
Onrechtmatige bedingen 
(Ingekort) Verslag van de werkgroep en de experten 
 
 
 
Inleiding 
 

Op 5 december 2003 werd de v.z.w. Geschillencommissie Reizen (GR), door de 
Belgische Staat op basis van een bilateraal akkoord (hierna “de Conventie) met 
de opdracht belast aanbevelingen uit te werken in verband met een juist gebruik 
van de algemene en bijzondere voorwaarden in de reisbrochures alsook in de 
overeenkomsten tot reisorganisatie en reisbemiddeling (art.1,§1 van de 
Conventie). 
 

Volgens artikel 1,§2 van de Conventie moeten deze aanbevelingen betrekking 
hebben op: 
 

1° de overeenkomst van de huidige bedingen met het protocol van 6 juli 1999 
betreffende de contractuele bedingen gebruikt door de reisorganisatoren; 

2° de leesbaarheid van de algemene en bijzondere voorwaarden die door de 
reisorganisatoren en reisbemiddelaars worden toegepast; 

3° de overeenkomst van de algemene en bijzondere voorwaarden die nu worden 
toegepast, met het standaardmodel van algemene overwegingen van de GR 
en/of de wet; 

4° de eventuele wijzigingen van het huidige standaardmodel van de GR.; 
5° de bedingen inzake wijzigingen in de uurregelingen; 
6° de annuleringsbedingen; 
7° het opstellen van een enige arbitrale clausule (artikel 17 van de algemene 

modelvoorwaarden van de GR); 
8° de niet wettelijk verplichte, maar belangrijke vermeldingen die op de 

voorzijde van de bestelbon moeten voorkomen 
 

Deze aanbevelingen moeten bovendien gebaseerd zijn op de eindconclusies van 
de werkgroep binnen de GR, die de werkzaamheden ter zake moet voorbereiden, 
meer bepaald vanuit juridisch oogpunt. De juridische analyse zal bij de 
aanbeveling worden gevoegd (art.1 §3 van de Conventie).  
 

In het voorwoord van die Conventie werden de bedoelingen van deze opdracht 
door de Belgische Staat uiteengezet: 
 

Overwegende dat, door de conventie tussen de Geschillencommissie Reizen en 
de Minister van Economische Zaken die op 2 april 1993 werd ondertekend, de 
GR officieel werd erkend; 



Overwegende dat binnen de GR op 6 juli 1999 een protocol werd gesloten 
tussen Test-Aankoop en de representatieve verenigingen van de reissector 
(ABTO, FBAA, UPAV, VVR), met het oog op een akkoord om geen 
problematische bedingen te gebruiken in de reisbrochures; 
Overwegende dat zowel in de reisbrochures als in de reiscontracten nog steeds 
de aanwezigheid van onrechtmatige bedingen wordt vastgesteld; 
Overwegende dat een actualisering van de werkzaamheden nodig was om de 
economische evolutie van de sector en de vernieuwde handelspraktijken bij te 
blijven; 
Overwegende dat deze complexe problematiek in eerste instantie beter kan 
worden geregeld in overleg met alle betrokken partijen; 
Overwegende dat op verzoek van de FOD Economie, KMO, Middenstand & 
Energie een werkgroep werd belast door de GR, enerzijds met de toepassing van 
het protocol van 6 juli 1999 en, anderzijds met het opsporen van onrechtmatige 
bedingen die nog zouden worden gebruikt op bestelbons en in de algemene 
voorwaarden in de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling; 
Overwegende dat deze werkgroep is samengesteld uit leden die de 
consumentenorganisaties en de beroepsverenigingen vertegenwoordigen, alsook 
uit deskundigen en vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand & Energie; 
Overwegende dat de werkzaamheden van de GR rond de onrechtmatige 
bedingen van algemeen belang zijn en meer in het bijzonder gericht zijn op een 
optimale juridische bescherming van de consument; 
Overwegende dat de werkzaamheden van de werkgroep moeten steunen op een 
juridische expertise ter zake en de deelname van rechtskundige experten dan 
ook noodzakelijk is; 
Overwegende dat de deskundigen zullen worden belast met de voorbereiding 
van het eindverslag dat de ontwerpen van aanbevelingen zal bevatten, die door 
de reissector moeten worden nageleefd op het vlak van contractuele bedingen. 
 
De GR richtte een Werkgroep op onder het voorzitterschap van de heer Michel 
ALLARDIN die de FOD Economie vertegenwoordigt. De heer Advocaat 
Olivier DUGARDYN en Prof. Pierre H. FAUCONNIER werden als juridische 
deskundigen aangewezen. 
 

Bij toepassing van artikel 1§2, van de Conventie, merkt de werkgroep op dat het 
protocol van 6 juli 1999 inzake de contractbedingen die door de reisorganisaties 
worden gebruikt, dat van toepassing blijft, een gunstige impact heeft gehad, 
omdat het over het algemeen wordt nageleefd door de sector. Bepaalde bedingen 
werd echter geïdentificeerd die inbreuk kunnen maken op de toepasselijke 
wetten. Het zijn die bedingen die hierna zullen worden besproken. 
 

Bovendien moet worden gepreciseerd dat dit verslag enkel het resultaat bevat 
van de werkzaamheden van de werkgroep inzake de onrechtmatige bedingen. 



De andere punten waarvan het onderzoek deel uitmaakt van de opdracht als 
omschreven in artikel 1§2 van de Conventie en die werden behandeld tijdens de 
werkzaamheden van de werkgroep, zullen het voorwerp uitmaken van een 
bijkomend verslag, na  goedkeuring van dit verslag door de GR. 
 
I. Bronnen en methodologie 
 

De onderzochte bedingen zijn duidelijk niet uitputtend. Bovendien is het 
belangrijk op te merken dat enkel een rechter kan beoordelen of een beding een 
“kennelijk onevenwicht” schept en dus als onrechtmatig moet worden 
beschouwd. De onrechtmatigheid van een beding moet worden beoordeeld in 
overeenstemming met het geheel van verplichtingen dat werd aangegaan in het 
algemene kader van het contract  Als de GR wordt voorgesteld een brief te 
sturen naar één of ander reisbureau - zoals hier en daar in dit verslag wordt 
gesuggereerd - moet zij een zekere voorzichtigheid aan de dag leggen. 
 

Rechtsbronnen waren het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de verbruiker, de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het 
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. alsmede de geldende Europese 
wetgeving en de toepasselijke rechtspraak. 
 
II. Kritische analyse 
 

1. Sommige reisbureaus vermelden nog een oude versie van de algemene 
reisvoorwaarden met als adres De Motstraat of E. Jacqmain laan. 

Het secretariaat zal een algemene typebrief versturen als het geïnformeerd 
wordt dat een reisbemiddelaar of een reisorganisator niet de correcte 
versie(s) van de algemene voorwaarden gebruikt. In deze brief zal de 
aandacht van de firma’s  worden gevestigd op het feit dat de gepubliceerde 
voorwaarden niet overeenstemmen met de voorwaarden van de GR welke in 
bijlage zijn verstuurd en er zal hen worden voorgesteld om dit zo snel 
mogelijk recht te zetten. 

 
2. Sommige bestelbons verwijzen niet naar de GR Bij andere bestelbons 

gebeurt die verwijzing slechts impliciet, m.a.w. via het opschrift 
"Algemene reisvoorwaarden van de GR" 

De beroepsverenigingen zullen er op aandringen bij hun leden dat de 
algemene voorwaarden van de GR op de achterkant worden gepubliceerd. 
Wat betreft de leesbaarheid van de contractuele clausules, de werkgroep 
noteert: hetzij de vermelding van de algemene voorwaarden van de 
reisbemiddelaar in extenso op de achterkant van de bestelbon, hetzij de 
vermelding van de algemene voorwaarden in een bijlage waarvoor de klant 
tekent ter kennisname van en voor ontvangst van de algemene voorwaarden. 



3. In sommige bestelbons/contracten wordt uitdrukkelijk verwezen naar een 
welbepaalde bevoegde rechtbank, gekozen door het reisbureau.  

Doorgaans, zo merken de deskundigen op, kunnen dergelijke clausules niet 
strijdig worden bevonden (en worden zij ook niet strijdig bevonden door de 
rechtspraak) met artikel 32.20 van de wet van 14 juli 1991 indien ze 
overeenkomen met artikel 624, 1e, 2e (of 4e) van het Gerechtelijke Wetboek: 
• dagvaart de consument de verkoper dan is het beding waarbij de 
rechtbank van de verkoper bevoegd verklaard wordt, in overeenstemming 
met 624, 1e. 
• dagvaart de verkoper de consument voor de rechtbanken van zijn 
arrondissement, gekozen op grond van een bevoegdheidverlenend beding, en 
wordt het reiscontract daar ook gesloten, dan is dit bevoegdheidsbeding in 
overeenstemming te brengen met 624, 2e van het Gerechtelijke Wetboek. 
 

Wanneer een welbepaalde rechtbank op grond van een contractueel beding 
bevoegdheid krijgt, zonder verband met één van de criteria van artikel 624, 
1e, 2e en 4e, namelijk een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de 
verweerder of van de plaats waar de verplichting is ontstaan, is dit beding 
onrechtmatig, in de zin van artikel 32.20 van de wet op de handelspraktijken. 
 

Bovendien merken de deskundigen op dat artikel 624.3° van het Gerechtelijk 
Wetboek  als volgt luidt :  
“Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke 
rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar 
keuze van de eiser worden gebracht; 3° voor de rechter van de woonplaats 
gekozen voor de uitvoering van de akte “;  
Uit dit artikel blijkt dat de bedingen die de bevoegdheid aan een rechtbank 
zouden toekennen op basis van een woonstkeuze onrechtmatig zijn. Dit 
wordt tevens bevestigd door de rechtspraak  
 
4. Soms worden de algemene reisvoorwaarden door de reisagent gewijzigd 

of wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de eigen bijzondere 
of algemene voorwaarden en het model van algemene reisvoorwaarden 
van de GR. 

Het secretariaat zal het nodige doen als wordt vastgesteld dat er een 
verschil is tussen de algemene voorwaarden van de GR  en die welke zijn 
gepubliceerd. 
 
5. In sommige bestelbons/reiscontracten voorzien op de achterkant enkel 

(hun) "algemene verkoopsvoorwaarden", terwijl er juist vóór de 
handtekening van de partijen in een klein gedrukte tekst o.m. wordt 
bepaald dat "De algemene reisvoorwaarden van de GR (… ) voorrang 
(hebben) op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden", en dit 
zonder dat deze voorwaarden worden weergegeven. 



Volgens artikel 32.23 van de wet van 14 juli 1991, « is elk beding 
onrechtmatig, dat tot doel heeft op onweerlegbare wijze de instemming van 
de consument vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk 
kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst ».  
Dergelijke bedingen zijn bijgevolg onrechtmatig. 
 
6. Alle aan de reiziger overgemaakte prijzen, zowel deze vastgesteld in het 

programma als deze verstrekt ten titel van bijzondere prijsopgave, zijn 
vatbaar voor wijziging onder invloed van de algemene economische 
voorwaarden en inzonderheid van iedere eventuele stijging van de prijzen 
der grondstoffen en diensten, de toegepaste taksen in de verschillende 
doorreisde landen en hotelbarema’s, de koers van de buitenlandse 
deviezen tegenover de Belgische Frank.”  

De prijsherziening moet conform gebeuren met art. 11 van de 
Reiscontractenwet en art 32.2 van de wet van 14 juli 1991. Dergelijke 
clausule moet op voorhand zijn voorzien en aanvaard voor het sluiten van 
het contract en niet erna: er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
aanpassing van de prijs vóór het afsluiten van het contract en deze die kan 
plaatsvinden na het sluiten van de overeenkomst conform de voornoemde wet 
.De werkgroep is het eens dat dergelijke contractuele clausule zou moeten 
worden verwijderd uit de contractuele voorwaarden 
 
7. "Alle aan de klant overgemaakte prijzen, zowel deze vastgesteld in ons 

programma als degene verstrekt ten titel van bijzondere prijsopgave, zijn 
vatbaar voor wijziging onder invloed van de algemene economische 
voorwaarden  (…)" 

Zoals vermeld hierboven, werd er beslist dat dit een onrechtmatig beding is. 
 

8. “De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige 
inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor de reis 
nodig heeft. Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van de 
vereiste documenten of ingeschreven zijn in de reispas van de ouders.  
Een reiziger die bij gebrek aan de vereiste documenten, of omdat hij zich 
niet naar de wetten en reglementen schikte, het geheel of gedeelte van de 
reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan alle 
kosten en verantwoordelijkheid.” 

Dergelijk onrechtmatig beding moet geschrapt worden bij toepassing van 
artikel 31§1 van de wet van 14 juli 1991. want deze creëert een kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen De eerste 
zin zou echter de niet-Belgische reizigers kunnen betreffen. De formaliteiten 
voor Belgen zouden op de recto van de bestelbon moeten kunnen vermeld 
worden.  



Een clausule of een eenvoudige vermelding op de voorzijde van de bestelbon 
zou eveneens de aandacht van de klant op zijn informatieplicht kunnen 
vestigen.  
 
9. Een reisbureau behoudt zich het recht voor het voorziene programma te 

wijzigen indien, tengevolge van bepaalde omstandigheden, waarover 
alleen het agentschap beslist, deze wijzigingen wenselijk blijken te zijn, 
zonder dat zij daarbij de wezenlijke kenmerken van de reis of van de te 
verlenen diensten mag wijzigen  

De wijzigingen mogen niet als errata worden beschouwd. De vermelding 
"Wijzigingen zullen als errata worden aangekondigd" is bedrieglijk en moet 
worden gewijzigd.  Er dient in het contract een duidelijk onderscheid te 
worden gemaakt tussen wijziging en vergissing. 
 
10. "Uurregeling en vluchtnummer onder voorbehoud van wijziging"  
Aangaande de clausules betreffende de uurregelingen, deze werden 
besproken binnen de werkgroep en zullen het voorwerp vormen van een extra 
verslag. Ondertussen vindt de werkgroep dat derglijke algemene clausules 
zonder nuancering abusief zijn (art 31§1). De werkgroep beveelt bijgevolg 
aan dit soort beding te schrappen. 
 
11. Noch de reisbemiddelaar, noch de reisorganisator heeft het recht het 

inintiatief te nemen om zonder precieze beweegreden de reis van de 
klant te annuleren. 

Zo een  beding is onrechtmatig.  
Daarentegen erkent de werkgroep de noodzaak, zowel voor de consument als 
voor de reisagent, om een clausule te voorzien die deze laatste toelaat het 
contract te verbreken als de consument in gebreke blijft tot het betalen van 
de voorschotten en aldus de schade voor alle partijen te beperken (rekening 
houdend met het feit dat de “annulatiekosten” (beter: de 
verbrekingsvergoedingen) verhogen naarmate de vertrekdatum nadert). 
Zo’n clausule is volledig wettelijk (uitdrukkelijk ontbindend beding), maar 
toch moet: 
1/ de consument in gebreke zijn van betalen 
2/ de consument vooraf in gebreke worden gesteld tot het uitvoeren van zijn 
verplichtingen 
bijgevolg stelt de werkgroep het volgende beding voor: 
“De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zullen het recht hebben de 
overeenkomst met de reiziger te beëindigen indien deze nalaat het voorschot 
of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, nadat deze vooraf in 
gebreke werd gesteld”. 
 



11. "Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verwijlrente op het factuurbedrag verschuldigd ten belope van 1,5% per 
maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebreke 
stelling een forfaitaire vergoeding als schadebeding verschuldigd ten 
belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van … )"  

Op grond van het principe van het te goeder trouw uitvoeren van 
overeenkomsten (artikel 1134 al.2 van het Burgerlijk Wetboek), dient de 
reisorganisator zowel de kostprijs te vermelden die ten laste van de reiziger 
zal komen indien een element van het contract op zijn verzoek wordt 
gewijzigd, als de verplichting die op de reisorganisator rust om alleen de 
kosten te dragen wanneer op diens initiatief een element van het contract 
wordt gewijzigd.  
De woorden "van rechtswege" worden geschrapt wanneer in het beding 
wordt gepreciseerd « zonder ingebrekestelling».  
Dergelijke strafrechtelijke clausules zijn van vergoedende aard, conform Art 
1226 BW.  Bijgevolg stipuleert Artikel 1231 § 1 BW dat de bedingen die een 
buitensporige bedrag voorzien als schadevergoeding, zullen moeten worden 
verlaagd.  Ze moeten niet langer worden geannuleerd.  Hetzelfde geldt voor 
de buitensporige conventionele moratoire intresten (Art 1153, la. 4 BW).  
Het wederkerigheidsprincipe zoals voortvloeit uit artikel 32.15 van de wet 
van 14 juli 1991 moet worden nageleefd op straffe van nietigheid van het 
strafbeding 7; volgens artikel 31 §1 van dezelfde wet is elk beding 
onrechtmatig, dat een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en 
plichten van de partijen. 
 

12. "Het reisbureau handelt steeds als bemiddelaar tussen de reiziger en de 
leveranciers van verleende diensten (…) kan dan ook niet aansprakelijk 
gesteld worden voor ongevallen, vertragingen, verlies of diefstal van 
bezittingen of bagage, onregelmatigheden of speciale gebeurtenissen van 
welke aard ook, die zich zouden voordoen tijdens de uitvoering van de 
voorziene diensten"  

Het reisbureau kan zowel een contract tot reisorganisatie als een contract tot 
reisbemiddeling vormen bij toepassing van de artikelen 1.1° en 1.2° van de 

                                                 
7 WERY, P, Art 32, 15° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument. de eis van wederkerigheid van de 
strafrechtelijke clausules, JLMB 2001, bk. 29, 1246-1257. 
Er werd meermaals vastgesteld dat de schadebeding dat de schade vaststelt die de consument moet vergoeden 
indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, zonder een gelijkaardige schadevergoeding te voorzien op kosten van 
de verkoper die zijn verplichtingen niet nakomt, onrechtmatig is (Comm. Bergen 26 april 1994, R.D.C. 1996, 
1002, nota.JdP Nijvel, 4.08.1995, Praktische gids van handel & Mededinging 1995, 210 ;  Luik 19 januari 1998, 
R.G.D.C. 1998 (verkort), 350 ; Gent 19 december 2000, Praktische gids voor handel & Mededinging 2000, 455 
 



wet van 16 februari 1994. Bijgevolg kan men  niet beweren altijd en in alle 
gevallen een reisbemiddelaar te zijn.  
13. Info-bladzijden : vocabularium : definities, omschrijvingen (van 

bungalow, suite, zeezicht, enz.) schrappen. Sommige omschrijvingen 
moeten duidelijker : huisdieren, bouwactiviteiten, met 3 of 4 in één 
kamer, sterrenkunde, maaltijden (buffet), overboeking,… 

De werkgroep geeft in het algemeen de aanbeveling dat de reizensector in 
alle communicatie en contractuele documenten een uniforme terminologie 
gebruikt, en meer bepaald, deze gebruikt in de “brochure +”, die het 
resultaat is van het werk geleverd binnen een andere werkgroep die speciaal 
hiervoor werd opgericht.  
Het gebruik van een andere terminologie die afwijkt van de “brochure +” 
kan enkel mogelijk zijn binnen het strikte kader van de productbeschrijving, 
en niet in een algemene lijst.  
Het voorbeeld dat vaak werd aangehaald binnen de werkgroep is de 
beschrijving van de notie “bungalow”, wat in professionele terminologie een 
verblijf met twee kamers kan betekenen.  De werkgroep vindt dat dit moet 
worden verduidelijkt in de beschrijving van het hotel.  
De experten vestigen de aandacht op de bewoordingen zelf van het artikel 
32.5 van de wet van 14 juli 1991, waarin wordt gesteld dat onrechtmatig is, 
elk beding dat ertoe strekt de verkoper het exclusieve recht te geven om één 
of ander beding van de overeenkomst te interpreteren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	I. Bronnen en methodologie
	II. Kritische analyse

