het voordeel dat 

                                                      
292 E. TERRYN, B. KEIRSBILCK, “Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten - Gezamenlijk aanbod - 
Openbare verkopen”, TPR 2015, afl. 3-4, 1690; Verslag over het wetsontwerp betreffende de WMPC, Parl. 
St. Kamer, 2009-10, nr. 52-2340/001, 69. 
293 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 284, 
nr. 604. 
294 Supra, Deel I, Hoofdstuk IV, nr. 88. 
295 Art. 4 (1), 42 MiFID II-Richtlijn en art. 24 (11), derde lid MiFID II-Richtlijn. 
296 Art. 92 e.v. WER. 
297 Infra, nr. 181; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 
2011, 283, nr. 602. 
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samen met het product wordt aangeboden. Dit zou er immers toe leiden dat het economisch gedrag van de 

consument wezenlijk dreigt te worden verstoord.298 

5. Besluit 

166. Het verbod van gezamenlijke aanbieding van financiële diensten moet dus genuanceerd worden. 

Niettegenstaande dat het nog steeds om een algemeen per se verbod gaat, moet erop gewezen worden dat 

de regels inzake gezamenlijk aanbod slechts een beperkt toepassingsgebied kennen. Voor zover de regels 

echter wel toepassing vinden, betekenen zij nog steeds een sterke inperking van de vrijheid van 

ondernemingen om financiële diensten gezamenlijk aan te bieden. Een consument kan niet verplicht worden 

een zichtrekening te openen om bepaalde financiële instrumenten te kunnen aankopen. Enkele 

uitzonderingen beperken echter het toepassingsgebied van het algemene verbod op gezamenlijk aanbod bij 

financiële diensten. De meeste uitzonderingen laten slechts toe om goederen en diensten van een beperkte 

waarde aan te bieden, maar de uitzondering op financiële diensten die een geheel vormen is wel van een 

praktisch belang.  

Er moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat de regelen inzake gezamenlijk aanbod tot 

het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering behoren, dus dat zij geen toepassing kunnen 

vinden indien ook de MiFID-reglementering toepassing vindt. In de praktijk zal artikel VI.81 WER dus niet 

van toepassing zijn bij een uitgifte van obligaties. De regels inzake oneerlijke handelspraktijken opgenomen 

in artikel VI.92 e.v. WER kunnen daarentegen wel uitwerking vinden. 

 

  

                                                      
298 FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 
producten bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015, 50. 
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HOOFDSTUK VI: ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN 

1. Algemeen 

167. Bij de invoering van Boek VI van het WER werden de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken 

voor het eerst van toepassing op de verhandeling van financiële instrumenten op de primaire markt. Hoewel 

deze regelen reeds ten tijde van de WHPC en de WMPC van toepassing waren ingevolge het KB van 5 

december 2000, werd de initiële looptijd waarin de instrumenten te koop werden aangeboden uitgesloten uit 

het toepassingsgebied.  

168. Het verbod op oneerlijke handelspraktijken is een van de meest algemene regelingen ter 

bescherming van de consument. Ze vormt de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, die 

beschouwd moet worden als een vangnetrichtlijn. Zij beoogt namelijk niet om, zoals de meeste 

consumentenrechtelijke richtlijnen, specifieke producten, diensten of handelspraktijken te reguleren, maar 

moet horizontaal toegepast worden. Het startpunt hier is dan ook de ruime definitie. Een handelspraktijk 

wordt in het Wetboek Economisch Recht omschreven als: 

“Iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële 

communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een onderneming, die 

rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een 

product”.299 

Een handelspraktijk kan dus praktijken omvatten gaande van de precontractuele fase tot de uitvoering van 

een overeenkomst.300 Ook is er al snel sprake van een handelspraktijk, namelijk al indien een gedraging 

gericht is aan één enkele consument.301 Elke gedraging ter promotie van een obligatie, waaronder de 

publicatie en de verdeling van een prospectus zal dus een handelspraktijk uitmaken. Dit geldt echter niet 

alleen ten opzichte van de emittent, maar ook ten aanzien van de financiële instellingen die aan het 

prospectus meewerken.302 

169. De regeling betreffende oneerlijke handelspraktijken kent net zoals de regeling inzake onrechtmatige 

bedingen een driedelige structuur. Om te bepalen of een handelspraktijk als oneerlijk gekwalificeerd moet 

worden maakt de richtlijn zowel gebruik van algemene normen als van een lijst van per se als oneerlijk te 

beschouwen handelspraktijken. Opmerkelijk is echter wel dat hoewel er sprake is van een overkoepelende, 

                                                      
299 Artikel I.8, 23° WER. 
300 Art. 3 (1) Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
301 HvJ 16 april 2015, nr. C-388/13, ECLI:EU:C:2015:225, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.   
302 Aangezien de Belgische rechtsregels een letterlijke omzetting van de Richtlijn vormen, kan er ook over 
de grenzen gekeken worden. In casu is het Nederlandse recht met zijn prospectusaansprakelijkheid een 
dankbare bron: T.M.C. ARONS en A.C.W. PIJLS, “Prospectus Liability in the Netherlands: consequences of 
the unfair commercial practice rules (Wet Oneerlijke Handelspraktijken, Wet OHP)”, in M.C.A. VAN DEN 
NIEUWENHUIZEN (ed.), Financial Law in the Netherlands, Alpen aan de Rijn, Kluwer Law International, 
2010, 455.   
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grote algemene norm, er ook sprake is van twee kleine algemene normen die een verbod inhouden op 

respectievelijk misleidende en agressieve handelspraktijken. Ook de zwarte lijst is onderverdeeld in een lijst 

met betrekking tot verboden misleidende en agressieve handelspraktijken.303 

2. Zwarte Lijsten 

170. De eerste stap om te bepalen of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, is nagaan of de 

handelspraktijk tegenover de consument voorkomt op een van de zwarte lijsten. Indien dit het geval is, is er 

namelijk automatisch sprake van een misleidende of agressieve handelspraktijk. In dit geval is de rechter 

verplicht de handelspraktijk als oneerlijk te beschouwen, aangezien het om een iure et de iure vermoeden 

gaat dat deze oneerlijke handelspraktijk een impact heeft gehad op de aankoopbeslissing, waardoor zij 

automatisch verboden is.  

171. In het kader van de uitgifte van obligaties is vooral de zwarte lijst inzake misleidende 

handelspraktijken relevant. Misleiding is namelijk zowel mogelijk door omissie, het niet verstrekken van 

informatie, als door het verstrekken van niet-correcte informatie. Zo zijn er bepalingen die verbieden te 

beweren een gedragscode ondertekend te hebben wanneer dit niet het geval is304, of beweren dat een 

product door een openbare instelling is goedgekeurd of toegelaten is terwijl dit niet het geval is305. In het 

kader van de uitgifte kan de onderneming namelijk beweerd hebben het vrijwillig moratorium van de FSMA 

te hebben ondertekend, of beweren dat de prospectus is goedgekeurd terwijl dat niet het geval is. Ook mogen 

wettelijke rechten van de belegger volgens artikel VI.100, 10° WER niet door de onderneming voorgesteld 

worden als een onderscheiden kenmerk van het aanbod. 

3. Open norm 

172. Indien de praktijk niet verboden is aan de hand van de zwarte lijsten, moet er nagegaan worden of 

de handelspraktijk aanvaardbaar is in het licht van de open normen.306 Vooral de open norm inzake de 

misleidende handelspraktijken is in het kader van dit proefschrift relevant. Opdat een praktijk als misleidend 

beschouwd kan worden moet deze het economisch gedrag van de gemiddelde consument bijgevolg 

wezenlijk kunnen beïnvloeden, en moet deze informatie betrekking hebben op bepaalde elementen 

opgesomd door de wet.307 Het is bijgevolg irrelevant of het gaat om onjuiste informatie, het volstaat dat de 

informatie bedriegt of kan bedriegen. De publicatie van een misleidend prospectus kan bijgevolg als een 

                                                      
303 Art. VI.100 en art. VI.103 WER. 
304 Art. VI.100, 1° WER. 
305 Art. VI.100, 4° WER. 
306 Art. VI.97 WER en art. VI.101 WER. 
307 E. TERRYN, “Misleidende en vergelijkende praktijken na de omzetting van de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en E. TERRYN (eds.), De wet handelspraktijken anno 
2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 62, nr. 22.   
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oneerlijke handelspraktijk beschouwd worden.308 Deze open norm van misleidende informatie wordt verder 

uitgewerkt in artikel VI.99 WER. 

173. Artikel VI.99, §1 bepaalt dat er sprake is van misleiding door omissie indien essentiële informatie die 

de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen wordt weggelaten waardoor de consument 

ertoe gebracht kan worden over te gaan tot een transactie die hij in normale omstandigheden niet had 

genomen. In dit geval kan gedacht worden aan een emittent die gedurende de looptijd nalaat informatie 

bekend te maken waaruit blijkt dat zijn toestand substantieel verslechterd is, dit een misleiding door omissie 

kan uitmaken.309  

174. Inzake de verkoop van financiële instrumenten en de uitgifte van obligaties is vooral artikel VI.99, §5 

interessant. De wetgever bepaalt namelijk dat als essentieel wordt beschouwd:  

“De informatie met betrekking tot commerciële communicatie, inclusief reclame en 

marketing, opgenomen in het Europees recht, onder meer de artikelen van de richtlijnen 

bedoeld in Bijlage II van de Richtlijn 2005/29/EG…”  

Alle informatieverplichtingen opgesomd in Bijlage II van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken wordt dus 

als essentiële informatie aangemerkt. Het weglaten van deze informatie betekent bijgevolg dat er sprake is 

van een oneerlijke handelspraktijk. Met betrekking tot financiële instrumenten, zijn ten eerste de artikelen 5, 

7 en 8 van de Prospectusrichtlijn in Bijlage II opgenomen, die in de Belgische rechtsorde werden omgezet 

door de artikelen 24 tot 27 van de Prospectuswet. Ook werd artikel 19 van de MiFID I-Richtlijn opgenomen, 

dat onder andere het loyauteitsbeginsel van de MiFID-reglementering bevat. Sinds het inwerkingtreden van 

de MiFID II-Richtlijn kan men echter aannemen dat deze verwijzing als een verwijzing naar artikel 24 van de 

MiFID II-Richtlijn gelezen moet worden, dat het loyauteitsbeginsel en de huidige gedragsregels bevat. Deze 

bepalingen hebben tot gevolg dat er ook sprake zal zijn van een schending van het consumentenrecht indien 

de informatieverplichtingen uit de Prospectuswet of de MiFID-reglementering geschonden worden. Dit is 

vooral van belang in het kader van de toepassing van de sanctiemechanismen van Boek VI WER.310 

175. De informatie moet bovendien betrekking hebben op een lijst elementen die wordt opgesomd in 

artikel VI.97, tweede lid, 1° tot 7° WER. Deze lijst is echter zo ruim dat er nagenoeg steeds aan deze vereiste 

voldaan zal zijn. Zo bevat de lijst onder andere elementen zoals het bestaan of de aard van het product, de 

voornaamste kenmerken van het product, of de risico’s die de consument bij dit product loopt. 

                                                      
308 M.H.C. SINNINGHE DAMSTE, “Dwaling als alternatief bij prospectusaansprakelijkheid”, O&F 2010, afl. 
3, 74-75. 
309 Het betreft een Nederlandse zaak waar, op grond van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, een 
emittent aansprakelijk werd gesteld voor het niet bekendmaken van haar financiële moeilijkheden: Rb. 
Rotterdam 24 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BM9586, met noot C.M. Grundmann-van de Krol, RF 2010, 
90.   
310 Voor een korte bespreking van de sanctiemechanismen, zie Deel II, Hoofdstuk VIII. 
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4. Catch-All Bepaling 

176. Artikel VI.93 WER bevat bovendien een catch-all bepaling die als algemene overkoepelende norm 

oneerlijke handelspraktijken verbiedt die niet te beschouwen zijn als misleidende en agressieve 

handelspraktijken volgens de algemene normen en de zwarte lijsten. Dit artikel bepaalt namelijk dat een 

handelspraktijk niet strijdig mag zijn met de vereisten van de professionele toewijding en het economisch 

gedrag van de consument niet wezenlijk mag verstoren.311 Deze bepaling wordt in de praktijk niet vaak 

gebruikt, aangezien de meeste gevallen reeds onder de regelen inzake misleidende of agressieve 

handelspraktijken vallen. Bovendien moet het gebrek aan professionele toewijding aangetoond worden, wat 

een grote bewijslast met zich meebrengt. Professionele toewijding wordt door artikel I.8, 23° omschreven 

als:  

“het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs 

van een beoefenaar van een vrij beroep in zijn activiteitsdomein ten aanzien van de 

consument mag worden verwacht, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken.” 

Het begrip eerlijke handelsgebruiken is in België traditioneel op te vatten als een algemene 

zorgvuldigheidsnorm, zoals deze geldt in het gemeen recht terwijl vakkundigheid verwijst naar de kwaliteit 

van de dienstverlening.312 In de praktijk heeft dit echter tot gevolg dat men zich slechts op de catch-all 

bepaling kan beroepen indien men een fout in hoofde van de onderneming kan aantonen, zoals het 

overtreden van de zorgvuldigheidsnorm of van een andere wettelijk voorgeschreven norm. 

177. Deze vaststelling maakt het gebruik van de catch-all bepaling in artikel VI.93 WER zeer interessant. 

Er kan namelijk aangenomen worden dat elke schending die in strijd is met de vereisten van professionele 

toewijding, op voorwaarde dat zij het economische gedrag van de consument kan verstoren, een oneerlijke 

handelspraktijk uitmaakt. Net omwille van deze vereiste van professionele toewijding, kan deze bepaling 

eenvoudig ingeroepen worden indien er reeds een overtreding van een andere wettelijk voorgeschreven 

norm vastgesteld werd. Het overtreden van wettelijk voorgeschreven normen, getuigt namelijk niet van 

professionele toewijding. Op deze manier kan elke overtreding van de Prospectuswet en de MiFID-

reglementering, op voorwaarde dat zij het economische gedrag van de consument kan verstoren, ook een 

oneerlijke handelspraktijk tot gevolg kan hebben. Via deze omweg kan er eenvoudig een schending van 

Boek VI vastgesteld worden, indien er sprake is van een overtreding van de sectorale financieelrechtelijke 

regelgeving. Dit is voornamelijk van belang in het kader van de toepassing van de sanctiemechanismen die 

aan Boek VI WER eigen zijn. 

5. Sanctiemechanismen 

                                                      
311 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 245, nr. 248. 
312 Ibid, 246, nr. 248. 
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178. Zoals hoger vermeld, ligt de meerwaarde van de toepassing van de regels inzake oneerlijke 

handelspraktijken in het feit dat deze op algemene wijze de toepassing van het sanctiemechanisme van 

Boek VI met zich meebrengen. Zo zullen heel wat schendingen op financieelrechtelijke regelgeving ook een 

inbreuk uitmaken op de regelen inzake misleidende handelspraktijken, zeker als het gaat om bepalingen die 

gevat worden door artikel VI.99, §5. Dit betekent echter niet dat, indien de financiële regelgeving werd 

nageleefd, er geen sprake kan zijn van een oneerlijke handelspraktijk.313  

179. Daarenboven bevat artikel VI.38 WER een specifieke civielrechtelijke sanctie voor inbreuken op de 

bepaalde regelen inzake oneerlijke handelspraktijken. De consument kan bij inbreuken op bepaalde artikelen 

uit de zwarte lijsten, namelijk de artikelen VI.100, 12°, 16°, 17° WER en artikel VI.103, 1°, 2° en 8° WER, de 

terugbetaling van de betaalde bedragen eisen en dit zonder teruggave van het reeds geleverde product. De 

drie opgesomde bepalingen uit de misleidende zwarte lijst zullen echter niet snel toepassing vinden bij 

financiële instrumenten, aangezien deze verboden betrekking hebben op feitelijk onjuiste beweringen 

betreffende de aard en de omvang van het gevaar dat de persoonlijke veiligheid van de consument of zijn 

gezin zou bedreigen indien hij het product niet koopt314, het beweren dat de producten het winnen bij 

kansspelen kunnen vergemakkelijken315 en het beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen 

kan genezen316. Artikel VI.38 bepaalt vervolgens dat indien de overeenkomst tot stand komt ingevolge een 

overtreding van de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 11°, 13° tot 15°, 18° tot 23° WER en de artikelen 

VI.103, 3° tot 7° WER de rechter de terugbetaling van betaalde bedragen zonder teruggave van de geleverde 

goederen kan bevelen. Bij deze tweede sanctie beschikt de rechter echter over beoordelingsvrijheid, waarbij 

hij bij de eerste sanctie sowieso de terugbetaling van de betaalde bedragen zonder de teruggave van het 

goed moet bevelen.317 Deze sanctie komt er in essentie op neer dat de consument het product gratis verwerft. 

In de praktijk heeft deze sanctie echter slechts een beperkt succes, en wordt zij niet vaak toegepast.318 

6. Verhouding tot sectorale regelgeving 

180. Zoals hoger aangehaald vormen de regels uit Boek VI met betrekking tot de oneerlijke 

handelspraktijken de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken uit 2005. Hoewel de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken volledige harmonisatie beoogt, is er ook hier een uitzondering opgenomen met 

betrekking tot financiële diensten, waar de lidstaten bijkomende bescherming mogen aannemen.319 Met 

                                                      
313 G. RENIER, B. TOUSSAINT, “L’action en réparation collective appliquée aux produits bancaires, 
financiers et d’assurances”, DBF 2015, 175. 
314 Art. VI.100, 12° WER. 
315 Art. VI.100, 16° WER. 
316 Art. VI.100, 17° WER. 
317 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.38 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, 
G. STRAETMANS, Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwers 
Belgium, 2016, 109. 
318 Ibid, 119. 
319 Overweging 9 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
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betrekking tot financiële diensten en instrumenten beoogt de richtlijn bijgevolg slechts minimale harmonisatie. 

De Belgische wetgever heeft echter niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, waardoor de regelen inzake 

oneerlijke handelspraktijken opgenomen in Boek VI WER een quasi letterlijke overname van de richtlijn 

inhouden.  

181. Artikel 3 (4) van de richtlijn bepaalt: “In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze richtlijn 

en andere communautaire voorschriften betreffende specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken, 

prevaleren laatstgenoemde voorschriften en zijn deze van toepassing op deze specifieke aspecten.” Dit moet 

worden gelezen als een verwoording van het algemene lex specialis derogat legi generali principe.320 Zij 

dient namelijk als vangnet indien er geen specifiekere regelgeving van toepassing is. Dit principe verzet zich 

echter niet tegen een cumulatieve toepassing van de richtlijn, zolang er geen sprake is van strijdigheid met 

de sectorale regelgeving.  

182. Gezien de ruime draagwijdte van het loyauteitsbeginsel uit de MiFID-reglementering kan er gesteld 

worden dat de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken zich ook binnen het maximaal geharmoniseerde 

toepassingsgebied van de MiFID-reglementering bevindt.321 Gezien de MiFID-reglementering maximale 

harmonisatie beoogt, zullen nationale regels ter omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

inzake financiële diensten slechts kunnen worden toegepast tot op het niveau van de richtlijn. Aangezien de 

Belgische wetgever echter geen gebruik heeft gemaakt de mogelijkheid bijkomende bescherming aan te 

nemen, kan er worden aangenomen dat alle Belgische regels inzake oneerlijke handelspraktijken uit Boek 

VI onverkort toepassing kunnen vinden.  

183. De regelen inzake oneerlijke handelspraktijken uit Boek VI moeten dus cumulatief worden toegepast 

met de regelen uit de MiFID-reglementering. Deze cumulatieve toepassing is echter niet steeds 

vanzelfsprekend, aangezien de regelen inzake handelspraktijken en de MiFID-reglementering zeer 

gelijkaardige open normen hebben. Om tot enige mate van coherentie tussen beide wetgevende kaders te 

komen concludeert COLAERT namelijk dat, omwille van de gelijkheden tussen de algemene norm inzake 

oneerlijke handelspraktijken en het loyauteitsbeginsel inzake de MiFID-reglementering, moet besloten 

worden dat een schending van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken ook een schending van het 

loyauteitsbeginsel impliceert. Een handelspraktijk die door de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken geacht 

wordt in strijd te zijn met de vereisten van professionele toewijding (al dan niet onweerlegbaar, indien het 

gaat om een inbreuk op de zwarte lijsten) moet in dezelfde relatie financiële instelling en belegger-consument 

ook geacht strijdig te zijn met de vereiste zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de 

                                                      
320 J. STUYCK, E. TERRYN en T. VAN DYCK, “Confidence through fairness? The new directive on unfair 
business-to-consumer commercial practices in the internal market”, CMLR 2006, 141; V. COLAERT, De 
rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 282, nr. 599.  
321 Ibid, 282, nr. 602. 
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belangen van de belegger-consument.322 De conclusie dat elke schending van de MiFID-reglementering ook 

een schending van de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken kan uitmaken323, geldt bijgevolg ook in de 

omgekeerde richting.324 

Ook deze vaststelling heeft niet de grootste impact op het feit dat beide reglementeringen cumulatief van 

toepassing kunnen zijn omwille van de inhoudelijke regelen, maar heeft voornamelijk belangrijke gevolgen 

op het vlak van de afdwingingsmechanismen die de toepassing van de consumentenrechtelijke regels met 

zich meebrengt.  

7. Besluit 

184. De toepassing van de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken op financiële instrumenten, en dus 

ook de uitgifte van obligaties, is niet zonder gevolgen. Omwille van haar algemene toepassingsgebied en 

ruime definities, omvat zij zowat elke handelspraktijk die een emittent en de ondernemingen die aan de 

emissie meewerken kan stellen. Hoewel de toepassing van de regels op zich geen grote inhoudelijke 

toevoeging met zich meebrengt ten aanzien van het loyauteitsbeginsel in de MiFID-reglementering en de 

informatieverplichtingen in zowel de MiFID-reglementering als de Prospectuswet en het Transversaal KB, 

kunnen bepaalde handelspraktijken eenvoudig gevat worden indien zij op de zwarte lijsten voorkomen. De 

belangrijkste vaststelling is echter deze van de verhouding van de regelen inzake oneerlijke bedingen en 

haar verhouding tot sectorale financieelrechtelijke regelgeving. Niet alleen kunnen de Belgische regelen uit 

Boek VI met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken cumulatief worden toegepast met de regelen ter 

uitvoering van de maximaal geharmoniseerde sectorale regelgeving zoals de Prospectuswet en MiFID-

reglementering, ook maakt elke schending van deze laatste regels ook automatisch een oneerlijke 

handelspraktijk uit. Deze vaststelling heeft tot gevolg dat, via de regels inzake oneerlijke handelspraktijken, 

de sanctiemechanismen uit het consumentenrecht hun toepassing kunnen vinden bij schendingen van de 

sectorale regelgeving. Met betrekking tot de MiFID-reglementering geldt dit ook in de omgekeerde richting, 

namelijk dat elke oneerlijke handelspraktijk binnen het geharmoniseerde domein ook een schending van de 

MiFID-reglementering uitmaakt.  

  

                                                      
322 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 287, nr. 
609. 
323 Verwijzen naar 4, de catch-all bepaling. Nu randnummer 177. 
324 Supra, nr. 177; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 
2011, 287, nr. 609. 
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HOOFDSTUK VII: ONRECHTMATIGE BEDINGEN 

1. Algemeen 

185. Bij de invoering van Boek VI WER werden de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen voor het 

eerst van toepassing op de primaire uitgifte van financiële instrumenten. De toepassing van deze bepalingen 

zorgde voor heel wat onzekerheid bij emittenten, financiële tussenpersonen en financiële dienstverleners 

betrokken bij de uitgifte en plaatsing van obligaties. Een van de oorzaken hiervan is dat de regels inzake 

onrechtmatige bedingen, zo mogelijk nog meer dan de andere regels uit het gemeen consumentenrecht, 

bijzonder slecht zijn aangepast aan de toepassing op (complexe) financiële instrumenten. De invulling van 

de regels inzake onrechtmatige bedingen gebeurt in Hoofdstuk 6 van Boek VI WER. Er wordt gebruik 

gemaakt van een driedelige indeling.  

186. Ten eerste wordt er gebruik gemaakt van een algemene “catch-all” norm. Artikel VI.84 WER bepaalt 

dat elk onrechtmatig beding verboden en nietig is. Deze nietigheid laat echter wel de rest van de 

overeenkomst onverlet. Een onrechtmatig beding is volgens artikel I.8, 22° WER “elk beding of elke 

voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang 

met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en 

plichten van de partijen ten nadele van de consument”.  

Ter uitwerking van deze catch-all bepaling bevat artikel VI.82 een aantal toetsingscriteria die hulp bieden 

voor de concrete beoordeling. Zo bepalen het eerste en tweede lid van artikel VI.82: 

“Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter van een beding van een 

overeenkomst worden alle omstandigheden rond de sluiting van de 

overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een 

andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het ogenblik waarop de 

overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met de 

aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft.” 

“Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt tevens rekening 

gehouden met het in artikel VI.37, §1 bepaalde vereiste van duidelijkheid en 

begrijpelijkheid van het beding.” 

187. Ten tweede wordt er in het derde lid van artikel VI.82 een belangrijke nuance gemaakt. De bepaling 

beoogt de draagwijdte van de open norm te beperken en luidt: 

“De beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen heeft geen 

betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch 

op de gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs of vergoeding, en, anderzijds, de 

als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die 

bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.” 
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Bedingen die betrekking hebben op het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst kunnen dus geen 

onrechtmatige bedingen uitmaken.325 Enkel bedingen die van secundaire aard zijn ten aanzien van de 

essentie van de overeenkomst kunnen gesanctioneerd worden als onrechtmatige bedingen. Het is echter 

niet steeds vanzelfsprekend te bepalen welke bedingen te beschouwen zijn als kernbeding en welke 

bedingen slechts moeten beschouwd worden als modaliteiten die naast het eigenlijke voorwerp van de 

overeenkomst zijn toegevoegd. Dit hangt vaak sterk samen met de aard van de overeenkomst. De 

kwalificatie van eenzelfde beding kan bijgevolg wezenlijk verschillen per overeenkomst.  

188. Ten derde maakt de wetgever gebruik van een “zwarte” lijst bedingen die in elk geval als 

onrechtmatig moeten worden beschouwd. De bepalingen in deze zwarte lijst zijn bijgevolg onweerlegbaar 

verboden. Deze lijst is opgenomen in artikel VI.83 WER, en bevat bepalingen met zowel een louter nationale 

als een Europeesrechtelijke oorsprong.  

189. De Belgische wet bevat al sinds 1991 een verbod op onrechtmatige bedingen.326 Onder invloed van 

Europese Richtlijnen zoals de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke 

bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: Richtlijn Oneerlijke Bedingen) werd er aan het algemene 

verbod ook een lijst bedingen toegevoegd.327 Deze richtlijn, die minimale harmonisatie beoogt, bevat echter 

slechts een louter indicatieve lijst. De bedingen die op deze lijst voorkomen zijn dus niet automatisch 

onrechtmatig, maar kennen slechts een vermoeden van onrechtmatigheid. 

De Belgische wetgever koos er echter voor om te werken met een zwarte lijst, waar elk beding opgenomen 

in de lijst in elk geval als onrechtmatig moet worden beschouwd, waarbij ook besloten werd de Europese lijst 

uit te breiden.328 Dit systeem, waar er in principe geen sprake is van rechterlijke appreciatie, werd ook bij de 

invoering van Boek VI behouden. 

190. In België gebeurt het toezicht op de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen met 

betrekking tot financiële instrumenten door de FSMA. Het gaat om een a priori toezicht, op gelijkaardige wijze 

als haar bevoegdheid inzake prospectussen en reclame. De controle van de FSMA verloopt dus via de 

voorafgaande goedkeuring door de FSMA in de individuele concrete dossiers die aan de FSMA worden 

voorgelegd. Deze casuïstische benadering laat de FSMA toe zowel rekening te houden met de zwarte lijst 

als de algemene norm. De FSMA geeft meer informatie over hoe ze dit a priori toezicht uitoefent in haar 

                                                      
325 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017. 
326 Oud art. 31 e.v. WHPC. 
327 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb.L. 21 april 1993, afl. 95, 29-34; P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
Brussel, Larcier, 2009, 213. 
328 Art. 32 WHPC. 
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mededeling van 30 januari 2017: “Standpunt van de FSMA over de toepassing van de Belgische regels over 

onrechtmatige bedingen op sommige clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten” 

(hierna: het Standpunt).329 Zo stelt de FSMA dat de beoordeling van de contractuele bedingen in eerste 

instantie gebeurt aan de hand van de zwarte lijst, waarna deze wordt aangevuld door een toetsing op grond 

van de open norm. Hier gaat de FSMA na of het beding al dan niet een “kennelijk onevenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument creëert”330. Uiteraard is een dergelijke 

afweging geen sinecure, en al zeker niet voor complexe financiële instrumenten. Bij de afweging of er sprake 

is van een dergelijk onevenwicht moet er namelijk rekening gehouden worden met de marktrisico’s en dus 

met de vraag of een specifieke wijze van verdeling van deze risico’s tussen de consument en de emittent als 

onevenwichtig kan worden beschouwd.331  

2. Toezicht door de FSMA 

191. Zoals hierboven aangehaald heeft de FSMA begin 2017 een standpunt uitgevaardigd over hoe ze 

haar a priori toezicht uitoefent met betrekking tot de toepassing van onrechtmatige bedingen op 

beleggingsinstrumenten. Dit Standpunt bevat een reeks aanbevelingen en interpretaties met betrekking tot 

de toepassing en de draagwijdte van de regels inzake onrechtmatige bedingen uit Boek VI in de verhouding 

tussen de emittenten van beleggingsinstrumenten en de consument-beleggers die deze instrumenten 

verwerven. Gezien het belang van dit Standpunt zal dit ook als leidraad gebruikt worden bij de behandeling 

van de onrechtmatige bedingen die een probleem kunnen vormen in het kader van obligatie-uitgiften. Het is 

dan ook belangrijk dat er eerst kort op de totstandkoming van het Standpunt en op de FSMA, haar 

controlebevoegdheid en de draagwijdte van het Standpunt wordt ingegaan. 

2.1. Kwalificatie Standpunt 

192. Het Standpunt is geen regelgevend document. De FSMA heeft haar Standpunt gepubliceerd in het 

kader van haar bevoegdheid toegekend op grond op artikel XV.11, §2 WER. Op basis van dit artikel krijgt de 

FSMA de bijzondere bevoegdheid toegewezen om inbreuken op de bepalingen van Boek VI WER op te 

sporen en vast te stellen voor wat betreft de ondernemingen die onder haar toezicht staan of waarvan de 

verrichtingen of producten onder haar toezicht staan.332 De FSMA oefent haar bevoegdheid inzake de 

onrechtmatige bedingen dus enkel uit binnen de uitoefening van haar toezicht op via andere regelgeving aan 

                                                      
329 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017. 
330 Ibid, 2. 
331 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 131, nr. 24. 
332 Art. XV.11, §2 WER. 
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haar toezicht onderworpen verrichtingen, producten of ondernemingen.333 Het gaat namelijk om een 

gedeelde bevoegdheid met de FOD Economie, die de algemene taak van toezicht op naleving van het WER 

en op de opsporing en vaststelling van inbreuken draagt.334 In tegenstelling tot de bevoegdheid die de FSMA 

is toebedeeld in het kader van artikel 30bis, 1° van de Wet Financieel Toezicht, heeft de FMSA in het kader 

van Boek VI WER geen reglementerende bevoegdheid.  

193. Het Standpunt heeft dan ook niet de kracht van algemeen reglement dat, eens gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad, een regulerende werking krijgt. Het doel van het Standpunt is voornamelijk om de 

efficiëntie en de coherentie van het toezicht te bevorderen. Het Standpunt is in deze zin ook nuttig ten aanzien 

van de samenwerking tussen de FOD Economie en de FSMA die opgelegd is door artikel XV.11, §2 in fine, 

dat stelt dat de FOD Economie en de FSMA elkaar op de hoogte brengen van de vaststellingen die zij doen 

en de maatregelen die zij treffen. Een ander voorbeeld hiervan is te vinden in het jaarverslag van de FSMA 

van 2014 inzake onrechtmatige bedingen, waar de FSMA stelt dat zij haar standpunt met betrekking tot de 

zogenaamde “callables”335 slechts ingenomen heeft na overleg met de FOD Economie. Over deze 

samenwerking werd op 22 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend door de beide 

voorzitters van de FSMA en FOD Economie.  

194. Ondanks het feit dat het Standpunt geen regelgevend document uitmaakt, kan het belang ervan 

moeilijk overschat worden. Het Standpunt gaat namelijk uit van de toezichthouder die, in meer of mindere 

mate na overleg met de financiële sector, haar bevindingen uit de praktijk bekendmaakt. Hoewel uit het 

volgen van het Standpunt geen safe harbour kan geboden worden, zal het ook naar de rechtbanken een 

zeker gezag uitoefenen. Het is namelijk waarschijnlijk dat de rechter gebruik zal maken van richtlijnen van 

de FSMA voor welke uitgiftevoorwaarden als eerlijk kunnen worden beschouwd. Bovendien moet er rekening 

gehouden worden met het feit dat de niet-naleving van het Standpunt van de FSMA het goedkeuringsproces 

van de prospectus minstens zal vertragen of zelfs kan blokkeren. Een emittent zal in de praktijk dus een 

sterke incentive krijgen om, ondanks het feit dat zij het mogelijks met de FSMA oneens is, het Standpunt 

toch te volgen. Zelfs indien een emittent in beroep gaat tegen de beslissing van de FSMA en gelijk haalt, 

blijft het mogelijk dat een consument via de gerechtelijke weg een beroep op de regels inzake onrechtmatige 

bedingen doet. Het is dan ook van belang dat de emittent zoveel mogelijk clausules voorafgaand met de 

FSMA aftoetst, vooral als zij nog niet voorheen uitgetest zijn.336 In de praktijk zal de emittent dus sterk 

aangemoedigd worden om het Standpunt te volgen. 

                                                      
333 Verslag over het wetsontwerp betreffende Boek VI, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 53-3018/001, 49-50. 
334 Boek XV, Hoofdstuk I, WER. 
335 Infra, nr. 206. 
336 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 138, nr. 38. 
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195. Ook moet benadrukt worden dat het Standpunt gelezen moet worden als een dynamisch document. 

In de toekomst zal het dus verfijnd en aangevuld worden om rekening te houden met nieuwe evoluties, 

inzichten en vragen met betrekking tot de toepassing van onrechtmatige bedingen op 

beleggingsinstrumenten. Ook rechtspraak met betrekking tot de toepassing van onrechtmatige bedingen op 

beleggingsinstrumenten zou de inhoud van het Standpunt sterk kunnen wijzigen. 

3. Algemene Norm 

196. Zoals reeds kort werd aangehaald bevatten de regels inzake onrechtmatige bedingen zowel een 

algemene open norm als een zwarte lijst. De invulling van de open norm is verspreid over de artikelen I.8, 

22° en VI.82 WER. Gezien het belang van de algemene norm in de praktijk is het aanbevolen om enkele 

aspecten van deze norm te behandelen. 

197. Artikel I.8, 22° zet de algemene toetsingsnorm uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen om in het 

Belgische recht. Hoewel het geen letterlijke omzetting van de richtlijn uitmaakt, zijn de verschillen beperkt. 

Op deze algemene toetsingsnorm wordt slechts beroep gedaan indien een beding niet onrechtmatig is 

volgens de zwarte lijst opgenomen in artikel VI.83. Het is enigszins merkwaardig te noemen dat de wetgever 

deze algemene toetsingsnorm heeft opgenomen in de definities van artikel I.8 WER, aangezien deze een 

normatieve bepaling uitmaakt. In elk geval moet artikel I.8, 22° steeds samen gelezen worden met artikel 

VI.82 WER. 

198. Artikel VI.82 WER, dat de omzetting vormt van artikel 4 van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, bevat 

beoordelingscriteria waarmee rekening gehouden moet worden bij het beoordelen van het onrechtmatige 

karakter van een beding. Artikel VI.82, tweede lid bepaalt dat bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn 

zoals bepaald in artikel VI.37, §1. Het derde lid van artikel VI.82 bepaalt dat de beoordeling van het 

onrechtmatige karakter van de bedingen geen betrekking heeft op de bepaling van het eigenlijke voorwerp 

van de overeenkomst. Ook heeft de beoordeling geen betrekking op de gelijkwaardigheid van de prijs of 

vergoeding en de als tegenprestatie te leveren goederen en diensten, voor zover de bedingen duidelijk en 

begrijpelijk zijn geformuleerd. 

3.1. Kennelijk Onevenwicht 

199. Een beding is onrechtmatig indien het, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of 

voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele 

van de consument.337 Op welke manier moet de notie “kennelijk onevenwicht” ingevuld worden? Uit het 

gebruik van “kennelijk” blijkt dat de rechter zich terughoudend dient op te stellen. Een beding is enkel 

onrechtmatig indien hierover geen verschil van mening kan bestaan tussen redelijke mensen.338 Van een 

                                                      
337 Art. I.8, 22° WER. 
338 Vred. Brussel 23 september 2003, TBH 2005, 160, noot J.P. BUYLE en M. DELIERNEUX. 
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kennelijk onevenwicht is bijgevolg sprake indien het beding een evident, aanzienlijk en onaanvaardbaar 

onevenwicht creëert.339 

200. In artikel VI.82 WER wordt bepaald met welke elementen er rekening gehouden moet worden bij de 

beoordeling van het bestaan van het kennelijk onevenwicht. Het gaat om alle omstandigheden rond de 

sluiting van de overeenkomst, alle andere bedingen van de overeenkomst, de aard van de producten waarop 

de overeenkomst betrekking heeft en de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding. 

Er moet dus ook rekening gehouden worden met andere bedingen in de overeenkomst bij de beoordeling 

van de onrechtmatigheid van een beding.340 Dit heeft tot gevolg dat bij het beoordelen van het beding het 

geheel van de contractuele afspraken in aanmerking genomen moet worden. Hierbij moet dus ook nagegaan 

worden of de bedingen in de overeenkomst al dan niet wederkerig zijn. Indien er in een bepaald beding een 

recht ten voordele van de onderneming wordt verstrekt, is dit beding niet noodzakelijk onevenwichtig indien 

hiervoor een compensatie voorzien wordt in een ander beding. Daarentegen zal een beding sneller als 

onrechtmatig beschouwd worden als het rechten voor de onderneming voorbehoudt waarover de consument 

niet beschikt, of indien het verplichtingen voor de consument creëert die niet op de onderneming rusten.341  

Ook de aard van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, is van belang.342 Bedingen die 

gebruikelijk zijn voor bepaalde producten zullen dus minder snel als onrechtmatig aangemerkt worden. Zo 

kan er in de context van obligaties aangemerkt worden dat vaak gebruikte clausules, zoals onder meer 

opzeggingsbedingen, minder snel als kennelijk onevenwichtig aangemerkt worden.  

3.2. Duidelijk en Begrijpelijk 

201. Volgens artikel VI.82 WER, derde lid worden bepaalde bedingen, voor zover ze duidelijk en 

begrijpelijk zijn, niet op hun rechtmatigheid getoetst. Het gaat om de bedingen die het eigenlijke voorwerp 

van de overeenkomst bepalen en de bedingen die toelaten om de gelijkwaardigheid tussen prijs en 

tegenprestatie af te wegen.343 Indien een kernbeding onduidelijk is, kan de nationale rechter besluiten ook 

                                                      
339 I. DEMUYNCK, “De consumenten en de onrechtmatige bedingen” in Consumentenrecht, Brugge, Die 
Keure, 1998, 81. 
340 HvJ 21 februari 2013, nr. C-472/11, ECLI:EU:C:2013:88, Banif Plus Bank Zrt/Csaba Csipai en Viktória 
Csipai. 
341 Vergelijk met R. STEENNOT, “De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen inzake 
onrechtmatige bedingen” in G. STREATMANS en R. STEENNOT.  
(eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia,  
2015, 168-169. 
342 HvJ 21 maart 2013, nr. C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, RWE Vertrieb AG; HvJ 9 november 2010, nr. C-
137/08, ECLI:EU:C:2010:659, Pénzügyi; HvJ 15 januari 2015, nr. C-537/13, ECLI:EU:C:2015:14, Šiba. 
343 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.82 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, 
G. STRAETMANS, Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwers 
Belgium, 2016, 72. 
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dit beding als onrechtmatig te beschouwen.344 Het is dan ook van belang dat de draagwijdte van deze 

vereiste besproken wordt. 

202. De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid moet geïnterpreteerd worden volgens artikel VI.37, 

§1, dat de omzetting van de transparantievereiste uit artikel 5 van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen vormt. Dit 

vereiste moet zowel formeel als inhoudelijk worden ingevuld. Formele transparantie houdt in dat de 

consument vlot toegang moet hebben tot de contractuele bedingen, de structuur transparant is en de 

bedingen vlot leesbaar zijn. Inhoudelijke transparantie veronderstelt bedingen die taalkundig en 

grammaticaal correct zijn, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van lange of duistere zinnen en nodeloos 

ingewikkeld taalgebruik of vakjargon. Deze vereiste sluit dus nauw aan bij de vereiste van begrijpelijkheid, 

die inhoudt dat een consument in staat moet zijn om de overeenkomst te begrijpen zonder dat hij daarvoor 

gespecialiseerd advies moet inwinnen.345  

203. Het Hof van Justitie heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de draagwijdte van de vereiste om 

bedingen duidelijk en begrijpelijk te formuleren. Het deed dit zowel in rechtstreeks in het kader van artikel 5 

van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen zoals omgezet door artikel VI.37, §1, als in het kader van artikel 4, lid 2 

van de Richtlijn zoals omgezet door artikel VI.82, derde lid WER. Het Hof heeft er echter voor geopteerd om 

deze vereisten in beide gevallen op dezelfde manier in te vullen.346 In de recente rechtsspraak van het Hof 

van Justitie komen enkele vereisten naar voor, die bij de toepassing op (complexe) financiële instrumenten 

niet vanzelfsprekend zijn. Zo stelt het Hof in de zaak Árpád Kásler347, waarin een beding met betrekking tot 

valutakoersen aan de basis lag, dat de consument ook de economische gevolgen van het beding correct 

moet kunnen inschatten. Dit arrest lijkt ook het criterium van de normaal geïnformeerde consument, zoals 

gebruikt in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, in te voeren.348 In de zaak RWE Vertrieb349, een 

overeenkomst betreffende de levering van energie, besloot het Hof dat het essentieel is voor de consument 

om op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria eventuele wijzigingen in kosten te kunnen voorzien. In de 

zaak Matei350 gaat het Hof verder en stelt het dat de consument niet enkel de economische gevolgen die een 

beding met zich meebrengt moet kunnen voorzien, maar ook dat de consument ingelicht wordt over de 

                                                      
344 Art. VI.82, tweede lid. 
345 J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, 1009-1012; R. 
STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.37 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, G. 
STRAETMANS, Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwers 
Belgium, 2016, 54. 
346 HvJ 30  april  2014, nr. C-26/13, ECLI:EU:C: 2014:282, Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai/OTP 
Jelzálogbank Zrt; S. GEIREGAT, “Verfijning van de transparantievereiste en duiding van de rol van 
aanvullend nationaal recht in het EU-recht inzake oneerlijke bedingen”, TBBR 2015, 151, nr. 69. 
347 HvJ 30  april  2014, nr. C-26/13, ECLI:EU:C: 2014:282, Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai/OTP 
Jelzálogbank Zrt. 
348 J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, 1004.  
349 HvJ 21 maart 2013, nr. C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, RWE Vetrieb AG. 
350 HvJ 26  februari  2015, nr. C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127, Bogdan Matei en Ioana Ofelia Matei/SC 
Volksbank România SA. 
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economische beweegreden die een onderneming (in casu een kredietgever) heeft bij het gebruik van een 

bepaald beding. Er wordt echter wel geargumenteerd dat dit arrest wel erg ver lijkt te gaan351 en de 

transparantievereiste te ruim lijkt in te vullen. In het arrest Banca Românească352 wijkt het Hof hier echter 

niet van af. 

204. Uit het bovenstaande blijkt dat het Hof de transparantievereiste opgenomen in de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen op een dergelijke wijze toepast dat er bijna sprake kan zijn van bijkomende 

informatieverplichtingen. De rechtspraak van het Hof vereist dat de consument-belegger een zeer goed 

begrip heeft van alle bedingen in de obligatie-uitgifte opgenomen. Dit is, zeker in het geval van 

gestructureerde obligaties, niet steeds vanzelfsprekend. Hoewel er in de prospectus vaak uitvoerig wordt 

ingegaan op de uitgiftevoorwaarden om aansprakelijkheidsclaims te vermijden, komt het niet vaak voor dat 

de emittent verklaart waarom zij bepaalde bedingen in de uitgiftevoorwaarden heeft opgenomen. Een 

tendens die echter in het voordeel van de emittent speelt is dat er bij nationale rechtspraak vaak het criterium 

van de gemiddelde consument moet ingevuld worden als de gemiddelde consument voor dat type 

contract.353 Hierdoor wordt de strenge rechtspraak van het Hof van Justitie enigszins gemilderd.  

3.3. Kernbedingen 

205. Artikel VI.82, derde lid WER bepaalt dat de beoordeling van het onrechtmatige karakter van een 

beding geen betrekking heeft zogenaamde kernbedingen, namelijk bedingen die het eigenlijke karakter van 

de overeenkomst bepalen, voor zover deze duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Het is dan ook van 

belang na te gaan welke bedingen als kernbeding aangemerkt kunnen worden. Volgens het Hof van Justitie 

zijn dit bedingen die de kern van de prestaties van de overeenkomst bepalen en als dusdanig die 

overeenkomst kenmerken.354 De nationale rechter moet overgaan tot het besluit of een beding al dan niet 

een kernbeding vormt, aan de hand van de door het Hof aangereikte criteria. Deze zijn de aard, de algehele 

opzet en de voorwaarden van de betrokken overeenkomst, alsmede de juridische en feitelijke context van 

het beding.355 Volgens deze criteria kunnen bedingen die betrekking hebben op de essentiële elementen van 

de overeenkomst zoals bedingen die prijs of de aard van de prestatie vaststellen, geen onrechtmatige 

                                                      
351 F. PEERAER, “De inhoud van het transparantiegebod en de mogelijkheid tot aanvulling van 
intransparante kernbedingen in Richtlijn 93/13”, TBH 2015, 696-697; E. TERRYN, “Transparantie en 
algemene voorwaarden – Nood aan hervorming?”, TPR 2017, 28, nr. 17. 
352 HvJ 20 september 2017, ECLI:EU:C:2017:703, Banca Românească. 
353 Zo werd in een Engelse rechtspraak over onrechtmatige bedingen in fitnesscontracten rekening gehouden 
met de typische consument van een fitnesszaak. Ook in Oostenrijk is het duidelijk dat de maatstaf voor de 
toepassing van het transparantieverbod de begrijpelijkheid is voor de gemiddelde klant van dat type contract. 
Voor een gedetailleerdere bespreken, zie E. TERRYN, “Transparantie en algemene voorwaarden – Nood 
aan hervorming?”, TPR 2017, 28-31. 
354 HvJ 30  april  2014, nr. C-26/13, ECLI:EU:C: 2014:282, Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai/OTP 
Jelzálogbank Zrt; HvJ 26 februari 2015, nr. C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127, Matei; HvJ 23 april 2015, nr. C-
96/14, ECLI:EU:C:2015:262, Van Hove. 
355 S. GEIREGAT, “Verfijning van de transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal 
recht in het EU-recht inzake oneerlijke bedingen”, TBBR 2015, 156. 



 

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties 

88 
 

bedingen uitmaken.356 Bedingen die enkel de modaliteiten van de te leveren prestaties regelen, zijn niet als 

kernbedingen te beschouwen. 

206. In het kader van obligaties zijn er enkele voorbeelden van toepassingen van artikel VI.82, derde lid 

WER te vinden. Met betrekking tot callables nam de FSMA in haar jaarverslag van 2014 reeds een standpunt 

in. Callables zijn schuldinstrumenten die vervroegd terugbetaalbaar zijn aan de belegger. Het gaat 

bijvoorbeeld om obligaties (callable bonds) die worden uitgegeven met een termijn van tien jaar, maar die 

door de emittent vanaf een vooraf bepaalde termijn of afhankelijk van een voorwaarde reeds vervroegd 

kunnen worden terugbetaald. Deze callable bonds kunnen namelijk in aanvaring komen met artikel VI.83, 

10° WER, dat bedingen tussen een onderneming en een consument gesloten in elk geval onrechtmatig acht 

indien zij ertoe strekken “de onderneming toe te staan de overeenkomst voor bepaalde duur eenzijdig te 

beëindigen zonder schadeloosstelling voor de consument”.357  

Na overleg met de FOD Economie heeft de FSMA het standpunt ingenomen dat deze “callables” niet 

automatisch verboden zijn door artikel VI.83, 10° WER, aangezien de bedingen die dit element van de 

obligatie regelen moet beschouwd worden als kernbedingen. Een voorwaarde voor de rechtmatigheid van 

deze bedingen is echter dat zij duidelijk en begrijpelijk zijn.358 

207. Om aan de transparantievereiste van artikel VI.82, tweede lid te voldoen gaf de FSMA enkele 

aanbevelingen. Zo is het aanbevolen om in de documentatie te specifiëren dat aan het recht van de emittent 

om het schuldinstrument vervroegd terug te betalen in hoofde van de consument een vergoeding 

beantwoordt (bijvoorbeeld door in het prospectus op te nemen dat de orde van de rente groter is, dan ten 

opzichte van wat deze zou geweest zijn in het niet ging om een vervroeg terugbetaalbaar instrument).359 Op 

deze manier wordt de consument gewezen op de vergoeding die hem toekomt voor het toekennen van dit 

recht aan de emittent. Een dergelijke vergoeding zou namelijk de bevestiging zijn van het feit dat het om het 

eigenlijke voorwerp van de overeenkomst gaat.360 

In het standpunt van de FSMA van 2017 voegt de FSMA verder ook toe dat het vervroegd terugbetaalbare 

karakter van de obligatie ook duidelijk moet blijken uit de informatie die wordt opgenomen in de “reclame en 

andere documenten en berichten” die wordt gebruikt bij de commercialisering.361  

                                                      
356 F. PEERAER, “De inhoud van het transparantiegebod en de mogelijkheid tot aanvulling van 
intransparante kernbedingen in Richtlijn 93/13”, TBH 2015, 695-696. 
357 Art. VI.83, 10° WER. 
358 Art. VI.82, derde lid jo. art. VI.37, §1 WER. 
359 Jaarverslag FSMA 2014, 140. 
360 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, De Obligatielening, Antwerpen, Intersentia, 2017, 152, nr. 330. 
361 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017, 14. 



 

Hoofdstuk VII: Onrechtmatige Bedingen 

89 
 

208. Ook met betrekking tot converteerbare obligaties gaat deze redenering op. Hoewel zij niet strekken 

tot de vervroegde terugbetaling van de obligatie zoals de callables, zorgen zij ook tot een beëindiging van 

de obligatieovereenkomst door het in de plaats stellen van aandelen. Hoewel het recht bij een gewone 

converteerbare obligatie aan de belegger toekomt, wordt dit recht bij een omgekeerd converteerbare 

obligatie toegekend aan de emittent. Van dit recht gebruik maken zou dus een eenzijdige beëindiging van 

de overeenkomst door de verkoper kunnen uitmaken, zoals bepaald in artikel VI.83, 10° WER. Het wezenlijke 

kenmerk van een omgekeerd converteerbare obligatie is namelijk dat zij op een bepaald tijdstip in de 

toekomst omgezet kunnen worden in aandelen, waardoor ook zij onder de uitzondering van artikel VI.82, ten 

derde vallen, op voorwaarde dat zij duidelijk en begrijpelijk zijn. 

209. Een belangrijke kanttekening die hier echter moet worden gemaakt, is het feit dat het onduidelijk is 

of de uitzondering inzake kernbedingen ook kan worden toegepast ten aanzien van bedingen die zijn 

opgenomen in de zwarte lijst. De uitsluiting inzake de wezenlijke bedingen is namelijk opgenomen in artikel 

VI.82, derde lid WER ter verduidelijking van de algemene norm opgenomen in artikel I.8, 22° jo. VI.82 WER. 

De FSMA lijkt hier dan ook te opteren voor een functionele toepassing van deze regels, aangezien het niet 

toepassen van de uitzondering inzake kernbedingen op de zwarte lijst tot gevolg hebben dat alle callables 

per se als onrechtmatig beschouwd moeten worden. 

4. Problematische Bedingen 

210. De meeste problemen in verband met onrechtmatige bedingen doen zich voor in de context van de 

zwarte lijst opgenomen in artikel VI.83 WER. De bepalingen die de wetgever hier heeft opgenomen als per 

se onrechtmatige bedingen verbieden namelijk vaak bedingen die opgenomen zijn in de uitgiftevoorwaarden 

van obligaties. Deze uitgiftevoorwaarden, vaak ook gekend als de “Terms and Conditions”, bevatten de 

inhoudelijke kenmerken van de obligatie. 

De inhoud van deze uitgiftevoorwaarden wordt uiteraard sterk bepaald door het type obligatie. Zo zullen de 

zogenaamde plain vanilla bonds en senior bonds sterk verschillende voorwaarden kennen dan structured 

notes. Niettemin delen zij als kenmerk dat het gaat om beleggingsinstrumenten met een vaste looptijd die op 

de vervaldag recht geven op de betaling van de nominale waarde. Hierom kunnen zij samen behandeld 

worden.  

211. Met betrekking tot gestructureerde notes moet echter rekening gehouden worden met het KB van 23 

maart 2014, dat met betrekking tot beleggingsinstrumenten waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties op 

de financiële markt bepaalde uitzonderingen invoert. Zoals in Deel I besproken362, bepaalt het KB363 dat de 

zwarte bedingen opgenomen in artikel VI.83, 3° en 5° WER niet van toepassing zijn. Deze houden 

                                                      
362 Supra, nr. 55. 
363 Art. 5, §2 KB 23 maart 2014. 
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respectievelijk het verbod in op het op discretionaire wijze verhogen van de prijs of wijzigen van de 

voorwaarden ten nadele van de consument en het eenzijdig bepalen of wijzigen van de leveringstermijn van 

een product. Zoals hoger aangehaald hebben deze uitzonderingen slechts een beperkte impact. 

212. Met betrekking tot obligaties zijn voornamelijk drie bepalingen uit artikel VI.83 van belang. Het gaat 

om:  

• Artikel VI.83, 10° WER, dat bedingen verbiedt die de emittent toelaten een overeenkomst van 

bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder schadeloosstelling; 

• Artikel VI.83, 31° WER, dat bedingen verbiedt die voorzien in de overdracht van de overeenkomst; 

• Artikel VI.83, 4° WER, dat het verbod op bedingen omvat die de emittent toelaten om wezenlijke 

kenmerken van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 

4.1. Artikel VI.83, 10° WER 

213. Artikel VI.83, 10° WER verbiedt bedingen die een situatie scheppen die: 

“onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de onderneming toestaan 

de overeenkomst voor bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder 

schadeloosstelling voor de consument, behoudens overmacht” 

Deze bepaling heeft dus betrekking op bedingen die de emittent toelaten een overeenkomst van bepaalde 

duur eenzijdig te beëindigen, zonder de consument schadeloos te stellen. Dit vormt concreet een probleem 

in de gevallen wanneer de emittent zich ten aanzien van consumenten het recht voorhoudt om de 

obligatielening vervroegd terug te betalen.364 Dit impliceert namelijk een eenzijdige beëindiging van de 

overeenkomst, waardoor het beding gevat wordt door artikel VI.83, 10° WER. 

4.1.1. Overmacht  

214. Een belangrijke uitzondering op dit artikel is echter deze van overmacht, in welk geval een dergelijk 

beding wel gebruikt mag worden. Welke omstandigheden als overmacht beschouwd kunnen worden, is 

bijgevolg van groot belang. De uitgiftevoorwaarden van obligaties bepalen namelijk vaak dat wanneer 

bepaalde “events” zich voordoen, de emittent gerechtigd is om de obligatie vervroegd terug te betalen. Deze 

events kunnen zowel met de emittent zelf, als met de markt of wijzigende omstandigheden buiten de emittent 

om te maken hebben. Vanzelfsprekend is dat events die op de emittent zelf betrekking hebben niet als 

overmacht beschouwd kunnen worden.  

                                                      
364 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, De Obligatielening, Antwerpen, Intersentia, 2017, 125, nr. 272.  
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215. In haar Standpunt verduidelijkt de FSMA de invulling van het begrip overmacht.365 De FSMA stelt dat 

er slechts sprake kan zijn van overmacht ingeval van onoverkomelijke onmogelijkheid tot nakoming van de 

verbintenissen door een van de partijen die niet toe te rekenen is aan die partij. 

Indien zij de voortzetting van het beleggingsinstrument definitief onmogelijk maken, mogen bepaalde events 

volgens de FSMA als overmacht beschouwd worden. Het gaat onder andere om het faillissement van de 

emittent van de onderliggende waarde, het onwettelijk zijn/worden (bijvoorbeeld de “illegality”, “change in 

law”, “nationalisation” of “regulatory action”), het niet langer beschikbaar zijn van de nodige informatie 

(“reporting disruption”), of wijzigingen van het beleggingsbeleid of andere dusdanige wijzigingen (zoals de 

“strategy breach”, “fund modification”, “index modification” of “index disruption”) met betrekking tot het 

onderliggende.366 Gelijkaardige situaties, die er daarentegen slechts toe leiden dat het voortzetten van het 

product onder gelijkaardige omstandigheden duurder of moeilijker wordt, kunnen in geen geval als overmacht 

worden beschouwd.  

216. Er moet echter op worden gewezen dat overmacht overeenkomstig het gemeen recht steeds een 

rechtmatige reden is om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en aldus over te gaan tot vervroegde 

terugbetaling aan marktwaarde. Hiervoor is een beding dat hier uitdrukkelijk in voorziet niet vereist. 

4.1.2. Schadeloosstelling 

217. Artikel VI.83, 10° verbiedt slechts clausules die eenzijdig het recht geven om de overeenkomst te 

beëindigen zonder schadeloosstelling. Indien de emittent zich contractueel het recht voorbehoudt om de 

overeenkomst eenzijdig te beëindigen maar hier een schadeloosstelling voorziet is er bijgevolg geen sprake 

van een onrechtmatig beding. Hiervoor is echter wel vereist dat het gaat om een volledige schadeloosstelling, 

die zowel geleden verlies als gederfde winst vergoedt. 

De FSMA is echter van oordeel dat een eenzijdige vervroegde beëindiging met toekenning van een recht op 

schadeloosstelling, buiten de gevallen van overmacht, slechts mogelijk is wanneer voldaan is aan een aantal 

voorwaarden.367 Deze voorwaarden worden door de FSMA vooropgesteld in het licht van zowel de zwarte 

lijst als de algemene norm.  

4.1.3. Voorwaarden voor rechtmatigheid vooropgesteld door de FSMA 

218. De voorwaarden die de FSMA vooropstelt opdat een beding dat voorziet in het recht voor de emittent 

om de overeenkomst eenzijdig vervroegd te beëindigen niet als onrechtmatig wordt aangemerkt, zijn 

                                                      
365 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017, 5. 
366 Ibid. 
367 Ibid, 10. 
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cumulatief.368 Er moet dus aan alle voorwaarden voldaan zijn voordat de clausule aanvaardbaar wordt geacht 

in het licht van de zwarte lijst en de open norm. 

219. Ten eerste moet er sprake zijn van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het 

contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en die niet toerekenbaar is aan de emittent.369 

De FSMA gaat verder en geeft enkele voorbeelden. Zo stelt het dat gevallen van “illegality”, “change in law”, 

“reporting disruption”, “strategy breach”, “fund modification” die de voortzetting van het beleggingsinstrument 

niet definitief onmogelijk maken, aan deze voorwaarde beantwoorden. Deze moeten dus beschouwd worden 

als gebeurtenissen die op betekenisvolle wijze de economie van het contract wijzigen. Ook veranderingen in 

externe omstandigheden, zoals een wijziging in het belastingregime, ook wel bekend als een “tax event” 

worden aanvaard.  

Ter verduidelijking noemt de FSMA ook twee situaties die niet aanvaard worden. Zo worden voorvallen die 

inherent zijn aan de activiteit van de emittent die bestaat in de productontwikkeling, zoals de “increased cost 

of hedging” of de “hedging disruption” niet aanvaard. Hetzelfde geldt voor situaties die de emittent het recht 

verlenen om naar eigen goeddunken het product te beëindigen, zoals de zogenaamde “clean-up” en de 

“stop-loss” clausules.370 De FSMA stelt dat dergelijke bedingen “een kennelijk onevenwicht tussen de rechten 

en plichten van de partijen ten nadele van de consument” creëren, en dat zij dan ook verboden zijn door de 

algemene norm (artikel I.8.22° jo. Artikel VI.82 WER).  

Deze voorwaarde lijkt echter op een vrij extensieve interpretatie van de algemene norm te rusten. Een beding 

dat stelt dat indien er sprake is van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract 

wijzigt en die wél toerekenbaar aan de emittent is, de emittent het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig 

te beëindigen, is mijns inziens niet per se onrechtmatig in het licht van de open norm. Er kan namelijk 

geargumenteerd worden dat als er sprake is van een volledige schadeloosstelling van de consument, en er 

daarboven nog een passende schadevergoeding voor de beëindiging geboden wordt, dit een evenwichtige 

compensatie kan vormen voor het recht van de emittent om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Het 

feit dat de FSMA dan ook als voorwaarde stelt dat de gebeurtenis nooit aan de emittent toerekenbaar mag 

zijn omdat dit een schending van de open norm zou uitmaken, lijkt mij dan ook een brug te ver. 

Deze voorwaarde van de FSMA lijkt in te houden dat er bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht 

alleen rekening gehouden wordt met het beding zelf, terwijl uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt 

dat er rekening gehouden moet worden met alle andere bedingen van de overeenkomst.371 Andere bedingen, 

                                                      
368 Ibid, 9. 
369 Ibid. 
370 Ibid, 10. 
371 HvJ 21 februari 2013, nr. C-472/11, ECLI:EU:C:2013:88, Banif Plus Bank Zrt/Csaba Csipai en Viktória 
Csipai; HvJ 21 maart 2013, nr. C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, RWE Vertrieb AG. 
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die een vergoeding voor dit recht van de emittent bevatten, kunnen mijns inziens dan ook verhinderen dat 

een dergelijk recht van de emittent in het licht van de open norm als onrechtmatig beschouwd moet worden.  

Hoewel deze voorwaarde geen probleem vormt in schuldinstrumenten waarvan het eenzijdig opzegbare 

karakter een wezenlijk kenmerk uitmaakt van de overeenkomst (zoals callables), kan deze eerste 

voorwaarde van de FSMA problemen opleveren voor obligaties waar dit niet de essentie van de 

overeenkomst uitmaakt.  

220. Ten tweede moet het beding op een duidelijke en begrijpelijke manier zijn opgesteld. Voor de 

invulling van deze voorwaarde kan naar de bespreking hierboven verwezen worden.372 

221. Als derde voorwaarde stelt de FSMA dat de uitvoeringsmodaliteiten geen kennelijk onevenwicht 

tussen de rechten en plichten van partijen ten nadele van de consument mogen creëren.373 Deze vereiste 

heeft geen betrekking op de clausule zelf, maar op de schadeloosstelling waarin de clausule voorziet.  De 

modaliteiten van de schadeloosstelling mogen dus niet onevenwichtig zijn in vergelijking met de beëindiging 

van de overeenkomst. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden dat deze schadeloosstelling 

volledig moet zijn, maar ook dat de consument deze schadeloosstelling eenvoudig en zonder extra kosten 

kan verkrijgen. 

De FSMA haalt enkele vergoedingsmethoden aan, waarbij de “Best-of” formule beschouwd wordt als vorm 

van schadeloosstelling waarbij er geacht wordt dat er geen kennelijk onevenwicht ontstaat ten nadele van 

de consument. Deze formule houdt in dat de belegger op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde 

terugbetaling, het hoogste bedrag wordt terugbetaald van ofwel de marktwaarde van het product ofwel de 

nominale waarde van het product. Hiermee erkent de FMSA dat het gangbare gebruik van de monetisatie 

aanvaardbaar is. Deze monetisatie is voordelig voor de emittenten, aangezien deze oplossing hen niet 

verplicht om een beleggingsinstrument tegen economisch niet-rendabele kostprijs of met verlies verder te 

zetten. Als compensatie kan de consument alsnog een vergoeding ontvangen voor de resterende looptijd 

van het product.  

Hierbij moet echter de bedenking gemaakt worden dat het WER nergens bepaalt welke vorm een 

compensatie voor eenzijdige opzegging zou moeten aannemen of hoe groot deze compensatie moet zijn.374 

Elke vorm van compensatie die de algemene principes rond schadeloosstelling volgt zou bijgevolg mogelijk 

                                                      
372 Supra, nr. 203 e.v. 
373 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017, 10. 
374 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 138, nr. 37. 
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moeten zijn. Ook andere vormen van compensatie, zoals het voorzien van een alternatief met gelijkaardige 

kenmerken, of andere wijzen van de berekening van de compensatie die bijvoorbeeld niet afhangen van de 

marktwaarde kunnen voorzien worden. Uiteraard zullen ook deze methoden het a priori toezicht van de 

FSMA moeten doorstaan.375 Gezien de rol van de FSMA, zou het wenselijk zijn als de FSMA zou rapporteren 

over de aanvaardbaarheid van dergelijke alternatieven, zodat alle emittenten hiervan in kennis kunnen 

worden gesteld.376 

222. Als vierde voorwaarde stelt de FSMA dat er aan de consument geen kosten worden aangerekend 

voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Deze voorwaarde is logisch, aangezien de 

consument niet zou mogen opdraaien voor de beslissing van emittent om de overeenkomst eenzijdig 

vervroegd op te zeggen.  

223. Ten slotte stelt de FSMA dat de belegger op het ogenblik van de vervroegde beëindiging een pro 

rata terugbetaling van de aan de emittent betaalde kosten moet krijgen, waarbij rekening gehouden moet 

worden met de reeds verstreken looptijd op het moment van de vervroegde terugbetaling. De belegger-

consument krijgt dus niet alle kosten terugbetaald, er wordt namelijk een bedrag berekend proportioneel met 

de verstreken looptijd in verhouding met de initieel voorziene totale looptijd van de obligatie. Dit komt er de 

facto op neer dat de emittent de kosten voor de nog niet verstreken looptijd terug moet storten. 

4.2. Artikel VI.83, 31° WER: Verbod op substitutie 

224. Artikel VI.83, 31° WER voorziet in een verbod op bedingen die voorzien in de mogelijkheid tot 

substitutie van de emittent wanneer hierdoor de garanties voor de consument zonder diens instemming 

geringer kunnen worden. De uitgiftevoorwaarden bevatten echter vaak bedingen die het recht voor de 

emittent bedingen om zonder de instemming van de obligatiehouders deel te nemen aan juridische 

herstructureringen zoals fusies, splitsingen of inbrengen van algemeenheid. Al deze herstructureringen 

kunnen echter aanzien worden als een overdracht van de overeenkomst door de onderneming, waardoor 

een conflict met artikel VI.83, 31° WER dreigt indien de obligatie aan consumenten is gericht. 

225. In haar mededeling geeft de FSMA enkele voorwaarden waaraan een dergelijk beding moet voldoen 

om in het licht van haar a priori toezicht als aanvaardbaar te worden beschouwd.377  

Ten eerste kan een dergelijke substitutie enkel gebeuren naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis 

die op betekenisvolle wijze de situatie van de emittent wijzigt ten opzichte van het moment van de 
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contractsluiting en die op duidelijke en begrijpelijke manier wordt beschreven in de contractuele 

documentatie.  

Onder deze voorwaarde zijn bedingen die bepalen dat door de emittent naar eigen goeddunken, en zonder 

dat uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen, een andere emittent in de plaats gesteld kan worden 

verboden. Deze bedingen creëren namelijk een kennelijk onevenwicht tussen de emittent en de belegger-

consument, aangezien de emittent zich via een dergelijk beding steeds aan zijn verplichtingen kan 

onttrekken. 

De FSMA stelt wel dat aan de eerste voorwaarde is voldaan indien de emittent zich het recht tot substitutie 

voorbehoudt in gevallen van juridische herstructureringen waarvan de emittent het voorwerp uitmaakt, zoals 

een ontbinding en vereffening of een fusie. 

226. De tweede voorwaarde houdt in dat de garanties voor de consument zonder diens instemming niet 

geringer mogen worden. Deze voorwaarde komt rechtstreeks uit de bepaling van artikel VI.83, 31° zelf, dat 

alleen de bedingen verbiedt indien hierdoor de garanties voor de consument zonder dienst instemming 

geringer kunnen worden.  

227. De FSMA geeft geen duidelijke criteria waaraan getoetst moet worden om te bepalen of er al dan 

niet aan de tweede voorwaarde is voldaan. In plaats hiervan geeft de FSMA een voorbeeld: aan deze 

voorwaarde is voldaan indien de in de plaats gestelde emittent minstens eenzelfde lange termijn-rating heeft 

als de oorspronkelijke emittent op het ogenblik van de overdracht, en bovendien voorzien wordt in 

bijkomende garanties voor de consument.   

Volgens de FSMA moeten deze bijkomende garanties ten minste inhouden dat er geen sprake is van een 

(nakende) betalingsachterstand of van (terug)betalingsproblemen met betrekking tot de hoofdsom en de 

interesten. Bovendien moet de verbintenis van de in de plaats gestelde emittent om de beleggers te vrijwaren 

tegen de voor hen nadelige financiële gevolgen van het verschillende belasting- en reglementair regime 

waaraan de in de plaats gestelde emittent (eventueel) is onderworpen garanderen dat de kosten verbonden 

aan de indeplaatsstelling niet doorgerekend worden aan de belegger. Tenslotte moet de eventueel verleende 

garantie voor de nakoming van de belastingverplichtingen van de emittent ten aanzien van de beleggers ook 

gelden ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de in de plaats gestelde emittent ten aanzien van 

deze beleggers.378 

Het is duidelijk dat de FSMA voor de invulling van “wanneer hierdoor de garanties voor de consument zonder 

diens instemming geringer kunnen worden” uit artikel VI.83, 31° een bepaalde clausule, met 

minimumgaranties, vooropstelt als rechtmatig. Hier moet echter ook benadrukt worden dat, net zoals het 
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geval is voor de schadeloosstelling bij artikel VI.83, 10°, het WER geen verdere criteria bepaalt. Andere 

alternatieve oplossingen zijn dus ook mogelijk. Ook hier kan het dus van nut zijn dat de FSMA rapporteert 

welke andere clausules het toezicht van de FSMA doorstaan opdat alle emittenten hiervan gelijktijdig op de 

hoogte worden gebracht. Dit kan mogelijks via sectoraal overleg of door middel van een aanvulling van het 

Standpunt van de FSMA. 

4.3. Artikel VI.83, 4° WER: Verbod op eenzijdig wijzigen wezenlijke kenmerken 

228. Uit artikel VI.83, 4° WER volgt dat bedingen die de emittent het recht verlenen om de wezenlijke 

kenmerken van de obligatie eenzijdig te wijzigen onrechtmatig zijn. Om na te gaan welke bedingen verboden 

zijn, moet er dus eerst bepaald worden welke kenmerken wezenlijk zijn voor de consument die belegt in een 

obligatie. Hiertoe behoren volgens de FSMA minstens het rendement, de onderliggende waarde die 

determinerend is voor het rendement, de al dan niet terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke investering 

op de vervaldag, de partij waarop een belegger het kredietrisico loopt en de looptijd van het gestructureerde 

product.379 Opdat artikel VI.83, 4° toepassing zou vinden, is het voldoende dat één wezenlijk kenmerk 

eenzijdig gewijzigd wordt. Strikt gezien is het dus niet van belang of de wijziging zelf aanzienlijk is.380 

De FSMA stelt echter dat bepaalde bedingen waarbij de emittent zich het recht voorbehoudt om eenzijdig 

wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen onder bepaalde voorwaarden toch aanvaardbaar kunnen 

zijn, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.381  

229. Ten eerste stelt de FSMA dat er sprake moet zijn van overmacht, of van een gebeurtenis die op 

betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en 

die niet toerekenbaar is aan de emittent.382 Deze voorwaarde is bijgevolg dezelfde zoals gesteld wordt bij 

artikel VI.83, 10°.  

230. De vereiste dat de bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld komt, net als bij de andere 

artikelen, ook hier terug als voorwaarde. 

                                                      
379 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
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231. Als derde voorwaarde stelt de FSMA dat de uitvoeringsmodaliteiten geen kennelijk onevenwicht 

tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument mogen creëren. Aan deze 

voorwaarde is volgens de FSMA voldaan indien de emittent alle redelijke maatregelen treft (wat moet 

beschouwd worden als een inspanningsverbintenis) om het product onder gelijkaardige omstandigheden 

voort te zetten zodat de kenmerken van het product slechts op een niet-wezenlijke manier gewijzigd worden.  

232. Ten laatste mogen er geen kosten aan de consument aangerekend worden voor de wijziging van de 

overeenkomst. 

4.3.1. Omgekeerd Converteerbare obligaties 

233. Ook Artikel VI.83, 4° speelt een rol in het kader van omgekeerd converteerbare obligaties.383 Deze 

zijn obligaties die kunnen, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, worden omgezet in aandelen van 

de emittent. In het geval van omgekeerd converteerbare obligaties, komt dit recht echter niet de 

obligatiehouder, maar de emittent toe.384 Er kan dus gesteld worden dat in het geval van een omgekeerd 

converteerbare obligatie de emittent zich het recht heeft voorbehouden het product eenzijdig te wijzigen. Er 

kan dus geargumenteerd worden dat dergelijke obligaties strijdig zijn met artikel VI.83, 4° WER. 

Het is hier echter van belang om rekening te houden met artikel VI.82, derde lid dat bepaalt dat kernbedingen 

niet als onrechtmatig worden beschouwd. Een omgekeerd converteerbare obligatie moet namelijk 

beschouwd worden als een obligatie met een putoptie. Deze putoptie moet als een kernbeding beschouwd 

worden, waardoor zij niet als onrechtmatig beschouwd kan worden zolang zij duidelijk en begrijpelijk is.385  

5. Emissie gericht aan niet-consumenten 

234. Uiteraard is het aangeraden de richtlijnen uit het Standpunt van de FSMA nauw te volgen indien er 

een emissie plaatsvindt die aan consumenten is gericht. Strikt gezien zou het Standpunt niet gevolgd moeten 

worden indien een emissie enkel niet-consumenten als doelgroep heeft. Boek VI WER is namelijk enkel van 

toepassing ten aanzien consumenten, waardoor het Standpunt niet gevolgd moet worden indien de 

doelgroep van de uitgifte geen consumenten betreft. Hoewel dit in theorie opgaat, is dit in de praktijk echter 

niet vanzelfsprekend. Op het eerste zicht lijkt het namelijk voldoende om een publieke aanbieding van 

obligaties enkel te richten aan professionele cliënten (volgens de MiFID-reglementering). Consumenten, die 

per definitie natuurlijke personen zijn, worden in de regel namelijk als niet-professionele “retail” cliënten 

beschouwd. Niet-consumenten worden daarentegen vaak beschouwd als professionelen. Desalniettemin 

bestaat de mogelijkheid dat professionele cliënten zoals bedoeld in de MiFID-reglementering toch worden 

                                                      
383 Supra, nr. 208. 
384 G. SCHRANS en R. STEENNOT, Algemeen deel van het financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
183, nr. 172. 
385 Supra, nr. 208. 
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beschouwd als consument volgens het WER.386 Het gaat om de situatie waarin een consument gebruik 

maakt van de opt-out regeling in de MiFID-reglementering, waardoor hij als professionele cliënt behandeld 

zal worden. Hiervoor is uiteraard vereist dat deze voor persoonlijke doeleinden handelt, bijvoorbeeld in het 

kader van de uitbouw van zijn of haar patrimonium.387 Bijgevolg is het niet vanzelfsprekend om een emissie 

enkel aan niet-consumenten te richten, gezien het personeel toepassingsgebied van het consumentenrecht 

en de MiFID-reglementering slecht op elkaar afgesteld zijn.  

235. Maar wat indien de emittent toch tot de uitgifte over wil gaan van een obligatie die enkel aan niet-

consumenten is gericht? Indien de emittent en zijn distributeurs erover waken dat de effecten niet worden 

aangeboden aan consumenten, bijvoorbeeld via een private uitgifte, moet er bij het opstellen van de 

uitgiftevoorwaarden geen rekening gehouden worden met de regeling inzake onrechtmatige bedingen. In de 

praktijk lijkt het echter niet voldoende om een emissie niet aan consumenten te richten om aan het toezicht 

van de FSMA te ontsnappen, aangezien de FSMA haar nazicht van de uitgiftevoorwaarden ook uitoefent 

indien de obligaties ook later in handen van consumenten kunnen vallen.388 De vraag is dan ook of dit 

betekent dat de FSMA van oordeel is dat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit Boek VI WER 

niet alleen kunnen worden ingeroepen bij de oorspronkelijke emissie, maar ook bij verhandeling op de 

secundaire markt.  

236. Het antwoord op deze vraag moet dan ook onderzocht worden, aangezien het impliceert dat een 

emittent steeds met de onrechtmatige bedingen rekening moet houden indien de obligatie na de openbare 

uitgifte mogelijks in de handen van een consument kan vallen. Er zijn echter enkele juridische opmerkingen 

te formuleren tegen een dergelijke aanname. 

237. Ten eerste is een consument die slechts na de openbare emissie de obligatie in handen krijgt te 

beschouwen als een loutere rechtsopvolger, en niet als oorspronkelijke partij bij de overeenkomst. Deze 

overdracht zal veelal zonder de toestemming van de emittent gebeuren. Toestemming is namelijk niet vereist, 

volgend uit het bijzonder aspect van obligaties omwille van hun effect als verhandelbaar waardepapier. Er 

kan geargumenteerd worden dat een loutere rechtsopvolging niet voldoet aan de toepassingsvoorwaarden 

van Boek VI WER, dat geen specifieke bepalingen omtrent overdracht bevat. Boek VI is namelijk slechts van 

toepassing op overeenkomsten afgesloten tussen ondernemingen en consumenten. Gezien het stilzwijgen 

van de wetgever over het lot van de overgedragen overeenkomsten, kan niet worden aangenomen dat een 

loutere overdracht onder de toepassingsvoorwaarden van Boek VI WER zouden vallen. Dit kan worden 

                                                      
386 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 139, nr. 39. 
387 Ibid. 
388 Ibid, 145, nr. 50. 
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afgeleid via een a contrario redenering, aangezien Boek VII wel dergelijke bepalingen bevat.389 Bijgevolg 

zullen deze overeenkomsten dan ook niet geviseerd worden door de regels inzake onrechtmatige 

bedingen.390  

238. Vervolgens lijkt de aanname van de FSMA dat de regels uit Boek VI toepassing kunnen vinden na 

verhandeling op de secundaire markt ook in te gaan tegen het gemeen recht en de aard van een obligatie 

als effect.391 Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat het recht van toepassing op de overeenkomst, en 

daarmee ook de inhoud zelf, wijzigt naar gelang de hoedanigheid van de persoon (consument of niet-

consument) aan wie de overeenkomst werd overgedragen. Ook lijkt dit in te gaan tegen de aard van effecten, 

waarvan de rechten en plichten belichaamd zijn in een enkel instrument die via overdracht ongewijzigd 

overgaan tussen de houders.  

239. Ten laatste moet er ook mee rekening gehouden worden dat indien de regels inzake onrechtmatige 

bedingen enkel ten aanzien van beleggers-consumenten uitwerking krijgen dit de werking van de obligaties 

kan verstoren. Zo kan een gedeeltelijke nietigheid ten gevolge van de toepassing van de onrechtmatige 

bedingen de gelijkheid onder de obligatiehouders verstoren. Niet alleen kan dit leiden tot een (financiële) 

benadeling van de niet-consument beleggers, maar ook tot een verstoring van de werking van de algemene 

vergadering van obligatiehouders. De regeling omtrent de algemene vergadering van obligatiehouders zoals 

opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen392 wordt namelijk vaak verder uitgewerkt in de 

uitgiftevoorwaarden. Hierbij kan er een professionele partij aangesteld worden om bepaalde categorieën van 

beleggers met dezelfde rechten te vertegenwoordigen.393 Een selectieve nietigheid van bepaalde bedingen 

kan als gevolg hebben dat er binnen deze categorieën beleggers, die normaal steeds dezelfde rechten 

hebben, verschillen ontstaan. In dit geval is het goed mogelijk dat de bepalingen in de uitgiftevoorwaarden 

die de werking van de algemene vergadering en de rol van de agent regelen niet aan deze gewijzigde situatie 

aangepast zijn.394 

                                                      
389 Zo neemt art. VII.159, § 3 WER in het kader van de verplichte vergunning als kredietgever uitdrukkelijk 
een categorie op van ondernemingen die niet betrokken zijn bij de totstandkoming maar wel bij de overdracht 
van kredieten. 
390 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 146, nr. 51. 
391 Ibid. 
392 Art. 292 e.v. Wetboek van Vennootschappen voor de BVBA en art. 568 Wetboek van Vennootschappen 
voor de NV. 
393 Deze praktijk komt echter meer voor bij obligaties naar Engels recht, en slechts zelden bij obligaties naar 
Belgisch recht. Er is immers nog steeds discussie in de rechtsleer omtrent de bevoegdheden van een vaste 
vertegenwoordiger. Voor meer hierover, zie D. BRULOOT en K. MARESCEAU, De Obligatielening, 
Antwerpen, Intersentia, 2017, 242-248. 
394 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 147, nr. 51. 
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240. Uit het bovenstaande blijkt dat de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen op 

emissies die op de primaire markt niet aan consumenten gericht zijn, maar mogelijkerwijs wel in de handen 

van consumenten kunnen vallen via overdracht op de secundaire markt, niet vanzelfsprekend is. Er moet 

echter rekening gehouden worden met het feit dat er momenteel nog geen sprake is van enige verduidelijking 

door de rechtspraak inzake de argumenten om de regels uit het WER niet toe te passen. Er kan de emittent 

dus geen rechtszekerheid geboden worden. Zoals hoger besproken395 hebben emittenten echter genoeg 

redenen om geen risico te nemen met betrekking tot de toepassing van de regels inzake onrechtmatige 

bedingen.  

Een manier om dit probleem te omzeilen is het gebruik van de zogenaamde selling restrictions, 

overdrachtsbeperkingen opgenomen in de statuten of de uitgiftevoorwaarden.396 Op deze manier kan 

vermeden worden dat obligaties van een publieke emissie die enkel aan niet-consumenten was gericht, toch 

via de secundaire markt aan consumenten toekomen. Deze techniek wordt in de praktijk vaak gebruikt.397 

Hoewel dit geen volledige garantie biedt omwille van de omstreden tegenwerpelijkheid tegenover derden398, 

lijkt dit momenteel de beste oplossing om zoveel mogelijk onzekerheden voor de emittent weg te nemen. 

6. Grensoverschrijdende aanbiedingen 

6.1. Gepasporteerde Prospectus 

241. Aangezien de Belgische regeling inzake onrechtmatige bedingen verder gaat dan wat de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen vooropstelt, is het van belang dat ook wordt nagegaan in welke mate de bepalingen 

omtrent onrechtmatige bedingen moeten worden toegepast in een grensoverschrijdende context. Indien 

                                                      
395 Supra, nr. 194. 
396 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 148, nr. 52. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de basisprospectus van 
KBC Group NV op 20 april 2018. Hier is de volgende selling restriction op pagina 6 te vinden: “The Securities 
are not intended to be offered, sold to or otherwise made available to, and should not be offered, sold or 
otherwise made available in, Belgium to “consumers” (consumenten/consommateurs) within the meaning of 
the Belgian Code of Economic Law (Wetboek economisch recht/Code de droit economique) dated 28 
February 2013, as amended from time to time (the “Belgian Code of Economic Law”)”.  
397 Zo zijn 14 van de 26 door de FSMA goedgekeurde obligaties sinds de publicatie van het Standpunt van 
de FSMA niet bestemd voor verhandeling aan consumenten. Het gaat om: KBC Groep NV, 14 april 2018; 
Proximus, 19 maart 2018; BNP Paribas Fortis, 23 januari 2018; Belfius Bank NV, 30 januari 2018; KBC Bank 
NV, 15 november 2017; Ghelamco Invest, 24 oktober 2017; KBC Bank NV, 24 oktober 2017; Belfius Bank 
NV, 10 oktober 2017; FlUXYS SA, 26 september 2017; ING Belgium NV, 11 juli 2017; KBC Groep NV, 11 
juli 2017; Belfius Bank NV, 27 juni 2017; Groupe Bruxelles Lambert, 16 mei 2017; Proximus, 14 maart 2017 
(bijgewerkt tot 24 april 2018). 
398 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 148, nr. 52. 
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emittenten met grensoverschrijdende uitgifte een obligatie op het Belgisch grondgebied aan consumenten 

willen aanbieden, is het immers mogelijk dat zij ook de Belgische bepalingen inzake onrechtmatige bedingen 

moeten volgen. Een dergelijk scenario komt vaak voor in het kader van het gebruik van het Europees 

paspoort. Indien een prospectus namelijk wordt goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een EER-

lidstaat, dan kan de emittent van het Europees paspoort gebruik maken om zijn beleggingsinstrumenten aan 

te bieden op het grondgebied van andere lidstaten van de EER, zonder dat het opnieuw aan de controle 

door de toezichthouder wordt onderworpen.399 Dit heeft tot gevolg dat het naleven van de Prospectusrichtlijn 

in principe voldoende is voor een emittent om zijn beleggingsinstrumenten grensoverschrijdend aan te 

bieden.  

242. In haar Standpunt maakt de FSMA echter duidelijk dat zij het niet volledig met deze werking eens is. 

Zij stelt namelijk dat indien er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde “gepasporteerde” prospectus, er 

ook rekening gehouden moet worden met de regelingen inzake onrechtmatige bedingen.400 Hiervoor stelt zij 

twee mogelijke methoden voor. 

243. Als eerste methode beveelt de FSMA aan om, indien het om een basisprospectus gaat, in de 

definitieve voorwaarden van de openbare aanbieding in België de erin opgenomen onrechtmatige bedingen 

uitdrukkelijk niet van toepassing te verklaren. Er wordt voorgesteld om dit de doen via een optie, die in praktijk 

de vorm zou aannemen van een “on-off” clausule die wordt voorzien in de uitgiftevoorwaarden.401 Op deze 

manier zouden de bedingen die als onrechtmatig beschouwd worden naar het Belgisch recht uitgeschakeld 

worden indien de obligatie op het Belgisch grondgebied aangeboden wordt (off). Daarentegen zouden deze 

clausules van toepassing blijven ten aanzien van de aanbiedingen op het grondgebied van andere EER-

lidstaten (on).  

In de praktijk leidt dit er echter toe dat er voor dezelfde uitgifte twee verschillende versies van 

uitgiftevoorwaarden zouden gelden (on & off versie). Dit brengt echter enkele juridische vragen met zich 

mee.402   

244. Als tweede (wensbare) oplossing beveelt de FSMA aan om in de reclame of aankondiging die de 

emissie begeleidt op te nemen dat de emittent zich ertoe verbindt om de bepalingen van het WER, 

inzonderheid deze inzake de onrechtmatige bedingen, na te leven. Bovendien wordt ook aanbevolen alle 

                                                      
399 Art. 38, §1, ten eerste Prospectuswet. 
400 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017 . 
401 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017,141, nr. 42. 
402 Infra, nr. 246. 
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onrechtmatige bedingen in de uitgiftevoorwaarden te identificeren en in de reclame of aankondiging tot 

uitgifte ook toe te voegen dat deze niet gelden. 

245. De oplossingen die de FSMA voorop stelt impliceren echter dat bij dezelfde juridische emissie de 

rechtsgeldigheid van de uitgiftevoorwaarden kan verschillen naar gelang het land waarin de obligaties 

worden uitgegeven (en de belegger aan wie ze worden aangeboden, namelijk consument of geen 

consument).  

In het kader van het Europese Paspoort kunnen hier echter vraagtekens bij geplaatst worden. Het is immers 

de bedoeling dat een obligatie waarvan de prospectus over het Europees Paspoort beschikt, aangeboden 

kan worden in elke andere lidstaat van de EER. In principe zou een openbaar aanbod, of toelating tot 

verhandeling op de gereglementeerde markt op basis van het Europees paspoort van een geharmoniseerd 

prospectus mogelijk moeten zijn, zonder dat er bijkomende procedures of formaliteiten in acht moeten 

worden genomen. Net zoals het geval is inzake de goedkeuring inzake reclame403, kan mijns inziens ook 

hier geargumenteerd worden dat er sprake is van goldplating. Ook hier vereist de FSMA namelijk dat er 

bijkomende procedures in acht moeten worden genomen voordat een aanbieding op de Belgische markt 

mogelijk is. 

246. Daarenboven is er nog de vraag of het gelden van twee verschillende versies van 

uitgiftevoorwaarden bij dezelfde emissie juridisch überhaupt mogelijk is. In welke mate past de niet-

toepassing van deze onrechtmatige bedingen namelijk de aard van de voorwaarden aan? Kan er inhoudelijk 

nog gesproken worden van eenzelfde obligatie? Indien de in België en in het buitenland aangeboden stukken 

deel uitmaken van dezelfde obligatielening, is het dan mogelijk dat de rechten in deze stukken verschillen 

naargelang deze op het Belgische grondgebied of in het buitenland werden aangeboden?404 Is dit 

verenigbaar met het collectieve karakter van de obligatielening?   

Het essentiële collectieve karakter van de obligatielening405 waaruit voorkomt dat alle obligaties slechts één 

en dezelfde schuld in hoofde van de emittent vertegenwoordigen impliceert namelijk ook dat er slechts één 

set van contractuele regels van toepassing is op de bij de obligatielening betrokken partijen. Het bestaan van 

verschillende regels naargelang de persoon aan wie de uitgifte is gericht of het land waarop de uitgifte 

gebeurt tast dit collectieve karakter van de obligatielening echter aan.  

247. Beide vooropgestelde werkwijzen van de FSMA roepen dus vragen op. Gezien de juridische 

vraagstukken die haar aanbevelingen met zich meebrengen lijkt het niet waarschijnlijk dat emittenten (en in 

                                                      
403 S. KIERSZENBAUM en W. VAN DE WIELE, “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en enkele 
‘capita selecta' in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, BFR 2014, 123, nr. 59; Ook het 
controleren van de FSMA van buitenlandse reclame wordt in de rechtsleer als goldplating aanzien, nr. 104. 
404 Ibid.  
405 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, De Obligatielening, Antwerpen, Intersentia, 2017, 19, nr. 40. 
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het bijzonder buitenlandse emittenten die weinig bekend zijn met het Belgische toezicht) deze steeds zullen 

volgen. Het volgen van de door de FSMA vooropgestelde interpretatie zou immers ook in de praktijk een 

extra horde betekenen. Bovendien zou bij het nagaan van de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de 

uitgiftevoorwaarden via een legal opinion met betrekking tot bepaalde clausules een voorbehoud opleveren, 

wat veel emittent graag vermijden.406 

248. Er zijn namelijk twee andere opties die de emittent meer rechtszekerheid bieden. De eerste 

mogelijkheid is dat de uitgiftevoorwaarden van alle effecten van een emissie aangepast worden aan de 

Belgische interpretatie van het verbod op onrechtmatige bedingen, en dus zullen ook in het buitenland 

aangeboden effecten geen onrechtmatige bedingen mogen bevatten. Deze verregaande oplossing heeft als 

voordeel dat men steeds gebruik kan maken van dezelfde geharmoniseerde prospectus.  

Indien dit niet wenselijk is, kan er voor België een juridisch afzonderlijke uitgifte gebeuren met aangepaste 

uitgiftevoorwaarden die verschillen van de uitgiftevoorwaarden bestemd voor andere landen. Op deze manier 

kunnen de bedingen slechts in België geen uitwerking vinden, en is de emissie in de overige landen niet 

aangetast door de strikte implementatie van de regels inzake onrechtmatige bedingen in België. Uiteraard 

zal de eigenheid van deze afzonderlijke emissie benadrukt moeten worden in het prospectus en in de 

bijbehorende reclame, opdat er geen verwarring mogelijk zou zijn.407 

6.2. Recht van toepassing op de beleggingsinstrumenten 

249. Met betrekking tot de grensoverschrijdende aanbieding van obligaties is er ook nog een bijkomende 

complicerende factor, namelijk het recht van toepassing op de obligaties. Vaak worden grensoverschrijdende 

obligaties namelijk niet beheerst door het Belgische recht, maar door het recht van de buitenlandse emittent. 

Er moet dan ook worden nagegaan in welke mate de Belgische regelgeving en interpretatie inzake het verbod 

van onrechtmatige bedingen toegepast kan worden op obligaties waarvan de uitgiftevoorwaarden die 

beheerst worden door vreemd recht.408 Zo gebeurt er vaak een bewuste rechtskeuze bij het uitgeven van 

een obligatie, die door verschillende factoren kan beïnvloed worden. De plaats van vestiging van de emittent 

speelt vaak een rol, en de internationale kapitaalmarkten hebben vaak een voorkeur voor een bepaald 

rechtssysteem zoals het Engels recht. Ook wordt er vaak voor het recht gekozen van de beleggers die men 

wil aanspreken. 

6.2.1. Rome I-Verordening 

                                                      
406 C. JENNES, I. PEETERS en S. DE DIJN, “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 
evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 
prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 
Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 142, nr. 45. 
407 Ibid, nr. 44. 
408 Ibid, nr. 46.  
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250. Aangezien een obligatielening in wezen een overeenkomst is, is naar gelang van het tijdstip waarop 

zij gesloten wordt, enerzijds het Verdrag van Rome409 (indien zij gesloten werd tot en met 17 december 

2009), anderzijds de Rome I-verordening410 (indien de overeenkomst na 17 december 2009 gesloten werd) 

van toepassing. Gezien het toepassingsgebied van dit proefschrift gaan we enkel in op de Rome I-

verordening. Mijns inziens gaat de argumentatie dat obligaties onder de uitzondering uit artikel 2, d) van 

Rome I vallen, die stelt dat verbintenissen uit wissels, cheques, orderbriefjes, alsmede andere verhandelbare 

waardepapieren uit het toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten, niet op.  

251. De Rome I-verordening bepaalt, binnen de Europese Unie, welk recht van toepassing is op de 

verbintenissen voortkomend uit overeenkomsten, indien uit het recht van verschillende landen gekozen moet 

worden.411 De Rome I-verordening erkent rechtskeuzebedingen, en als regel voor het toepasselijke recht 

geldt dan ook de contractvrijheid: tenzij er anders is bepaald, wordt een overeenkomst beheerst door het 

nationale recht dat de partijen hebben gekozen.412 

252. De vraag is echter of, indien er sprake is van een rechtmatig rechtskeuzebeding, men bovenop het 

vreemde recht rekening moet houden met de rechtmatigheid van de uitgiftevoorwaarden naar Belgisch recht. 

Hierbij is artikel 6, 2 van de Rome I-verordening belangrijk. Dit artikel stelt namelijk dat, bij overeenkomsten 

met consumenten, indien er een rechtskeuzebeding is deze geen afbreuk kan doen aan de toepassing van 

de dwingende bepalingen van het recht van het land van de consument. De toepassing van deze bepaling 

zou er dus toe leiden dat, indien een onderneming een obligatie aanbiedt aan een Belgische consument, 

artikel VI.83, een bepaling van dwingend recht, bijgevolg van toepassing is. Ingevolge de uitzondering 

opgenomen in artikel 6, 4, d) Rome I-verordening zijn financiële instrumenten echter uitgesloten van de 

bovenstaande verplichting. De reden voor deze uitsluiting van het toepassingsgebied wordt toegelicht in 

Overweging 28 van de Rome I-verordening: 

 “Er moet voor gezorgd worden dat rechten en verplichtingen die een financieel 

instrument vormen niet onder de algemene regel voor consumentenovereenkomsten 

vallen, aangezien zulks ertoe kan leiden dat op een enkel uitgegeven instrument 

verschillende wetgevingen van toepassing zijn, hetgeen de aard ervan wijzigt en handel 

en aanbod minder vervangbaar maakt. Evenzo dient bij de uitgifte of het aanbod van 

dergelijke instrumenten de contractuele verbintenis tussen de uitgevende instelling of de 

aanbieder en de consument niet noodzakelijkerwijze dwingend te worden onderworpen 

aan het recht van het land van de gewoonlijke verblijfplaats van de consument, omdat 

de uniformiteit van de voorwaarden voor de uitgifte of het aanbod moet worden 

gewaarborgd.” 

                                                      
409 Verdrag 80/934/EEG inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter 
ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Pb. L. 9 oktober 1980, afl. 266, 1-19. 
410 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad, 17 juni 2008 inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, Pb. L. 4 juli 2008, afl. 177, 6. 
411 Art. 1 Rome I-verordening. 
412 Art. 3 Rome I-verordening. 
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De Rome I-verordening spreekt zich dus sterk uit tegen de toepassing van het nationale consumentenrecht 

op de uitgifte van financiële instrumenten, teneinde zoveel mogelijk een interne Europese markt te 

bewerkstelligen. Op basis van de Rome I-verordening zullen de Belgische regels in verband met 

onrechtmatige bedingen alvast niet op grensoverschrijdende aanbiedingen van obligaties met een ander 

recht toegepast kunnen worden. De enige regelgeving die uitwerking zal kunnen vinden is deze van het 

vreemde recht van de andere lidstaat, gezien de bijzondere beschermingsregel voor consumenten niet geldt.  

6.2.2. Artikel VI.84, §2 WER 

253. Artikel 84, §2 WER bevat ook een bepaling van internationaal privaatrecht, specifiek voor de 

bepalingen inzake onrechtmatige bedingen. Het stelt: 

“Een beding dat de wet van een Staat die geen lid is van de Europese Unie op de 

overeenkomst toepasselijk verklaart, wordt wat de in deze afdeling geregelde 

aangelegenheden betreft voor niet geschreven gehouden wanneer, bij gebreke van dat 

beding, de wet van een lidstaat van de Europese Unie toepasselijk zou zijn en die wet 

de consument in de genoemde aangelegenheden een hogere bescherming zou bieden.” 

Het doel van dit beding is te vermijden dat de economisch sterke partij de toepassing van de onrechtmatige 

bedingenleer zou omzeilen door het recht van een land dat geen lid is van de Europese Unie op de 

overeenkomst van toepassing te verklaren.413  

254. Hieronder wordt nagegaan in welke mate dit rechtskeuzebeding uitwerking kan vinden bij een 

grensoverschrijdende aanbieding van obligaties op een dergelijke wijze dat de Belgische regels inzake 

onrechtmatige bedingen hun toepassing vinden. Hoewel artikel VI.84, §2 reeds ingang kan vinden indien de 

overeenkomst bij afwezigheid van een rechtskeuze beheerst zou worden door het recht van een lidstaat van 

de Europese Unie414, moet het toepassingsgebied hier verder verfijnd worden. Indien de regels inzake 

onrechtmatige bedingen van een andere Europese lidstaat toepassing zouden vinden, komen we namelijk 

in de situatie hierboven beschreven terecht, waar de Rome I-verordening van toepassing is en de consument 

inzake financiële instrumenten geen bijkomende bescherming geboden kan worden op grond van de 

Belgische regels. De toepassing van artikel VI.84, §2 is bijgevolg slechts nuttig indien niet enkel het recht 

van een lidstaat van de Europese Unie toepassing zou vinden, maar als dit tevens het Belgische recht is. 

255. Er moet dus worden nagegaan in welke gevallen de verwijzingsregels die vervat liggen in artikel 4 

van de Rome I-verordening het Belgische recht als van toepassing aanduiden bij afwezigheid van 

rechtskeuze. Aangezien de bijzondere verwijzingsregel uit artikel 6 Rome I geen toepassing vindt415, is dit 

                                                      
413 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.84 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, 
G. STRAETMANS, Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwers 
Belgium, 2016, 118, nr. 22. 
414 Ibid, 119, nr. 23. 
415 Supra, nr. 252. 
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het geval indien de emittent of aanbieder van de obligatie zijn verblijfplaats in België heeft416 of indien er 

sprake is van een nauwere band met een ander land dan dat van de emittent, waar België dit ander land 

uitmaakt.417 

In het volgende voorbeeld kan de bepaling dus een nuttige uitwerking vinden: een consument koopt in België 

een door een Belgische emittent en op het Belgische grondgebied uitgegeven obligatie naar het recht van 

niet-EU-lidstaat, zoals dat van New York. Indien de regels met betrekking tot onrechtmatige bedingen van 

België meer bescherming bieden dan deze van New York, zal het rechtskeuzebeding met betrekking tot deze 

regels voor niet geschreven gehouden moeten worden en zal aangenomen moeten worden dat het Belgische 

recht gevolgd moet worden. De FSMA zal dus bij haar a priori toezicht rekening mogen houden met het 

Belgische recht inzake onrechtmatige bedingen, ofschoon de rest van de overeenkomst beheerst wordt door 

het recht van New York. 

256. Indien een Belgische emittent op het Belgische grondgebied een obligatie uitgeeft naar vreemd recht 

van een niet-EU-lidstaat en het Belgische recht meer bescherming biedt inzake onrechtmatige bedingen, 

kan het standpunt van de FSMA dus toegepast worden. Wel moet opgemerkt worden dat er in dit geval 

bezwaarlijk van een grensoverschrijdende aanbieding gesproken kan worden.  

De andere mogelijkheid waar de Rome I-verordening het Belgische recht als van toepassing kan aanduiden 

bij afwezigheid van een rechtskeuzebeding is indien er sprake is van een “nauwere band” met België. In dit 

geval is het dus mogelijk dat de emittent een andere nationaliteit dan de Belgische heeft. Overweging 20 van 

de Rome I-verordening haalt aan dat er onder meer acht moet geslagen worden op een nauwe band met 

een andere overeenkomst of overeenkomsten om dit te bepalen. Het valt echter ten sterkste te betwijfelen 

of dergelijke situaties zich überhaupt in de praktijk voordoen. 

257. Tenslotte kan er ook gewezen worden op de kleine overlap van de regels van het gepasporteerde 

prospectus en artikel VI.84, §2 WER. De Prospectusrichtlijn (alsook de Prospectusverordening) is namelijk 

van toepassing voor de EER, die niet alleen de EU maar ook Liechtenstein, Noorwegen en IJsland omvat. 

Indien er gebruikt gemaakt wordt van het Europees paspoort uit deze landen en er geopteerd wordt om de 

uitgiftevoorwaarden door het recht van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland te laten beheersen, kan artikel 

VI.84, §2 toepassing vinden. Uiteraard is hiervoor vereist dat ook aan de andere voorwaarden uit het artikel 

worden voldaan. 

6.3. Besluit 

                                                      
416 Art. 4, 1 Rome I-verordening. 
417 Art. 4, 3 Rome I-verordening. 
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258. De aanbeveling van de FSMA om de regels inzake onrechtmatige bedingen na te leven indien er 

gebruikt gemaakt wordt van het gepasporteerde prospectus om op het Belgische grondgebied een emissie 

te doen, moet dus sterk genuanceerd worden in het licht van de bespreking van het recht van toepassing op 

de obligaties.  

In veel gevallen onderwerpen buitenlandse emittenten die hun producten in België willen verhandelen de 

uitgiftevoorwaarden namelijk aan het recht van een andere EU-lidstaat. Vaak wordt hier gebruik gemaakt 

van de zogenaamde ‘EMTN’-programma’s die financiële instellingen aanbieden, waarbij dikwijls gebruik 

wordt gemaakt van het Engels recht. Hierbij wordt er gebruikt van een gepasporteerde ‘EMTN’-prospectus 

om eenvoudig een emissie uit te voeren voor de gehele Europese markt. De toepassing van de Rome I-

verordening heeft namelijk, zoals hierboven besproken, het gevolg dat de FSMA haar aanbeveling niet hard 

kan maken indien de obligatie aan het recht van een andere EU-lidstaat onderworpen is. Obligaties zijn 

namelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de bijzondere beschermingsregels voor consumenten uit 

de Rome I-verordening, waardoor slechts het vreemde recht toepassing kan vinden. In de gevallen dat een 

gepasporteerde prospectus bepaalt dat het recht van een andere EU-lidstaat op de uitgiftevoorwaarden van 

toepassing is, hoeft het standpunt van de FSMA bijgevolg niet gevolgd te worden.   

259. Er moet echter wel, zij het in beperkte mate, rekening gehouden worden met de toepassing van 

artikel VI.84, §2 WER. Indien er in de obligatieovereenkomst gekozen werd om de uitgifte-voorwaarden te 

onderwerpen aan het recht van een niet-EU-lidstaat, waarbij bij afwezigheid van rechtskeuze het Belgische 

recht toepassing zou vinden, vinden de Belgische regels inzake onrechtmatige bedingen wel toepassing. 

Hiervoor is echter wel vereist dat deze regels een grotere bescherming bieden dan deze uit het vreemde 

recht.  

7. Verhouding tot sectorale regelgeving 

260. Zoals steeds mag ook de sectorale financieelrechtelijke regelgeving niet uit het oog verloren worden. 

Inzake onrechtmatige bedingen moet er dan ook aandacht besteed worden aan de verhouding van de regels 

uit het consumentenrecht, die voornamelijk voortkomen uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, en de MiFID-

reglementering die ertoe strekt beleggers te beschermen.  

7.1. Verhouding MiFID-reglementering en Richtlijn Oneerlijke Bedingen 

261. Om de verhouding tussen twee reglementeringen na te gaan moet er eerst bekeken worden hoe de 

reglementeringen zich op Europees niveau tot elkaar verhouden. In de Richtlijn Oneerlijke Bedingen is geen 

aanwijzing opgenomen over hoe de richtlijn zich tot andere Europeesrechtelijke regels verhoudt. Ook de 

MiFID II-richtlijn bevat geen bepalingen over hoe zij zich tot andere Europese (consumentenrechtelijke) 

richtlijnen verhoudt. De vraag hoe de richtlijnen zich tot elkaar verhouden, én dus ook hoe de nationale 

bepalingen die eruit voortkomen zich tot elkaar verhouden, is bijgevolg niet eenvoudig te beantwoorden. 
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Hieronder zal er, in navolging van het onderzoek van COLAERT418, een onderscheid gemaakt worden tussen 

de kwaliteitsvereisten en inhoudelijke eerlijkheidsvoorwaarden die de Richtlijn Oneerlijke Bedingen 

vooropstelt. Hierna wordt er ook nagegaan wat de impact is van deze inzichten in het kader van de zwarte 

lijst oneerlijke bedingen. Het is in het kader van dit onderzoek uiteraard van belang aan te stippen dat de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen slechts minimale harmonisatie beoogt419, waar de MiFID-reglementering 

maximale harmonisatie vooropstelt420.  

7.1.1. Duidelijk en Begrijpelijk 

262. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen bepaalt in artikel 5 dat bedingen waarover niet afzonderlijk is 

onderhandeld, steeds “duidelijk en begrijpelijk” moeten zijn opgesteld. Deze kwaliteitsvereiste voor alle 

schriftelijke opgestelde bedingen overlapt volgens COLAERT met de kwaliteitsvereisten opgenomen in de 

MiFID-gedragsregels.421 Mijns inziens geldt deze conclusie nog steeds na de invoering van de MiFID II-

Richtlijn, waar artikel 24 (1) bepaalt dat alle door financiële instellingen aan cliënten verstrekte informatie, 

waaronder dus ook bedingen in een overeenkomst, “correct, duidelijk en niet-misleidend” moet zijn. Deze 

vereiste is verder uitgewerkt door artikel 44 van de uitvoeringsverordening van 24 april 2016. Welke van de 

bepalingen moet worden toegepast in het geval van overlappend toepassingsgebied? 

263. COLAERT is van mening dat voor zover er sprake is van een overlap tussen de beide 

reglementeringen, voorrang moet verleend worden aan de MiFID-gedragsregels. Waar mogelijk kan aan de 

regels uit het consumentenrecht een aanvullende werking toekomen. Deze analyse is dan ook te volgen, 

aangezien de Richtlijn Oneerlijke Bedingen slechts minimale harmonisatie beoogt, waar de MiFID II-Richtlijn 

maximale harmonisatie nastreeft. De regels uit Boek VI moeten dus ingekort worden tot het niveau van de 

Richtlijn, aangezien louter nationale bepalingen verder mogen gaan dan de regels van maximale 

harmonisatie.422 Gezien de regels uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, zoals omgezet door artikel VI.37, §1 

en VI.82, tweede lid, geen strijdigheid bevatten met de regels uit MiFID II, kunnen de consumentenrechtelijke 

regels echter wel een aanvullende werking genieten en hoeven zij niet opzij geschoven worden volgens het 

lex specialis beginsel. 

264. De vraag is echter in welke mate een dergelijke aanvullende werking mogelijk is. De vereiste tot 

correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie uit de MiFID-reglementering is immers meer in detail 

uitgewerkt dan de vereiste tot duidelijke en begrijpelijke bedingen uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Zo 

bepaalt artikel 44, 2, d) van de Uitvoeringsverordening van 24 april 2016 de vereiste dat de informatie te 

                                                      
418 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 294, nr. 
620. 
419 Overweging 11 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
420 Overweging 70 MiFID II-Richtlijn. 
421 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 294, nr. 
622. 
422 Zie supra, Deel I, Hoofdstuk IV. 
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begrijpen is voor het gemiddelde lid van de groep tot wie zij is gericht, waarmee een nuttig criterium wordt 

aangeboden om na te gaan in welke mate een beding werkelijk duidelijk en begrijpelijk is. Bovendien lijkt de 

bescherming geboden door artikel 44 van de Uitvoeringsverordening ook verder te gaan dan de bescherming 

geboden door het WER, omwille van de vele specifieke verboden en aangereikte criteria. De invulling van 

het transparantievereiste uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, berust daarentegen voornamelijk op de 

rechtspraak van het Hof van Justitie.423  

265. De toepassing van het WER kan daarentegen wel een nuttige aanvullende werking tegenover de 

MiFID-reglementering vinden met betrekking tot de interpretatieregel opgenomen in artikel 5 in fine van de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen.424 Deze stelt dat er in geval van twijfel over de betekenis van een beding de 

voor de consument meest gunstige interpretatie gevolgd moet worden. Artikel VI.37, §2 WER, dat de 

omzetting van deze regel vormt, kan dus zonder meer worden toegepast. Er kan zelfs geargumenteerd 

worden dat dit artikel buiten het toepassingsgebied van de MiFID-reglementering valt, aangezien deze geen 

interpretatieregels bevat.425 Bijgevolg kan deze interpretatieregel ook worden toegepast waar zij verder gaat 

dan het niveau van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, met name bij individueel onderhandelde bedingen. 

Gezien zij niet tot het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering behoort, hoeven de regels 

namelijk ook niet worden ingekort.426  

7.1.2. Contractevenwicht 

266. Artikel 3 (1) van de Richtlijn Oneerlijke bedingen stelt dat een beding in een overeenkomst waarover 

niet afzonderlijk is onderhandeld als oneerlijk wordt beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het 

evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele 

van de consument aanzienlijk verstoort. Deze bepaling vormt de basis voor de algemene norm uit het 

Wetboek Economisch Recht, zoals omgezet door artikel I.8, 22° en VI.82 WER. 

267. Een dergelijke eerlijkheidsvoorwaarde toegespitst op bedingen is in de MiFID-reglementering niet 

terug te vinden. Er zijn geen regels die uitdrukkelijk bedingen verbieden die het contractevenwicht verstoren. 

Er is echter wel nog de overkoepelende gedragsregel dat financiële instellingen zich steeds op een eerlijke, 

billijke en professionele wijze dienen in te zetten voor de belangen van hun cliënten bij het verrichten van 

beleggingsdiensten en/of nevendiensten.427 Dit algemeen loyauteitsbeginsel wordt verder uitgewerkt in de 

artikelen 24 en 25 van de MiFID II-Richtlijn. Deze artikelen werden omgezet in artikel 27 §1 Wet Financieel 

Toezicht. 

                                                      
423 Supra, nr. 203. 
424 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 294, nr. 
625. 
425 Ibid. 
426 Ibid. 
427 Art. 24 (1) MiFID II-Richtlijn. 
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268. Hierboven werd reeds besproken hoe de richtlijnen zich tot elkaar verhouden. De hamvraag is dan 

ook of de inhoudelijke eerlijkheid van contractuele bedingen al dan niet geacht moet worden binnen het 

geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering te vallen, dus of het algemeen overkoepelende 

loyauteitsbeginsel opgenomen in artikel 24 van de MiFID II-Richtlijn geacht wordt ook het contractevenwicht 

te omvatten. Indien dit het geval is, moeten de nationale bepalingen die verder gaan de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen namelijk worden ingekort. 

Hoewel deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is, volg ik COLAERT in de overtuiging dat het 

contractevenwicht ook binnen het door de MiFID-gereglementeerde domein valt.428 Het loyauteitsbeginsel is 

immers zo ruim geformuleerd dat het ook het contractevenwicht omvat. Het aanzienlijk verstoren van het 

contractevenwicht door de financiële instelling kan namelijk niet beschouwd worden als het eerlijk, loyaal en 

professioneel behartigen van de belangen van de cliënt. Daarenboven moet rekening gehouden worden met 

de volledige harmonisatie en integratie die de MiFID-gedragsregels beogen.429 Het aanzienlijk verstoren van 

het contractevenwicht zal daarom niet enkel een schending uitmaken van de algemene loyauteitsnorm, maar 

ook van de algemene norm uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen.430 Bijgevolg zal elk oneerlijk beding volgens 

de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, een schending van de MiFID-gedragsregels uitmaken. 

269. Aangezien ook de algemene norm onder het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering 

valt, zullen nationale omzettingsregels die verdergaan dat wat de Richtlijn Oneerlijke Bedingen inzake 

contractevenwicht vooropstelt buiten toepassing gelaten moeten worden en ingekort moeten worden.431 

Regels ter omzetting van deze richtlijn die niet verder gaan zullen echter wel een aanvullende toepassing 

kunnen vinden.  

270. De Belgische wetgever heeft ervoor geopteerd om de definitie vervat in artikel 3 (1) van de richtlijn 

niet letterlijk over te nemen. Zo wordt er niet gesproken over het bestaan van een kennelijk onevenwicht in 

de richtlijn, maar over het aanzienlijk verstoren van het evenwicht. Er kan echter aangenomen worden dat 

het hier gaat om een louter terminologisch onderscheid zonder gevolg.432 Verder verschilt artikel I.8, 22° 

WER zich ook van de richtlijn met betrekking tot de strijdigheid met de goede trouw. Deze Belgische 

algemene norm bevat namelijk geen dergelijke verwijzing. Uit Europese rechtspraak blijkt echter dat de 

                                                      
428 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 297, nr. 
629. 
429 Ibid. 
430 Art. 3 (1) jo. artikel 2, a) Richtlijn Oneerlijke Bedingen.  
431 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener-belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 297, nr. 
629. 
432 P. CAMBIE, Onrechtmatige Bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 153; 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 1997-1998, 1333. 
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zinsnede “in strijd met de goede trouw” als een afzonderlijke vereiste moet beschouwd worden.433 Het feit 

dat deze vereiste niet werd opgenomen in de Belgische rechtsorde, moet dan ook gezien worden als 

additionele bescherming.434 

271. Het Belgische recht verder dan wat wordt vooropgesteld in de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. De 

bepalingen met betrekking tot onrechtmatige bedingen zijn namelijk steeds van toepassing, ook indien de 

overeenkomst het voorwerp uitmaakte van individuele onderhandeling.435 In gevallen waar aangetoond wordt 

dat er individueel werd onderhandeld zal bijgevolg slechts de MiFID-reglementering van toepassing zijn en 

kunnen de regels uit het consumentenrecht geen toepassing vinden.  

Met betrekking tot de algemene norm is de impact hiervan echter te nuanceren. De inhoudelijke oneerlijkheid 

van het beding kan namelijk geïntroduceerd worden via het loyauteitsbeginsel uit artikel 24 van de MiFID II-

Richtlijn, zoals uitgewerkt door artikel 27, §1 Wet Financieel Toezicht. Bij de concrete beoordeling en invulling 

van het loyauteitsbeginsel kan dan ook een reflexwerking uitgaan van de regels uit het consumentenrecht.436 

Zelfs indien de consumentenrechtelijke regels niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor niet-professionele 

cliënten die geen consument zijn, kunnen de consumentenrechtelijke regels zo onrechtstreeks toepassing 

vinden. 

7.1.3. Zwarte Lijst 

272. Wat betreft de kwaliteitsvereisten en de inhoudelijke eerlijkheidsvoorwaarde die de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen oplegt moet er rekening gehouden worden met de MiFID-reglementering, die vaak 

voorrang krijgt omwille haar karakter van maximale harmonisatie. In welke mate gaat deze vaststelling ook 

op voor de zwarte lijst van de onrechtmatige bedingen? De zwarte lijst opgenomen in het Wetboek 

Economisch Recht gaat namelijk verder dan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, die slechts in artikel 3 (3) een 

indicatieve “grijze” lijst bevat. Ook hier is de vraag of zij binnen het geharmoniseerde toepassingsgebied van 

de MiFID-reglementering valt dus relevant. 

Zoals hoger aangehaald, is de paraplunorm uit artikel 24 ten eerste van de MiFID II-Richtlijn het enige 

aanknopingspunt voor een inhoudelijke eerlijkheidsvoorwaarde in de MiFID-reglementering. Zij bevat 

namelijk geen overige bepalingen met betrekking tot de onrechtmatigheid of oneerlijkheid van bepaalde 

                                                      
433 HvJ 14 maart 2013, nr. C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164, Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya ; 
zie verder ook: HvJ 14 november 2013, nr. C-537/12 en C-116/13, ECLI:EU:C:2013:759, Banco Popular 
Español en Banco de Valencia. 
434 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel I.8, 22° WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, 
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bedingen. Gaat deze loyauteitsnorm echter zo ver dat haar geharmoniseerde domein ook de indicatieve lijst 

onrechtmatige bedingen omvat?  

273. Mijns inziens moet er rekening gehouden worden met het specifieke doel van artikel 3 (3) van de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Deze bepaling beoogt voornamelijk om een meer gedetailleerde en praktische 

uitwerking van het begrip “oneerlijk beding” te vormen en de rechter te helpen bij zijn beoordeling van 

oneerlijke bedingen.437 Zoals bekend is de definitie van een oneerlijk beding opgenomen in artikel 3 (1), dat 

bepaalt dat een beding oneerlijk is indien het het contractevenwicht aanzienlijk verstoort ten nadele van de 

consument. Artikel 3 (3) heeft dan ook als doel te verduidelijken welke bedingen precies geacht worden dit 

contractevenwicht aanzienlijk te verstoren. 

Zoals hoger aangehaald, lijkt het geen grote stap om te besluiten dat ook bepalingen inzake de inhoudelijke 

eerlijkheid van contractuele bedingen binnen de algemene loyauteitsnorm kunnen vallen. Het opnemen van 

bedingen in een overeenkomst die het contractevenwicht aanzienlijk verstoren getuigt namelijk niet van een 

eerlijke, billijke en professionele inzet voor de belangen van de cliënt vanwege de beleggingsonderneming. 

Mijns inziens kan er dus naar analogie met artikel 3 (1) geredeneerd worden dat, rekening houdend met de 

integratiedoelstelling en het karakter van volledige harmonisatie van de MiFID-reglementering, ook artikel 3 

(3) en de bijbehorende indicatieve lijst van oneerlijke bedingen zich binnen het door de MiFID-reglementering 

geharmoniseerde domein bevindt. Zij beogen immers om te verduidelijken wat onder dit contract evenwicht 

begrepen moet worden. 

274. Welke gevolgen heeft deze aanname? Indien de indicatieve lijst uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen 

geacht wordt binnen het toepassingsgebied van de MiFID-reglementering te vallen, moeten nationale 

bepalingen die verder gaan dan deze in de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, ingekort worden. Artikel 3 (3) van 

de Richtlijn Oneerlijke Bedingen werd in de Belgische rechtsorde omgezet in het huidige artikel VI.83 WER. 

Dit artikel gaat op enkele vlakken echter gevoelig verder dan wat de Richtlijn vooropstelt. Zo is de Belgische 

lijst te beschouwen als een zwarte lijst, waarin de opgesomde bedingen iuris et de iure worden vermoed 

onrechtmatig te zijn. De Europese lijst biedt echter slechts een overzicht van bedingen die mogelijks oneerlijk 

kunnen worden bevonden.438 

Bovendien bevat de Belgische lijst ook 33 bedingen, waar de Bijlage uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen 

slechts 17 bedingen opsomt. De omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen gebeurde in België ook 

allesbehalve eenduidig en duidelijk.439 Niet alle bepalingen opgenomen in artikel VI.83 WER zijn dus 

noodzakelijkerwijs het gevolg van de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Met betrekking tot de 

uitgifte van obligaties zijn, zoals hoger besproken, voornamelijk drie bepalingen uit artikel VI.83 WER van 

                                                      
437 P. CAMBIE, Onrechtmatige Bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 152, nr. 174. 
438 HvJ 7 mei 2002, nr. C-478/99, ECLI:EU:2002/281, Commissie t. Zweden, para. 22. 
439 I. DEMUYNCK, De inhoudelijke controle van onrechtmatige bedingen, onuitg. doctoraatsproefschrift 
Rechten Universiteit Gent, 1999-2000, 394-395. 
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belang. Ten eerste gaat het om artikel VI.83, 4° WER dat het verbod inhoudt om een overeenkomst eenzijdig 

te wijzigen. Dit beding is een omzetting van punt 1, k) uit de Bijlage van de richtlijn. Vervolgens is artikel 

VI.83, 31° WER, met betrekking tot substitutie van de verkoper, een letterlijke overname van punt 1, p) van 

de Bijlage. Deze twee artikelen moeten dus ingekort worden tot het niveau van de Richtlijn, waardoor zij 

geen iuris et de iure vermoeden van onrechtmatigheid meer zullen dragen. Bedingen zoals bedoeld in artikel 

VI.83, 4° en 31° WER zullen bijgevolg niet meer noodzakelijkerwijs als oneerlijk beschouwd moeten 

worden.440  

Artikel VI.83, 10° WER, dat het verbod op bedingen die de verkoper toestaan een overeenkomst van 

bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder schadeloosstelling bevat, is echter een louter nationale 

bepaling die haar oorsprong niet in de Bijlage van de richtlijn vindt. Zij moet dus onverkort afzijdig gelaten 

worden in relatie met de MiFID-regels. 

275. Deze vaststelling heeft grote gevolgen voor de praktijk. Indien er sprake is van een overlappend 

toepassingsgebied tussen het consumentenrecht en de MiFID-reglementering, zoals steeds het geval indien 

een consument intekent op de openbare aanbieding van een obligatie, zal de MiFID-reglementering voorrang 

krijgen op de lijst onrechtmatige bedingen opgenomen in VI.83 WER. Voor zover de lijst oneerlijke bedingen 

nog kan worden toegepast, namelijk met betrekking tot artikel VI.83, 4° en 31°, zal dit echter slechts als een 

indicatie van oneerlijkheid gelden, en niet als een onweerlegbaar vermoeden. De toepassing van de MiFID-

regels leidt in casu dus tot een beperktere bescherming van de belegger-consument inzake onrechtmatige 

bedingen, aangezien zij slechts aanspraak zullen kunnen maken op het algemeen loyauteitsbeginsel zoals 

opgenomen in artikel 24 van de MiFID II-Richtlijn en omgezet in artikel 27, §1 van de Wet Financieel Toezicht, 

en de indicatieve Bijlage van de richtlijn Oneerlijke Bedingen. Uiteraard kan men wel nog steeds beroep doen 

op de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen. 

276. Deze vaststelling heeft uiteraard ook tot gevolg dat het Standpunt van de FSMA inzake 

onrechtmatige bedingen sterk herzien moet worden. De artikelen waarop de FSMA zich in haar standpunt 

beroept, zijn tegenover een belegger-consument namelijk niet zomaar toe te passen. De FSMA gaf namelijk 

te kennen dat de zwarte lijst haar eerste controle-norm uitmaakt in het kader van haar a priori 

controlebevoegdheid.441  

7.2. Besluit 

277. Uit het bovenstaande blijkt dat het onderzoek naar de gezamenlijke toepassing van de regels inzake 

onrechtmatige bedingen uit het consumentenrecht en de MiFID-reglementering niet louter theoretisch 

                                                      
440 HvJ 1 april 2004, nr. C-237/02, EU:C:2004:209, Freiburger Kommunalbauten, para 20. 
441 FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 
clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2017 (4), 30 
januari 2017, 2. 
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interessant is. De uitkomst van het vraagstuk of bepaalde regels uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen al dan 

niet binnen het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering vallen heeft namelijk een grote 

impact op welke rechtsregels toepassing kunnen vinden. 

278. Zo werd besloten dat zowel de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid, als de inhoudelijke 

eerlijkheid van contractuele bedingen binnen het geharmoniseerde domein van de MiFID II-Richtlijn vallen. 

Met betrekking tot de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid heeft dit in de praktijk echter geen grote 

impact, aangezien de MiFID-reglementering hiervoor zelfs een grotere bescherming aan de consument biedt 

dan de regels uit het consumentenrecht. Slechts de toepassing van de interpretatieregels uit de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen kunnen hieraan een meerwaarde toevoegen. 

279. Ook met betrekking tot de eerlijkheid van contractuele bedingen worden zowel de algemene norm 

als de lijst oneerlijke bedingen geacht binnen het geharmoniseerde gebied van de MiFID-reglementering te 

vallen. Dit heeft echter een substantiële impact op de bescherming van de consument-belegger, aangezien 

de enige bescherming die de MiFID-reglementering hierin biedt afkomstig is van de algemene loyauteitsnorm 

opgenomen in artikel 24 (1) van de MiFID II-Richtlijn. Hoewel de impact van deze vaststelling met betrekking 

tot het contractevenwicht relatief beperkt is in het kader van dit proefschrift, is dit niet het geval voor de lijst 

met oneerlijke bedingen.  

280. Indien men ervan uitgaat dat ook de lijst oneerlijke bedingen binnen het geharmoniseerde gebied 

van de MiFID-reglementering valt, moeten de nationale bepalingen die de omzetting vormen van artikel 3 (3) 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen en verder gaan dan wat de richtlijn vooropstelt namelijk ingekort worden. In 

België betekent dit dat artikel VI.83 WER in de relatie belegger-consument niet mag toegepast worden als 

een zwarte lijst, maar slechts een grijs karakter zal krijgen. Bedingen die in het gemeen recht dus als per se 

verboden werden beschouwd, zullen dus slechts als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden in de relatie 

belegger-consument indien zij een schending van de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen 

uitmaken. Bedingen die tot situaties zoals in artikel VI.83, 4° en 31° strekken zullen voortaan slechts nog een 

indicatie tot onrechtmatigheid bevatten. Bedingen die tot een situatie als in artikel VI.83, 10° strekken zullen 

niet eens het vermoeden van onrechtmatigheid dragen, aangezien deze bepaling geen oorsprong heeft in 

de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 

8. Evaluatie 

8.1. Standpunt FSMA – Spreidstand tussen twee werelden 

281. Het Standpunt van de FSMA omtrent de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen 

in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten werd met gemengde gevoelens onthaald. Dat 

de FSMA door middel van een publieke mededeling meer rechtszekerheid wil scheppen voor de emittent is 

zeker aan te moedigen. Het alternatief van een louter casuïstische toepassing van de regels op 
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onrechtmatige bedingen werkt namelijk vertragend en creëert onzekerheid, aangezien de emittent tot op het 

moment van de controle niet weet waaraan zich te verwachten. Op dit punt werd het Standpunt dan ook 

positief onthaald in de praktijk. Het opent de deuren naar een transparanter toezicht, waar de FSMA gebruik 

maakt van publieke standpunten en richtlijnen om een uniforme interpretatie van vraagstukken uit de 

financiële wetgeving te bevorderen. De aanbevelingen die de FSMA uitvaardigt passen dan ook binnen de 

bevoegdheden van de FSMA, zowel voor producttoezicht als voor het toezien op het naleven van de 

gedragsregels voor financiële instellingen.  

282. Hoewel het Standpunt van de FSMA in de praktijk met veel boegeroep kan worden onthaald, en 

zoals uit de vorige analyse blijkt dat zij ook niet zonder enige juridische twijfels is, moet toegegeven worden 

dat de FMSA inzake de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen op financiële instrumenten 

voor een moeilijke opdracht stond. Zij kreeg namelijk de ondankbare taak toebedeeld toezicht te houden op 

de naleving van normen uit het consumentenrecht die bijzonder slecht zijn aangepast aan de financiële 

sector. De taak van de FSMA bestond er dan ook in beide werelden zo goed mogelijk met elkaar te 

verzoenen. Het feit dat er geen aardschokken door de Belgische financiële wereld gingen bij het uitbrengen 

van haar aanbevelingen lijkt mij een aanwijzing dat zij hier redelijk goed in is geslaagd. 

Een te strikte interpretatie van de regels inzake onrechtmatige bedingen zou er namelijk toe leiden dat heel 

wat beleggingsinstrumenten niet meer aangeboden kunnen worden. Zo is het Standpunt van de FSMA 

inzake callables een mooi voorbeeld van het evenwicht dat de FSMA nastreeft. Door ervan uit te gaan dat 

het eenzijdig opzeggingsrecht als een kernbeding beschouwd moet worden, kan de toepassing van de 

zwarte lijst namelijk vermeden worden. Dit ondanks het feit dat er tot op heden nog steeds onduidelijkheid 

heerst of de uitzondering met betrekking tot oneerlijke bedingen wel kan worden ingeroepen tegenover 

bepalingen uit de zwarte lijst. De FSMA koos hier bijgevolg voor de optie die het minste ongewenste gevolgen 

in de praktijk met zich zou meebrengen. Ook met betrekking tot de monetisatie en het gebruik van de Best-

of formule kiest de FSMA duidelijk voor een benadering die de huidige praktijken in de financiële sector niet 

in het gedrang brengt. 

283. Uiteraard zijn er ook punten waar de FSMA de kaart kiest van de consumentenbescherming, 

bijvoorbeeld via haar extensieve interpretatie van de open norm, de toepassing van de regels inzake 

onrechtmatige bedingen op gepasporteerde prospectussen, het aanbod gericht aan niet-consumenten en de 

substitutie van de emittent. Het is dan ook omwille van haar aanbevelingen inzake deze punten dat de FSMA 

heel wat kritiek krijgt. Inzake deze regels lijkt de FSMA namelijk verder te gaan dan wat een terughoudende 

lezing van de wet vooropstelt. Ze lijkt de regels inzake onrechtmatige bedingen te gebruiken als een manier 

om te zorgen dat er geen voor de consument nadelige bedingen in de uitgiftevoorwaarden worden 

opgenomen, waardoor de indruk gecreëerd wordt dat de FSMA de weg van het prudentieel toezicht inslaat. 

Omwille van de aard van het a priori toezicht dat de FMSA uitoefent is het namelijk niet vanzelfsprekend voor 

de emittent om een verregaande lezing van de regels van het consumentenrecht zomaar naast zich neer te 
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leggen. Mijns inziens is deze kritiek niet onterecht, aangezien het uit de voorgaande technische analyse blijkt 

dat het Standpunt van de FSMA op meer dan één vlak geminderd moet worden. Het kan namelijk niet 

ontkend worden dat de aanbevelingen van de FSMA extra hindernissen met zich meebrengen voor een 

onderneming die een beroep wil doen op de Belgische kapitaalmarkt. Een lossere interpretatie zou de last 

op de emittenten namelijk verminderen. Het herzien van enkele van haar meer verregaande aanbevelingen 

kan hier al een merkbaar verschil maken.  

Toch moeten deze kritieken genuanceerd worden in het kader van de evenwichtsoefening die de FSMA 

maakt. Al bij al hebben de aanbevelingen van de FSMA in haar Standpunt opneemt hebben vaak slechts 

een beperkte impact in de praktijk, in vergelijking met wat een strikte interpretatie van de regels uit het 

consumentenrecht zou betekenen. Dat het veel erger kan, is natuurlijk geen reden om te besluiten dat het 

niet beter kan. Hiervoor moeten echter niet alle pijlen enkel op de FSMA gericht worden, die slechts de 

toezichthouder op deze regels vormt. Ook op de toepassing van de regels zélf is namelijk ook heel wat aan 

te merken. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid dan ook niet bij de toezichthouder, maar bij de wetgever. 

8.2. Toepassing regels inzake onrechtmatige bedingen 

8.2.1. Een complex juridisch vraagstuk 

284. Bij de inwerkingtreding van het Wetboek Economisch Recht werden de regels inzake onrechtmatige 

bedingen voor het eerst ook tijdens de looptijd op financiële instrumenten van toepassing. Voor het eerst 

moet er dus bij de emissie van obligaties rekening gehouden worden met de toepassing van artikel VI.82 

e.v. WER. Heeft deze toepassing een grote impact? Vooral de zwarte lijst opgenomen in artikel VI.83 verbiedt 

enkele vaak voorkomende bedingen met betrekking tot de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of 

de substitutie van de emittent. Opdat de uitgiftevoorwaarden in overeenstemming met de regels inzake 

onrechtmatige bedingen worden gebracht is het daarom vaak noodzakelijk dat bedingen in de 

uitgiftevoorwaarden aangepast of zelfs volledig geschrapt moeten worden.  

285. De toepassing van deze consumentenrechtelijke regels is echter geen sinecure, aangezien deze 

slecht zijn aangepast aan financiële instrumenten. Zo is de invulling van de open norm niet vanzelfsprekend, 

aangezien het niet eenvoudig is vast te stellen wanneer er precies sprake is van een kennelijk onevenwicht. 

Ook de concrete invulling van de transparantievereiste op obligaties is niet vanzelfsprekend. Hoewel het 

duidelijk is dat een beding grammaticaal en taalkundig correct moet zijn, moet de consument ook de 

economische gevolgen van het beding kunnen voorzien. 

286. Een ander vraagstuk rijst indien een emittent een obligatie wenst aan te bieden aan uitsluitend niet-

consumenten. Omwille van het overlappend toepassingsgebied tussen de MiFID-reglementering en de 

consumentenwetgeving betekent het namelijk niet dat een professionele cliënt ook automatisch een niet-

consument is. Ook kunnen moeilijkheden optreden indien een obligatie die bij de publieke emissie enkel aan 

niet-consumenten was gericht, na verhandeling op de secundaire markt bij consumenten terecht komt. Een 
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vaak gebruikte techniek om dit te omzeilen is het opnemen van selling restrictions in de uitgiftevoorwaarden, 

waarin wordt bepaald dat consumenten volgens het WER de obligatie niet mogen verwerven. 

287. Ook in het kader van grensoverschrijdende aanbiedingen spreekt de toepassing van de regels inzake 

oneerlijke bedingen niet voor zich. Ten eerste zijn er de regels inzake het gepasporteerde prospectus, die 

inhouden dat een emittent die in een lidstaat van de EER goedkeuring voor een prospectus heeft verworven, 

met deze zelfde prospectus beleggingsinstrumenten in andere EER-lidstaten kan aanbieden. De toepassing 

van de Belgische regels inzake onrechtmatige bedingen op obligaties die via dit systeem in België worden 

aanboden verhindert hier de vooropgestelde eenmaking van de Europese kapitaalmarkt. De aanbevelingen 

van de FSMA omtrent hoe de toepassing van deze regels moet verlopen brengt aldus nieuwe juridische 

vragen met zich mee.  

Ten tweede komt het vaak voor dat de uitgiftevoorwaarden van obligaties worden beheerst door buitenlands 

recht. Het is dan ook de vraag of de Belgische regels inzake onrechtmatige bedingen op deze obligaties 

kunnen toegepast worden indien zij worden aangeboden op het Belgische grondgebied. Ondanks de 

aanbeveling van de FSMA, moet uit de toepassing van de Rome I-verordening worden afgeleid dat de 

Belgische regels inzake consumentenrechten, en dus ook deze omtrent onrechtmatige bedingen, geen 

toepassing kunnen vinden indien de obligaties beheerst worden door het recht van een lidstaat van de 

Europese Unie. De regels inzake onrechtmatige bedingen kunnen echter wel toepassing vinden indien, en 

enkel in bepaalde omstandigheden, de obligaties beheerst worden door het recht van een derde staat die 

niet tot de EU behoort.  

De vaststelling dat de Belgische regels inzake onrechtmatige bedingen geen toepassing kunnen vinden 

indien de obligaties beheerst worden door het recht van een andere EU-lidstaat heeft immers een groot 

praktisch belang in het kader van de gepasporteerde prospectus. De obligaties zullen immers vaak beheerst 

worden door het recht van de lidstaat waar het Europees paspoort verstrekt werd. 

288. Ten laatste werd er ingegaan op de verhouding van de regels inzake onrechtmatige bedingen en de 

sectorale financieelrechtelijke regulering, namelijk de MiFID-reglementering. Deze oefening heeft grote 

gevolgen. Zij heeft namelijk tot gevolg dat belangrijke delen van de regeling inzake onrechtmatige bedingen, 

namelijk waar zij binnen het geharmoniseerde domein van de MiFID-reglementering valt, ingekort moet 

worden tot het niveau van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Hoewel dit geen grote impact heeft met 

betrekking tot het toepassen van de algemene norm, is dit mijns inziens wel van groot belang met betrekking 

tot de zwarte lijst onrechtmatige bedingen uit artikel VI.83 WER. Waar COLAERT argumenteert dat artikel 3 

(1) Richtlijn Oneerlijke Bedingen binnen het geharmoniseerde karakter van de MiFID-reglementering valt, 

gaat deze redenering naar mijn mening namelijk ook op met betrekking tot artikel 3 (3) Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen. Bijgevolg moet de toepassing van de Belgische zwarte lijst tegenover consument-beleggers 

ingekort worden tot het niveau van de Europese grijze lijst. Hierdoor verliezen de meeste problematische 
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bepalingen inzake onrechtmatige bedingen, en bijgevolg ook de overeenstemmende aanbevelingen van de 

FSMA, hun invloed. Deze bedingen zullen immers niet meer automatisch als onrechtmatig beschouwd 

worden. 

289. Gezien de hierboven besproken onduidelijkheden en juridische vraagstukken die de toepassing van 

de regels inzake onrechtmatige bedingen op financiële instrumenten met zich meebrengt, kijk ik dan ook uit 

naar het moment dat er een beslissing wordt genomen door de (Belgische of Europese) rechter. Ik ben alvast 

benieuwd welke weg de rechtspraak inzake deze complexe materie inslaat. 

8.2.2. Meerwaarde? 

290. Rekening houdend met de complexe juridische oefening die de toepassing van de regels inzake 

onrechtmatige bedingen op obligatie-uitgiften, en financiële instrumenten in het geheel, uitmaakt, moet ook 

worden ingegaan op de vraag of deze toepassing wel opportuun is. 

291. Mijns inziens biedt de toepassing van deze regels slechts een beperkte toegevoegde waarde aan 

de belegger-consument. Er werd immers vastgesteld dat de niet-professionele belegger reeds afdoende 

beschermd wordt via sectorale regelgeving, en in het bijzonder de MiFID-reglementering. Deze bescherming 

gaat op verschillende punten zelfs verder dan hetgeen is voorzien in de regels inzake de onrechtmatige 

bedingen uit het consumentenrecht. Er kan dus besloten worden dat de consument bijna geen praktische 

meerwaarde uit de toepassing van deze regels haalt, aangezien er nauwelijks bijkomende bescherming 

geboden wordt.  

Deze bijkomende bescherming van de belegger-consument heeft echter een duidelijke keerzijde. De 

toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen zorgt namelijk niet alleen voor een grote 

rechtsonzekerheid voor de emittenten, maar creëert bovendien een toegenomen administratieve last en 

bijkomende hindernissen om een beroep te doen op de Belgische kapitaalmarkt. Dit leidt er namelijk toe dat, 

sinds de verduidelijking van de toepassing van de regels door de FSMA, meer dan de helft van de door de 

FMSA goedgekeurde prospectussen een selling restriction bevatte die verbiedt dat de obligaties aan 

consumenten aangeboden worden. De toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen leidt er dus 

overduidelijk toe dat het aanbod van obligaties aan de consument sterk daalt, zonder dat de bescherming 

die de consument hiervoor in ruil krijgt een duidelijke meerwaarde biedt.  

8.2.3.  Herziening 

292. Het is duidelijk dat een regeling die meer nadelen dan voordelen met zich meebrengt, herzien moet 

worden. Op welke wijze moet deze herziening echter gebeuren? Hoever moet zij gaan, en door wie moet zij 

worden doorgevoerd? 
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293. Met betrekking tot door wie de herziening moeten worden doorgevoerd, is mijns inziens het antwoord 

duidelijk: de Belgische wetgever. Zij is namelijk het beste geplaatst de situatie recht te zetten die zij zelf heeft 

gecreëerd. 

Er moet namelijk herinnerd worden aan de oorsprong van de regels inzake onrechtmatige bedingen uit Boek 

VI. Deze vormen de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, waarvan financiële instrumenten niet uit 

het toepassingsgebied uitgesloten zijn. De Richtlijn neemt slechts enkele uitzonderingen inzake financiële 

diensten en financiële instrumenten op, namelijk inzake de bedingen die in de indicatieve lijst in de bijlage 

zijn opgenomen. Deze uitzonderingen werden overgenomen in artikel 5 van het KB van 23 maart 2014. Het 

is bijgevolg slechts sinds de invoering van Boek VI WER, dat België aan zijn verplichting tot omzetting van 

deze richtlijn voldoet. Voorheen waren de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen immers niet van 

toepassing tijdens de looptijd van instrumenten, ingevolge oud artikel 2, tweede lid van het KB van 5 

december 2000.  

Bij het van toepassing verklaren van Boek VI WER heeft de wetgever er vervolgens niet bij stilgestaan dat 

de regeling uit Boek VI WER inzake onrechtmatige bedingen gevoelig verder gaat dan wat de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen voorschrijft. Zij bevat namelijk een zwarte lijst van 33 bedingen, waar de richtlijn slechts 

een indicatieve lijst van 17 bedingen bevat. Waar de Koning het ten tijde van het KB van 5 december 2000 

nog essentieel achtte dat de uitgifte van financiële instrumenten niet werd verstoord door de toepassing van 

het consumentenrecht, liet de wetgever bij de invoering van Boek VI WER na te anticiperen op de problemen 

die een toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen met zich mee zouden brengen.  

294. Mijns inziens moet de toepassing van de Belgische zwarte lijst inzake onrechtmatige bedingen op 

financiële instrumenten zoveel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Het is namelijk net de toepassing van 

deze zwarte lijst die, door haar gebrek aan flexibiliteit en haar per se onrechtmatigheid, de huidige problemen 

tot stand heeft gebracht. 

De Europese oorsprong van de regels beperkt ook de mate waarin wijzigingen mogelijk zijn. Financiële 

instrumenten namelijk geheel uitsluiten van het toepassingsgebied van de onrechtmatige bedingen, zelfs 

indien deze uitsluiting slechts geldt tijdens de looptijd van de tekoopaanbieding, zou immers een schending 

van de Richtlijn uitmaken. Wat daarentegen wel tot de mogelijkheden van de Belgische wetgever behoort, is 

het uitbreiden van de lijst met uitzonderingen inzake onrechtmatige bedingen opgenomen in artikel 5 van het 

KB van 23 maart 2014. Op heden bevat zij uitzonderingen met betrekking tot artikel VI.83, 2°, 3°, 5° en 11° 

WER.442 Het aanpassen van dit KB is met voorsprong ook de meest eenvoudige oplossing. De regering hoeft 

slechts van de mogelijkheid voorzien in artikel VI.1 WER gebruik te maken om bijzondere regels vast te 

stellen, zonder dat hiervoor een lange wetgevende procedure vereist is. 

                                                      
442 Supra, nrs. 54-59. 
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Ten eerste stel ik voor om in een volledige uitsluiting van artikel VI.83, 10° WER op de toepassing van 

financiële instrumenten te voorzien. Het gaat immers om een louter nationale bepaling. Bovendien is net dit 

verbod op het eenzijdig beëindigen van overeenkomsten van bepaalde duur zonder schadeloosstelling veruit 

de belangrijkste bepaling uit de zwarte lijst. Aangezien artikel VI.83, 4° en 31° hun oorsprong hebben in de 

richtlijn, is een volledige uitsluiting van hun toepassing op financiële instrumenten niet mogelijk.  

Daarom lijkt het mij aangewezen ook te voorzien in een herziening van de zwarte lijst tegenover financiële 

instrumenten en deze te beperken tot een indicatieve lijst zoals dit het geval is in de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen. Op deze manier zal een overtreding van artikel VI.83, 4° en 31° geen iuris et de iure vermoeden 

van onrechtmatigheid meer met zich meebrengen, maar zullen zij slechts mogelijks als onrechtmatig 

beschouwd kunnen worden. Het per se verbod, en alle juridische vragen die haar toepassing met zich 

meebrengen, zal aldus verdwijnen. 

295. Deze aanpassingen van het KB van 23 maart 2014 zijn voldoende om de grootste problemen te 

verhelpen en de rechtszekerheid bij de uitgiften van obligaties te herstellen. Net zoals in de rest van de 

Europese Unie, zal slechts de algemene norm inzake oneerlijke bedingen toepassing vinden, zoals omgezet 

door artikel I.8, 22° en VI.82 WER. Deze algemene norm is nog steeds in staat de excessen te beteugelen, 

maar zij creëert ruimte voor een in concreto beoordeling of de bedingen wel degelijk een aanzienlijke 

verstoring van het contractevenwicht met zich meebrengen. Bijgevolg wordt aan de consument een beperkte 

vorm van bijkomende bescherming geboden, zonder dat hier disproportionele nadelen tegenover staan. 

Zowel de consument als de emittent zijn bij een dergelijke herziening gebaat. 

Artikel 5 van het KB van 23 maart 2014 zou er bijgevolg als volgt kunnen uitzien: 

Art. 5. In de overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een consument met 

betrekking tot een beleggingsinstrumenten of financiële producten worden vermoed 

onrechtmatig te zijn, de bedingen en voorwaarden of combinaties van bedingen en 

voorwaarden die strekken tot de situaties opgesomd in artikel VI.83, 1° tot 33°, van het 

Wetboek.   

§ 1. Artikel VI. 83, 11°, van het Wetboek doet geen afbreuk aan bedingen waardoor 

eenzijdig en zonder opzeg een einde kan worden gesteld aan een overeenkomst van 

onbepaalde duur met betrekking tot een beleggingsinstrument, in geval van geldige 

reden, mits de onderneming de verplichting heeft de consument hiervan onmiddellijk op 

de hoogte te stellen. 

  § 2. Onverminderd § 1 worden de bedingen en de voorwaarden of de combinaties 

van bedingen en voorwaarden waarvan het doel omschreven is in artikel VI. 83, 2°, 3°, 

5° en 11°, van het Wetboek, niet vermoed onrechtmatig te zijn wanneer het 

beleggingsinstrumenten betreft waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties op de 

financiële markt waarop de onderneming geen enkele invloed heeft. 

   § 3. Worden niet vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen en de voorwaarden of 

de combinaties van bedingen en voorwaarden zoals bedoeld in artikel VI. 83, 3°, van het 
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Wetboek, die ertoe strekken te bepalen dat de prijs van de producten vastgesteld wordt 

op het moment van de levering, wanneer het gaat om overeenkomsten tot aankoop of 

verkoop van deviezen. 

§ 4. Worden niet vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen en de voorwaarden of 

de combinaties van bedingen en voorwaarden zoals bedoeld in artikel VI.83, 10°, van het 

Wetboek, die ertoe strekken de onderneming toe te staan de overeenkomst voor 

bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder schadeloosstelling voor de consument, 

wanneer het gaat om beleggingsinstrumenten en financiële producten. 
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HOOFDSTUK VIII: SANCTIEMECHANISMEN 

296. In de voorgaande hoofdstukken werd herhaaldelijk aangehaald dat de meerwaarde van de 

toepassing Boek VI WER niet steeds ligt in de materieelrechtelijke inhoud  van de bepalingen, maar in het 

bijzondere sanctiemechanisme dat de toepassing van deze regels met zich meebrengt. Op procedureel vlak 

schiet de financieelrechtelijke regelgeving namelijk vaak tekort, en ontbreken enige privaatrechtelijke 

sanctiemechanismen. Door beroep te doen op de regels uit het consumentenrecht kan de consument-

belegger bijgevolg een efficiënte sanctie bekomen. Dit is onder meer het geval met betrekking tot de regels 

inzake reclame, de financiële diensten op afstand en het gezamenlijk aanbod. De grootste impact is echter 

deze van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken, gezien hun ruime toepassingsgebied en het feit dat 

een schending van de MiFID-gedragsregels ook een schending uitmaakt van de algemene norm inzake 

oneerlijke handelspraktijken.443 Het is dan ook aangewezen om een kort overzicht te schetsen van de 

sanctiemechanismen eigen aan Boek VI WER. 

297. De primaire toezichthouder van de regels uit Boek VI WER is de FOD Economie. Omwille van de 

van toepassing verklaring van Boek VI WER op financiële instrumenten was het echter aangewezen om de 

FSMA bevoegd te maken voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op bepalingen van Boek VI WER 

die betrekking hebben op financiële diensten en financiële instrumenten.444 Zoals hoger besproken, gaat het 

om een gedeelde bevoegdheid met de FOD Economie.445 Bij de controle van deze regels kunnen beide 

toezichthouders bij niet-naleving administratiefrechtelijke sancties opleggen, zoals het opleggen van een 

dwangsom of administratieve boetes. De bevoegdheden van de toezichthouders zijn opgesomd in Boek XV. 

Bovendien beschikt de FSMA ook over de bevoegdheden die haar toebedeeld zijn in Afdeling 8 van de Wet 

Financieel Toezicht.446 

298. Zoals eerder besproken voorziet Boek VI WER ook in enkele specifieke sancties. Zo werd de 

specifieke privaatrechtelijke sanctie uit artikel VI.38 reeds besproken447, net als de nietigheidssanctie van 

onrechtmatige bedingen opgenomen in artikel VI.84 WER. 

299. In Boek XVII WER worden de bijzondere rechtsprocedures opgenomen op welke er beroep kan 

gedaan worden bij schendingen van het WER.448 Titel 1 betreft de vordering tot staking bij inbreuken. Artikel 

XVII.7 bepaalt de eisgerechtigden tot deze vordering tot staking. Het gaat om alle belanghebbenden, de 

                                                      
443 Supra, nr. 177. 
444 Art. XV.11, §2 WER en art. 45, §1, eerste lid, 7° Wet Financieel Toezicht. 
445 Supra, nr. 192. 
446 Art. 33-37 Wet Financieel Toezicht. 
447 Supra, nrs. 178-179. 
448 Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het 
Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en 
sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek, BS 28 januari 2014, 6.923.  
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bevoegde minister, een beroepsregulerende overheid, een beroeps- of interprofessionele vereniging met 

rechtspersoonlijkheid en een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen. Deze verenigingen 

kunnen in rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.449 

Titel 2 van dit boek bevat de rechtsvordering tot collectief herstel. Het betreft de eerste Belgische class action 

regeling, en is onder meer van toepassing op Boek VI WER.450 Via deze vordering kunnen consumenten een 

concreet herstel van collectieve schade bekomen. Er moet echter nog steeds rekening gehouden worden 

met de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels en het gemeen schadevergoedingsrecht.451 Artikel XVII.37 

bepaalt verder ook dat de artikelen 25, §5, 27 §§2 en 3, 28ter, 30bis en 39, §3 van de Wet Financieel Toezicht 

ook aanleiding kunnen geven tot een vordering tot collectief herstel. Voor inbreuken op deze bepalingen, die 

zowel informatieverplichtingen, regels door de FSMA vastgesteld als strafsancties omvatten, kan er ook 

beroep gedaan worden op de rechtsvordering tot collectief herstel, en dit zonder enige omweg via andere 

bepalingen van het consumentenrecht.452 Daarenboven moet in gedachten gehouden worden dat een 

schending van een gedragscode of schending van sectorale regelgeving een oneerlijke handelspraktijk kan 

uitmaken, waardoor via deze bepalingen ook beroep op de rechtsvordering tot collectief herstel kan worden 

gedaan.453 

300. Ook voorziet Boek XV in strafsancties voor inbreuken op de regels van het Wetboek Economisch 

Recht. In Titel 3, Hoofdstuk II, Afdeling 3 zijn de straffen voor de inbreuken op Boek VI opgenomen.454 De 

voorziene sancties gaan om geldboetes, die naar gelang de ernst van de inbreuk stijgen. Artikel XV.70 WER 

introduceert namelijk 6 verschillende niveaus.455 Voor de inbreuken op de specifieke bepalingen opgenomen 

in de artikel XV.83-86 wordt verwezen naar deze kwalificaties. Zo worden inbreuken op de aanduiding van 

prijzen, verkoop op afstand, en oneerlijke handelspraktijken bestraft met een sanctie van niveau 2, namelijk 

een geldboete van 26 tot 10.000 euro. De overtreding van gelijk welke bepaling van Boek VI ter kwader 

trouw, met uitzondering van de bepalingen waarvoor een specifieke sanctie is voorzien, wordt bestraft met 

een sanctie van niveau 3, namelijk een geldboete van 26 tot 25.000 euro. Met een sanctie van niveau 6, een 

geldboete van 500 tot 100.000 euro en/of een gevangenisstraf van één tot vijf jaar worden inbreuken op 

                                                      
449 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 100, nr. 68.  
450 Art. XVII.37, c); G. RENIER, B. TOUSSAINT, “L’action en réparation collective appliquée aux produits 
bancaires, financiers et d’assurances”, DBF 2015, 169. 
451 Verslag over het wetsontwerp tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in boek XVII 
“Bijzondere gerechtelijke procedures” van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van 
de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-
14, nrs. 53-3300 en 3301/001, 37 e.v.; E. DE BAERE, De Belgische class action, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2017, 75, nr. 71. 
452 G. RENIER, B. TOUSSAINT, “L’action en réparation collective appliquée aux produits bancaires, 
financiers et d’assurances”, DBF 2015, 173-174. 
453 Supra, nr. 177; Ibid, 175. 
454 Art. XV.83-86 WER. 
455 J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 162, nr. 161. 
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artikel VI.100, 12°, 14°, 16° en 17°, en VI.103, 1°, 2°, 8° betreffende oneerlijke handelspraktijken en artikel 

VI.109 bestraft. Hiervoor moet bovendien geen kwade trouw worden bewezen. Het gaat onder meer over de 

misleiding over gevaar voor veiligheid, piramidesystemen, de bewering dat producten het winnen bij 

kansspelen kan vergemakkelijken,… 
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BESLUIT 

301. Toepassingsgebied. – Het opzet van deze masterproef is het onderzoeken van de gevolgen van 

de toepassing van Boek VI WER op obligatie-uitgiften. Sinds de invoering van Boek VI WER zijn financiële 

instrumenten, en dus ook obligaties, voor het eerst tijdens de looptijd van hun tekoopaanbieding 

onderworpen aan de regels uit het consumentenrecht. Dit zorgde in enkele gevallen voor een volledige 

omzetting van Europese richtlijnen die reeds lang op zich liet wachten. Voor in te gaan op de bespreking van 

de voor obligaties relevante bepalingen en de gevolgen van hun toepassing werden het materieel en 

personeel toepassingsgebied van het consumentenrecht besproken. Hierbij werden de begrippen financiële 

diensten en financiële instrumenten besproken, omwille van hun rol in het afbakenen van het 

toepassingsgebied van het consumentenrecht. Bij de bespreking van het materieel toepassingsgebied van 

het consumentenrecht werd bepaald welke bepalingen geen nuttige toepassing kunnen vinden op financiële 

instrumenten.  Vervolgens werd er ingegaan op de twee meest relevante sectorale financieelrechtelijke 

reguleringen, namelijk de Prospectus- en de MiFID-reglementering. Zij voorzien namelijk in belangrijke regels 

inzake beleggersbescherming, die ook ten aanzien van consumenten toepassing kunnen vinden. Gezien het 

overlappend toepassingsgebied van beide reglementeringen werd er ingegaan op de regels die de 

verhouding tussen het consumentenrecht en financieel recht bepalen.  

302. Relevante bepalingen. – In Deel II werd er ingegaan op de relevante bepalingen uit Boek VI WER 

voor de uitgifte van obligaties. Deze werden behandeld volgens hun opname in Boek VI WER. Eerst werd 

ingegaan op de inhoud van deze bepalingen, waarna deze werd vergeleken met de bescherming geboden 

via sectorale regelgeving. Vervolgens werd er ingegaan op de verhouding tussen beide reglementeringen, 

en werd er nagegaan welke de impact is van de toepassing van de regels uit het consumentenrecht.  

303. Reclame. – Ten eerste werd er ingegaan op de regels inzake reclame. De reclameregels zijn 

namelijk essentieel voor elke obligatie-uitgifte. De emittent moet er immers in slagen voldoende beleggers 

te vinden die op de obligatie intekenen, opdat hij het vereiste kapitaal kan ophalen. Zowel Boek VI WER, als 

de Prospectuswet en de MiFID II-richtlijn bevatten heel wat bepalingen die toepassing kunnen vinden bij 

reclame, dus werd de inhoud van deze regels diepgaand besproken. Omwille van de duale oorsprong van 

de regels inzake reclame uit Boek VI WER, namelijk de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame 

enerzijds en de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken was het bepalen van de verhouding met de sectorale 

regelgeving geen sinecure. Er kon echter besloten worden dat de regels inzake reclame uit Boek VI 

grotendeels onverkort toepassing konden vinden. Dit betekent echter niet dat deze regels uit Boek VI een 

inhoudelijke meerwaarde bieden aan de bescherming van de consument. Niet alleen bevatten de sectorale 

regelingen minstens dezelfde verplichtingen inzake het niet-misleidende karakter en de correctheid van de 

reclame, bovendien zijn zij beter aangepast aan de toepassing op de uitgifte van obligaties. Bovendien 

bestrijken de regels inzake reclame uit de Prospectuswet en het Transversaal KB zelfs een groter 
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toepassingsgebied dan de regels uit Boek VI, aangezien zij ook van toepassing zij op “andere documenten 

en berichten die betrekking hebben op een openbare aanbieding”.456 

304. Financiële diensten op afstand. – Vervolgens werd ingegaan op de regels inzake de financiële 

diensten op afstand. Deze hebben een groot belang in de praktijk, aangezien het merendeel van de obligatie-

overeenkomsten op afstand wordt afgesloten. De regels inzake financiële diensten op afstand uit Boek VI 

WER vormen de omzetting van de Richtlijn Financiële Diensten op Afstand, die maximale harmonisatie 

beoogt. Bovendien stelt deze Richtlijn een cumulatieve toepassing voorop met betrekking tot 

informatieverplichtingen opgenomen in andere Europeesrechtelijke bepalingen inzake financiële diensten. 

De informatieverplichtingen opgenomen in Boek VI moeten bijgevolg cumulatief toegepast worden met deze 

uit de Prospectuswet en de MiFID-reglementering. Beide regels bevatten echter geen inhoudelijke 

tegenstrijdigheden, waardoor deze cumulatieve toepassing zonder problemen verloopt. Er moet echter 

worden aangestipt dat ook hier de informatieverplichtingen weinig toevoegen aan de informatieverplichtingen 

opgenomen in de sectorale financiële regelgeving. Waar de bepalingen inzake financiële diensten op afstand 

echter wel een meerwaarde toevoegen is met betrekking tot het herroepingsrecht. Bij het afsluiten van een 

overeenkomst op afstand krijgt een consument namelijk een bedenkingstermijn van twee weken, waarin hij 

zonder motivatie en zonder boete kan opzeggen, indien het tenminste niet gaat om een financiële dienst 

waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt. Met betrekking tot gewone obligaties is 

dit laatste echter niet het geval, waardoor het herroepingsrecht toepassing kan vinden.  

305. Buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten. – Ook de regels inzake buiten de 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten werden besproken. Inhoudelijk zijn deze zeer gelijkaardig aan 

deze inzake financiële diensten op afstand. Een belangrijk verschil hier is echter dat de Richtlijn 

Consumentenrechten, waarvan de regels inzake buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten de 

omzetting vormen, niet van toepassing is op financiële diensten. De Belgische wetgever besloot echter deze 

principieel in het toepassingsgebied op te nemen. Bijgevolg zijn de regels inzake buiten de verkoopruimten 

gesloten overeenkomsten ten aanzien van financiële diensten te beschouwen als louter nationale 

bepalingen. Indien zij binnen het geharmoniseerde gebied komen van maximaal geharmoniseerde sectorale 

regelgeving vallen, moeten zij bijgevolg buiten toepassing worden gelaten. Op dit vlak kunnen deze regels 

dus geen enkele meerwaarde bieden. Dit is echter niet het geval voor het herroepingsrecht waarin wordt 

voorzien, dat buiten het geharmoniseerde gebied van de MiFID-reglementering valt. Ook bij een buiten de 

verkoopruimte gesloten obligatie-overeenkomst, kan de obligatiehouder-consument gebruik maken van een 

bedenkingstermijn van 14 dagen. 

306. De algemene informatieverplichting. – In Hoofdstuk IV van Deel II werd kort de algemene 

informatieverplichting opgenomen in artikel VI.2 WER behandeld. Indien geen van de bijzondere in Boek VI 

                                                      
456 Art. 58, §1 Prospectuswet. 
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opgenomen informatieverplichtingen van toepassing blijken, vindt dit artikel toepassing. Ook deze bepaling 

is inzake financiële diensten echter te beschouwen als een louter nationale bepaling. Zij vormt namelijk de 

omzetting van artikel 5 van de Richtlijn Consumentenrechten, die niet van toepassing is op financiële 

diensten. De Belgische wetgever koos er echter voor deze beperking niet te behouden. Deze algemene 

informatieverplichting zal bijgevolg niet toegepast kunnen worden binnen het geharmoniseerde gebied van 

de MiFID- en Prospectusreglementering. 

307. Gezamenlijk aanbod. – Ook werd ingegaan op de regels inzake het gezamenlijk aanbod. Deze 

verbieden een gezamenlijk aanbod waarvan minstens een bestanddeel een financiële dienst uitmaakt. Ook 

hier moet er echter rekening gehouden met het feit dat het verbod op het gezamenlijk aanbod inzake 

financiële diensten een louter nationale bepaling uitmaakt, en deze dus geen toepassing kan vinden indien 

de MiFID-reglementering ook toepassing vindt. Bijgevolg is het belang van de regels inzake het gezamenlijk 

aanbod slechts beperkt. 

308. Oneerlijke Handelspraktijken. – Vervolgens werd ingegaan op de regels inzake oneerlijke 

handelspraktijken. Deze regels omvatten alle voorgaand besproken hoofdstukken, en zij zijn dan ook 

relevant indien de bijzondere regels uit deze hoofdstukken geen toepassing kunnen vinden. Het 

toepassingsgebied van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken is namelijk zo ruim dat zij bijna elke 

praktijk omvatten die bij de uitgifte van een obligatie gesteld kan worden. Aangezien deze bepalingen de 

omzetting van de maximaal geharmoniseerde Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken vormen kunnen zij 

volledige toepassing vinden binnen het maximaal geharmoniseerde toepassingsgebied van de 

Prospectusrichtlijn en de MiFID II-Richtlijn. Het is dan ook haar cumulatieve verhouding met de MiFID-

reglementering die van belang is. Er werd namelijk besloten dat elke schending van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken ook een schending uitmaakt van het loyauteitsbeginsel in de MiFID II-Richtlijn en dat, 

belangrijker, elke schending van de MiFID II-Richtlijn een schending van de algemene norm uit de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken uitmaakt, indien deze het economisch gedrag van de consument kan 

beïnvloeden. Deze vaststelling heeft grote gevolgen, niet omwille van de inhoudelijke meerwaarde die de 

regels inzake oneerlijke handelspraktijken biedt, maar omwille van het feit dat er via deze regels eenvoudig 

een beroep kan gedaan worden op de specifieke sanctiemechanismen opgenomen in het WER. 

309. Evaluatie regels m.b.t. Handelspraktijken. – Het valt op dat alle voorgaand besproken regels, 

gaande van reclame tot het gezamenlijk aanbod, in essentie betrekking hebben op soorten 

handelspraktijken. Daarom is het dan ook aangewezen om reeds hier de toepassing van deze regels op 

financiële instrumenten kort te bespreken. Bij bijna elk van de besproken onderdelen werd geconcludeerd 

dat de toepassing van deze regels op de uitgifte van obligaties grotendeels zonder grote gevolgen was. De 

meeste bepalingen konden namelijk geen inhoudelijke meerwaarde bieden tegenover de 

beleggersbescherming die reeds voorzien was in de sectorale regelgeving. Dit betekent echter niet dat de 

toepassing van de consumentenrechtelijke regels geheel zonder meerwaarde was. Bepaalde bepalingen, 
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zoals het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand, werden voor het eerst geïntroduceerd. De 

echte meerwaarde van de toepassing van Boek VI ligt dan ook in de sanctieapparatuur die een inbreuk op 

een van de voorgaand besproken bepalingen met zich meebrengt. Doordat de consument-belegger zich op 

een bepaling van Boek VI WER kan beroepen, zijn de inbreuken immers beter afdwingbaar. 

310. Onrechtmatige Bedingen. – Tenslotte werd ingegaan op de toepassing van de regels inzake 

onrechtmatige bedingen op de obligatie-uitgifte. De toepassing van deze artikelen, die de omzetting van de 

minimaal geharmoniseerde Richtlijn Oneerlijke Bedingen vormen, blijkt echter wel voor problemen te zorgen. 

Vooral de toepassing van de zwarte lijst opgenomen in artikel VI.83 blijkt problematisch. De FSMA heeft dan 

ook als toezichthouder gepoogd om duidelijkheid te scheppen door het publiceren van haar aanbevelingen 

inzake de toepassing van onrechtmatige bedingen op beleggingsinstrumenten. Bij deze aanbevelingen zijn 

echter enkele bedenkingen te maken, waarbij ook geargumenteerd kan worden dat de FSMA bij haar toezicht 

gebruik maakt van een extensieve interpretatie van de open norm inzake onrechtmatige bedingen. Ook werd 

besloten dat bepaalde aanbevelingen van de FSMA sterk genuanceerd moeten worden. Zo past de FSMA 

de regels inzake onrechtmatige bedingen namelijk ook toe op obligaties die op de primaire markt niet aan 

consumenten gericht zijn, omdat deze de mogelijkheid zouden hebben deze op de secundaire markt te 

verkrijgen. Bovendien bleek uit de studie van de regels inzake het internationaal privaatrecht dat de Belgische 

regels inzake onrechtmatige bedingen geen toepassing kunnen vinden indien de uitgiftevoorwaarden van de 

obligatie aan het recht van een andere EU-lidstaat zijn onderworpen. Ook werd de verhouding van de regels 

inzake onrechtmatige bedingen tot de MiFID-reglementering nagegaan, waarna er besloten werd dat de 

belangrijke bepalingen van de regeling inzake onrechtmatige bedingen moeten worden ingekort tot het 

niveau van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen omdat zij onder het maximaal geharmoniseerde domein van de 

MiFID-reglementering ressorteren. Deze vaststelling geldt onder meer voor de zwarte lijst, die gereduceerd 

moet worden tot een indicatieve lijst.  

311. Evaluatie van de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen. –    De toepassing 

van de regels inzake onrechtmatige bedingen heeft veruit de grootste impact op de uitgifte van obligaties. Er 

werd echter geconcludeerd dat deze impact veeleer negatief dan positief is. Er wordt de consument namelijk 

nauwelijks bijkomende bescherming geboden, terwijl de toepassing van de regels voor grote 

rechtsonzekerheid zorgt bij de emittenten. Omwille van deze rechtsonzekerheid en de extra hindernissen die 

de toepassing van deze regels met zich meebrengt voor de emittent, hebben vele emittenten besloten hun 

recente obligaties niet meer aan consumenten aan te bieden door middel van het opnemen van selling 

restrictions.  Er werd dan ook geconcludeerd dat de toepassing van de regels inzake onrechtmatige bedingen 

op financiële instrumenten grondig moet worden herzien door het aanpassen van het KB van 25 maart 2014. 

Het hervormen van de zwarte lijst tot een indicatieve lijst ten aanzien van financiële instrumenten en de 

opname van een uitzondering van de toepassing van artikel VI.83, 10° WER zou de meeste problemen 

namelijk verhelpen. 



 

  Bibliografie 

129 
 

BIBLIOGRAFIE 

1. Wetgeving 

1.1. Europees Niveau 

Verdrag 80/934/EEG inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter 

ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Pb. L. 9 oktober 1980, afl. 266, 1-19. 

Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG 

van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving 

van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus 

en de verspreiding van advertenties betreft, Pb.L. 30 april 2004, afl. 149, 1-130.  

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad, 17 juni 2008 inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, Pb. L. 4 juli 2008, afl. 177, 6. 

Verordening (EU) nr.2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het 

prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG, Pb. L. 

30 juni 2017, afl. 168, 12-82. 

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame en vergelijkende 

reclame, Pb.L. 19 september 1984, afl. 250, 17-20.  

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, 31-33.  

Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 

van 24 april 1993, afl. 95, 29-34.  

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, 19-27.  

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 en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 

97/7/EG en 98/27/EG van de Raad, Pb.L. 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24. 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

130 
 

Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 

prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de 

handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, Pb.L. 31 december 2003, afl. 345, 64-

89.  

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 

financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad van Richtlijn 

2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van 

de Raad, Pb.L. 30 april 2004, afl. 145, 1-44.  

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, Pb.L. 11 juni 

2005, afl. 149, 22-39.  

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, 21-27.  

Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en De Raad van 24 november 2010 tot wijziging van 

Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het 

publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de 

transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel 

op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Pb.L. 11 december 2010, afl. 327, 1-12.  

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 2011, afl. 304, 1-88. 

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor 

financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, Pb.L. 12 juni 2014, 

afl. 173, 349-496. 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van 

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen 

in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de 

definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn, Pb. L 31 maart 2017, afl. 87, 1-83. 

1.2. Nationaal niveau 



 

  Bibliografie 

131 
 

Wet van 14 juli 1971 betreffende handelspraktijken, BS 30 juli 1971, 8.586.  

Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, BS 22 december 1990, 

23.800.  

Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

BS 29 augustus 1991, 18.712.  

Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 23 december 1994, 31.878.  

Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de 

beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, BS 3 juni 1995, 15.876.  

Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999, 29.440.  

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 

september 2002, 39.121.  

Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten, BS 27 mei 2003, 29.873.  

Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, BS 9 

maart 2005, 9.632.    

Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 23 december 2005, 

6.111.  

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 21 juni 2006, 31.352.  

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 26 april 2007, 22.378.  

Wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van de consument, BS 21 juni 2007.  

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 20.803.  

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, 20.803.  

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek Economisch Recht, BS 29 maart 2013, 19.975. 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

132 
 

Wet van 17 juli 2013 tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, 

van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 

2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 

op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde 

markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen 

van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen, BS 16 augustus 2013, 

49.014. 

Wet van 31 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en 

diensten en alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en 

houdende diverse bepalingen, BS 30 augustus 2013, 60.090.  

Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" 

in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van 

de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch 

recht, BS 30 december 2013, 103.506. 

Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het 

Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en 

sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek, BS 28 januari 2014, 6.923.  

Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse 

andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015, 66.467.  

KB nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, BS 10 juli 1935, 

4.362.  

KB van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten, BS 26 april 1995, 

11.017.   

KB van 10 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de 

prijsaanduiding van homogene financiële diensten, BS 11 november 2000, 37.456.  

KB van 5 december 2000 waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing verklaard op 

financiële instrumenten, effecten en waarden, BS 3 januari 2001, 21.  



 

  Bibliografie 

133 
 

KB van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële 

instrumenten, BS 31 mei 2007, 29.283.  

KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor 

financiële instrumenten, BS 18 juni 2007, 32.935. 

KB van 23 maart 2014 tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijkingen van sommige bepalingen 

van Boek VI ven het Wetboek van Economisch Recht voor bepaalde categorieën van financiële diensten, 

BS 3 april 2014, 28.702.  

KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële 

producten bij niet-professionele cliënten, BS 12 juni 2014, 44.471.  

KB van 2 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde 

informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, BS 

10 juni 2015, 33.925.  

KB van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten 

voor financiële instrumenten, BS 27 december 2017, 114.825. 

 

1.3. Voorbereidende stukken 

Verslag over het wetsontwerp betreffende de WHPC, Parl. St. Kamer, 1989-90, nr. 47-1240/20.  

Verslag over het wetsontwerp betreffende de WHPC, Parl.st., Senaat, 1990-91, nr. 1200/2. 

Verslag over het wetontwerp houdende sociale en diverse bepalingen, Parl. St. Kamer, 199495, nr. 48-

1218/1.  

Verslag over het wetsontwerp tot omzetting van verschillende bepalingen van de Richtlijn Financiële 

Diensten op Afstand, Parl. St. Kamer, 2004-05, nr. 51-1776/001.  

Verslag over het wetsontwerp betreffende de Prospectuswet, Parl. St. Kamer, 2005-06, nr. 51-2344/001.  

Verslag over het wetsontwerp betreffende de WMPC, Parl. St. Kamer, 2009-10, nr. 52-2340/001.  

Verslag over het wetsontwerp betreffende de programmawet tot wijziging van de prospectusreglementering, 

Parl. St. Kamer, 2012-2013, 53-2852/001. 

Verslag over het wetsontwerp tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in boek XVII 

“Bijzondere gerechtelijke procedures” van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

134 
 

de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-

14, nrs. 53-3300 en 3301/001. 

Verslag over het wetsontwerp houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en 

consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities 

eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van 

het Wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer, 2012-13, nr. 53-3018/001.  

Adv.RvS nr. 47.034/1 van 17 september 2009 in het wetsontwerp betreffende de WMPC, BS 12 april 2010, 

20.803. 

Verslag aan de Koning bij het KB van 5 december 2000, BS 3 januari 2001, 21.  

Verslag aan de Koning bij het KB van 23 maart 2014, BS 3 april 2014, 28.706. 

 

2. Rechtspraak 

2.1. Europees niveau 

HvJ 7 mei 2002, nr. C-478/99, ECLI/EU/2002/281, Commissie t. Zweden. 

HvJ van 8 april 2003, nr. C-44/01, ECLI:EU:C:2003:205, Pippig.  

HvJ 1 april 2004, nr. C-237/02, ECLI:EU:C:2004:209, Freiburger Kommunalbauten. 

HvJ 20 januari 2005, nr. C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32, Gruber / Bay Wa AG.  

HvJ 23 april 2009, gevoegde zaken nr. C-261/07 en nr. C-299/07, ECLI:EU:C:2009:244, VTBVAB / Total 

Belgium NV en Galatea BVBA / Sanoma Magazines Belgium NV.  

HvJ 14 januari 2010, nr. C-304/08, ECLI:EU:C:2010:12, Plus Warenhandelsgesellschaft. 

HvJ 11 maart 2010, nr. C-522/08, ECLI:EU:C:2010:135, Telekomunikacja Polska. 

HvJ 9 november 2010, nr. C-137/08, ECLI:EU:C:2010:659, Pénzügyi. 

HvJ 12 juli 2012, nr. C-602/10, ECLI:EU:C:2012:443, SC Volksbank România SA / Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi.  

HvJ 21 februari 2013, nr. C-472/11, ECLI:EU:C:2013:88, Banif Plus Bank Zrt/Csaba Csipai en Viktória Csipai. 

HvJ 14 maart 2013, nr. C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164, Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya. 



 

  Bibliografie 

135 
 

HvJ 21 maart 2013, nr. C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, RWE Vertrieb AG. 

HvJ 18 juli 2013, nr. C-265/12, ECLI:EU:C:2013:498, Citroën Belux / FvF.  

HvJ 3 oktober 2013, nr. C-59/12, ECLI:EU:C:2013:634, BBK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen 

Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.  

HvJ 14 november 2013, nr. C-537/12 en C-116/13, ECLI:EU:C:2013:759,  Banco Popular Español en Banco 

de Valencia. 

HvJ 30 april 2014, nr. C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai / OTP 

Jelzálogbank Zrt.  

HvJ 15 januari 2015, nr. C-537/13, ECLI:EU:C:2015:14, Šiba. 

HvJ 26  februari  2015, nr. C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127, Bogdan Matei en Ioana Ofelia Matei/SC 

Volksbank România SA. 

HvJ 16 april 2015, nr. C-388/13, ECLI:EU:C:2015:225, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 

HvJ 23 april 2015, nr. C-96/14, ECLI:EU:C:2015:262, Van Hove. 

HvJ 20 september 2017, ECLI:EU:C:2017:703, Banca Românească. 

2.2. Nationaal niveau 

BELGIË 

GwH. 15 december 2011, nr. 192/2011. 

Cass. 25 oktober 2001, RW 2001-2002, 1175. 

Brussel 21 mei 2012, Dr. Pén. Entr. 2012, afl. 3, 143, noot A. LECOCQ, P. PROESMANS en N. VAN DER 

EECKE.  

Luik 5 februari 2013, DCCR 2015, afl. 108-109, 115-126, noot TERRYN, E. 

Brussel 16 september 2014, T. Verz. 2015, 247. 

Voorz. Kh. Antwerpen 16 juli 1998, TBH 1998, 68, noot TISON, M. 

Kh. Luik 27 maart 2012, DCCR 2015, afl. 108-109, 111-114.  

Vred. Brussel 23 september 2003, TBH 2005, 160, noot J.P. BUYLE en M. DELIERNEUX. 

NEDERLAND 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

136 
 

 

Rb. Rotterdam 24 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BM9586, JOR 2010, 237, met noot Grundmann-van de 

Krol, C.M., RF 2010, 90.  

 

3. Rechtsleer 

3.1. Boeken 

ARONS, T.M.C. en PIJLS, A.C.W., “Prospectus Liability in the Netherlands: consequences of the unfair 

commercial practice rules (Wet Oneerlijke Handelspraktijken, Wet OHP)”, in VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 

M.C.A. (ed.), Financial Law in the Netherlands, Alpen aan de Rijn, Kluwer Law International, 2010, 576p.  

BOGAERT, F. en VAN BAEVEGHEM, B., “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken” in I. CLAEYS, 

R. STEENNOT en M. TISON, Economisch recht: Ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-

2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 1-53. 

BRULOOT, D., en MARESCEAU, K., De Obligatielening, Antwerpen, Intersentia, 2017, 804p. 

CAMBIE, P., “Het consumentenbegrip in de financiële sector” in DAEMS, H., DE MEULENEERE, I., 

FELTKAMP, I., HOUSSA, C., STEENNOT, R., La protection du consommateur en droit financier - 

Bescherming van de consument in het financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 47-59.  

CAMBIE, P., Onrechtmatige Bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 502p. 

COLAERT, V., De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 672p.  

COLAERT, V., “De toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht op de financiële sector”, in 

COLAERT, V. en LECOCQ, A. (ed.), De levenscyclus van bank-, beleggings-, en verzekeringsproducten, 

Brussel, Larcier, 2014, 127-161.  

COLAERT, V., “De meerlagige rechtsverhouding financiële instelling belegger – de complexe verhouding 

tussen MiFID gedragsregels en het consumentenrecht” in TILLEMAN, B., Economisch privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2011, 1-32.  

DE GEYTER, S., DELBOO, M. en LALEMAN, P., Toonderstukken afgeschaft! Uw 70 antwoorden, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 188p. 

DE BAERE, E., De Belgische class action, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 176p. 

DEMUYNCK, I., “De consumenten en de onrechtmatige bedingen” in Consumentenrecht, Brugge, Die Keure, 

1998, 49-122. 



 

  Bibliografie 

137 
 

DEMUYNCK, I., De inhoudelijke controle van onrechtmatige bedingen, onuitg. doctoraatsproefschrift 

Rechten Universiteit Gent, 1999-2000, 856p. 

HEIRMAN, G., “De algemene informatieverplichtingen t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch 

Recht” in STRAETMANS G. en STEENNOT, R., (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van 

de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 57-96. 

JENNES, C., PEETERS, I., en DE DIJN, S., “Onrechtmatige bedingen en beleggingsinstrumenten – Een 

evenwichtsoefening met een regelgeving die niet is ontworpen voor toepassing op beleggingsinstrumenten, 

prospectussen en gerelateerde reclame” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Het Economisch Recht in 

Beweging, Brussel, Larcier, 2017, 117-154. 

SCHRANS, G., en STEENNOT, R., Algemeen deel van het financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 

484p.  

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel I.8, 22° WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, E., 

STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2016, 3-23. 

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel VI.37 WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, E., 

STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2016, 51-64. 

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel VI.38 WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, E., 

STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, 109-119. 

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel VI.82 WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, E., 

STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2016, 65-95. 

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel VI.83, 4° WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, 

E., STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters 

Kluwer Belgium, 2016, 409-418. 

STEENNOT, R., “Commentaar bij artikel VI.84 WER” in STEENNOT, R., STUYCK, J., WYMEERSCH, E., 

STRAETMANS, G., Handels-en economisch recht Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2016, 97-123. 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

138 
 

STEENNOT, R., “De bescherming van de consument in het financieel recht” in DEMUYNCK, I., GASSEE, 

C., DELARUELLE, G., STEENNOT, R., VAN DEN DAELE, M., DE CONINC, H. en ROMMELAERE, C. 

(eds.), De consument in het recht: verwend verwaand of miskend, Antwerpen, Maklu, 2003, 161-212.   

STEENNOT, R., “De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen inzake onrechtmatige 

bedingen” in STREATMANS, G., en STEENNOT, R., (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming 

van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 145-192. 

STEENNOT, R., Financiële diensten op afstand, Brussel, Larcier, 2006, 250p.  

STEENNOT, R., m.m.v. DEJONGHE, S., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 

Antwerpen, Intersentia 2007, 455-474.  

STEENNOT, R., BOGAERT, F., BRULOOT, D., GOENS, D., Handboek Wet Marktpraktijken, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 226p.  

STRAETMANS, G., “Een kritische doorlichting van het toepassingsgebied van de richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken en de Belgische omzettingswetgeving” in STRAETMANS, G., STUYCK, J. en TERRYN, 

E. (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 1-50.  

STRAETMANS, G., “Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht (kartelrecht) en de wet van 6 april 

2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” in I. CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON, 

Economisch recht: Ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 

263-287. 

STRAETMANS, G. en STEENNOT, R., (eds.), Wetboek economisch recht en de bescherming van de 

consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 336p.  

STUYCK, J., Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 

2003, 483p. 

STUYCK, J., Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 

2013, 556p.  

STUYCK, J., Handels- en economisch recht. 2: Mededingingsrecht: A. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 

2015, 612p.  

STUYCK, J., “Inleiding: Marktpraktijken of handelspraktijken: What’s in a name” in JURA FALCONIS (ed.), 

De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, ix-xi.  



 

  Bibliografie 

139 
 

STUYCK, J., en STRAETMANS, G., Financiële diensten en de consument: bankdiensten, 

consumentenkrediet, hypothecair krediet, verzekeringen, handelspraktijken volgens het Belgisch en 

Europees recht, Deurne, Kluwer, 1994, 295p.  

TERRYN, E., “Misleidende en vergelijkende praktijken na de omzetting van de richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken”, in G. STRAETMANS, J. STUYCK en E. TERRYN (eds.), De wet handelspraktijken anno 

2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 51-86.  

TISON, M., WYMEERSCH, E., De interne markt voor bank- en beleggingsdiensten: een rechtsvergelijkende 

juridische analyse van de wederzijdse erkenning als techniek van marktunificatie in de Europese interne 

markt, Antwerpen, Intersentia, 1999, 979p. 

VAN ACKER, C., “De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 

consument en de financiële diensten” in WYMEERSCH, E., Financieel Recht tussen Oud en Nieuw, 

Antwerpen, Maklu, 1996, 491-553. 

VAN CAUTER, L., “De bescherming van de financiële consument – Een overzicht van het regelgevend 

kader” in DAEMS, De MEULENEERE, I., FELTKAMP, I., HOUSSA, C., STEENNOT, R., La protection du 

consommateur en droit financier - Bescherming van de consument in het financieel recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 13-40. 

VANDENDRIESSCHE, G., “Marktpraktijken en consumentenbescherming in boek VI van het wetboek 

economisch recht”, in TALLON, A., Le nouveau code de droit économique / Het nieuwe wetboek van 

economisch recht, Brussel, Larcier, 2014, 163-215.  

VAN BEVER, L. en BOGAERTS, S., “Verloop van een IPO en het prospectus – primaire marktpraktijken”, in 

BOGAERTS, S., CLERCKX, B., D’HONDT, P., GOLLIER, J-M., VAN BEVER, L. VANDERHEYDEN, K. 

(eds.), Openbare aanbiedingen en prospectus – de wet van 16 juni 2006, Brugge, Vanden Broele, 2007, 99-

222.  

VANDERHEYDEN, K., “De Prospectusplicht” in BOGAERTS, S., CLERCKX, B., D’HONDT, P., GOLLIER, 

J-M., VAN BEVER, L. VANDERHEYDEN, K. (eds.), Openbare aanbiedingen en prospectus – de wet van 16 

juni 2006, Brugge, Vanden Broele, 2007,  31-93. 

3.2. Tijdschriften 

BALLON, E., “De toepassing van de Wet handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, 

DCCR 2001, 231-259.  



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

140 
 

COLAERT, V., “De wet handelspraktijken en diensten in verband met financiële instrumenten en effecten – 

hoe ver reikt de uitsluiting van artikel 1, tweede lid WHPC?”, DCCR 2009, 5176.  

COLAERT, V., “Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: enkele knelpunten”, BFR 2011, 87-116.  

COLAERT, V., “Welke bescherming voor welke belegger? Cliëntenclassificatie pre- en post- MiFID”, BFR 

2007, 396-422.   

DEMUR, V. “Révision de la Directive prospectus: Etat des lieux grandes lignes des nouvelles mesures 

envisagées”, BFR 2016, 401-412. 

DEMUYNCK, I., “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 1997-1998, 1313-

1335. 

DEMUYNCK, I., “Onrechtmatige bedingen en de financiële sector: het uitzonderingsregime van de 

W.H.P.C.”, BFR  2001, 67-87.  

DUPLAT, M., en LAMBRECHT, P., “Les offres publiques d’instruments de placement et l’exigence de 

prospectus en droit belge – examen de la loi du 16 juin 2006, RPS 2006, 149-262. 

ELOOT, O. en TILLEY, H., “Beleggersbescherming in MiFID II en MiFIR”, BFR 2014, 179-201.  

GEIREGAT, S., “Verfijning van de transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal recht 

in het EU-recht inzake oneerlijke bedingen”, TBBR 2015, 153-163. 

KEUSTERMANS, J-F., “De gewijzigde Prospectuswet doorgelicht”, TRV 2014, 347-358. 

KIERSZENBAUM, S.  en VAN DE WIELE, W., “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en enkele 

‘capita selecta' in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, BFR 2014, nr. 3, 99-147. 

LECOCQ, A., PROESMANS, P.  en VAN DER EECKEN, N., “Arrêt Citibank: La protection du consommateur 

par le biais du droit pénal”, Dr. Pén. Entr. 2012, afl. 3, 165-190.  

PEERAER, F., “De inhoud van het transparantiegebod en de mogelijkheid tot aanvulling van intransparante 

kernbedingen in Richtlijn 93/13”, TBH 2015, 693-700. 

RENIER, G., TOUSSAINT, B., “L’action en réparation collective appliquée aux produits bancaires, financiers 

et d’assurances”, DBF 2015, 169-186. 



 

  Bibliografie 

141 
 

SINNINGHE DAMSTE, M.H.C., “Dwaling als alternatief bij prospectusaansprakelijkheid”, O&F 2010, afl. 3, 

72-85.  

STEENNOT, R.,  en TERRYN, E., “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen 

van Richtlijn 2002/65/EG Financiële Diensten op Afstand en van de Richtlijn Privacy en Elektronische 

Handel. Een eerste verkenning”, RW 2006, 1041-1050. 

STEENNOT, R., “Het gezamenlijk aanbod van producten of diensten die een geheel vormen en de 

aanduiding van een lanceerprijs”, noot onder Cass. 25 oktober 2001, RW 2001-2002, 1174-1176. 

STRAETMANS, G., “Europese regelgeving inzake verkoop op afstand”, SEW 2000, 313-328. 

STRAETMANS, G. en STUYCK, J. “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, 386-419. 

STUYCK, J., TERRYN, E.,  en VAN DYCK, T., “Confidence through fairness? The new directive on unfair 

business-to-consumer commercial practices in the internal market”, CMLR 2006, 107-152. 

STUYCK, J., “De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de 

handelspraktijken”, TBH 2005, 901-915.  

TERRYN, E., en KEIRSBILCK, B., “Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten – Gezamenlijk aanbod 

– Openbare verkopen”, TPR 2015, 1657-1691. 

TERRYN, E., “Transparantie en algemene voorwaarden – Nood aan hervorming?”, TPR 2017, 13-79.  

TANGHE, F. en VAN DE WIELE, W., “MiFID en categorisatie van cliënten”, BFR 2007, 400-411.  

TERRYN, E., “Het gezamenlijk aanbod van financiële diensten: een per se verbod met een beperkt 

toepassingsgebied, een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken met een ruim toepassingsgebied, 

DCCR 2015, afl. 108-109, 121-126.  

VAN DYCK, T., PEETERS, J., “De prospectusplicht in de prospectuswet van 16 juni 2006 – 

toepassingsgebied, draagwijdte en vrijstellingen”, BFR 2006, 167-210. 

VOLDERS, B., “Het begrip “consumentenovereenkomst” in kort bestek”, DCCR 2006, 87-93. 

WAELKENS, J., “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, 989-1054. 

4. Overige 

4.1. FSMA 



   

Aandachtspunten vanuit het oogpunt van Boek VI WER bij de uitgifte van obligaties   

142 
 

FSMA, Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten, 

Mededeling FSMA 2011 (02) dd. 20 juni 2011 (geactualiseerde versie dd. 29 juli 2011), 10p., beschikbaar 

op www.fsma.be.  

FSMA, Aanbevelingen over reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op een 

verrichting als bedoeld in Titel VI van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt, Mededeling FSMA 2013 (12) dd. 27 juni 2013, beschikbaar op www.fsma.be 

Jaarverslag 2014 van de FSMA, 232p., beschikbaar op www.fsma.be.  

FSMA, Mededeling aan de ondernemingen die niet-conventionele financiële producten (van het type CFD’s, 

binaire opties,…) online commercialiseren, Mededeling FSMA 2014 (5) dd. 25 juli 2014, 10p., beschikbaar 

op www.fsma.be.  

FSMA, Ontwerp circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële 

producten bij niet-professionele cliënten, Ontwerp circulaire FSMA (06) dd. 16 juni 2015, 54p., beschikbaar 

op www.fsma.be.  

FSMA, Circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten 

bij niet-professionele cliënten, Circulaire FSMA 2015 (16) dd. 27 oktober 2015, 57p., beschikbaar op 

www.fsma.be.  

FSMA, Mededeling over de toepassing van de Belgische regels over onrechtmatige bedingen op sommige 

clausules in het kader van de aanbieding van beleggingsinstrumenten,  Mededeling FSMA 2014 (4), 30 

januari 2017, 14p., beschikbaar op www.fsma.be. 

 


