Lijst met regelgevingen waarin een adviesbevoegdheid voor de brc
Verbruik is voorgeschreven
1

Algemeen

Koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende
commissie "Verbruik" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de
Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame
Art.2:
"Onverminderd de toepassing van artikel XIII.6 van het Wetboek van economisch recht, bestaat de
opdracht van de Commissie erin om:
1° adviezen uit te brengen over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de
diensten aanbelangen en over problemen die voor consumenten van belang zijn;
2° voorstellen doen inzake de acties die worden ondernomen of nog moeten worden ondernomen in het
voordeel van de consument;
3° gedachtewisseling en overleg mogelijk te maken tussen de vertegenwoordigers van de
consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van de organisatie van de productie, de distributie,
de landbouw en de middenstand, over alles wat de problemen van de consument aanbelangt;
4° documentatie te zoeken en te verzamelen over de consumptieproblemen in het algemeen, de
daarmee samenhangende onderzoekswerkzaamheden te volgen en aan te moedigen, alsook de acties,
ondernomen om de consument te informeren, te coördineren en te harmoniseren.
Met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de consumenten heeft de Commissie eveneens
tot opdracht:
1° advies uit te brengen bij het opstellen van reglementering die verband houdt met de bescherming van
de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers;
2° advies te geven over het beleid van de federale overheid inzake de bescherming van de veiligheid en
de gezondheid van de gebruikers en de consumenten ten gevolge van het op de markt brengen en het
gebruik van producten;
3° advies te geven aan de minister wanneer men het publiek moet inlichten over risico's en algemene
problemen bij specifieke producten of diensten;
4° het overleg te organiseren tussen de producenten, de distributeurs, de gebruikers, de overheid en de
gespecialiseerde instellingen."
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2.1

Specifiek
Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten

Art. 224:
"§1. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, genomen op voorstel van de Minister van
Financiën en de Minister van Economische Zaken, na raadpleging van de representatieve organisaties
van de betrokken financiële dienstverleners en van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, een
bestuursrechtelijke instantie oprichten, " Geschillencommissie voor bank- en effectentransacties "
genaamd, waaraan geschillen tussen de in artikel 3 van deze wet bedoelde instellingen en hun cliënten
kunnen worden onderworpen om deze geschillen te helpen oplossen door hierover advies te verstrekken
of op te treden als bemiddelaar.
Bovendien stelt de Geschillencommissie voor bank- en effectentransacties een lijst op van de natuurlijke
personen die zij geschikt acht om als scheidsrechter op te treden bij geschillen over bank- en
effectentransacties. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van de partijen die hun geschillen door
arbitrage wensen te laten beslechten.
§ 2. Het in § 1 bedoelde koninklijk besluit bepaalt inzonderheid:
- welke soort geschillen aan de Geschillencommissie kunnen worden voorgelegd;
- de samenstelling van deze Commissie;
- de te volgen procedure en de termijnen waarbinnen de Commissie een advies moet uitbrengen of als
bemiddelaar moet optreden;
- in welke vorm de adviezen moeten worden bekendgemaakt.
§ 3. In afwijking van artikel 1676, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de openbare
kredietinstellingen arbitrageovereenkomsten afsluiten voor hun geschillen met hun cliënten."

2.2

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten

Art. 17:
"De Koning oefent de bevoegdheden, Hem toegekend door de bepalingen van het hoofdstuk I, artikelen
1 tot en met 6, en van het hoofdstuk II van deze wet uit, op de gezamenlijke voordracht van respectievelijk
de Ministers die de Middenstand en de Economische Zaken onder hun bevoegdheid hebben en van de
Ministers die de Middenstand en de Binnenlandse Zaken onder hun bevoegdheid hebben.
De besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet worden voor advies voorgelegd aan de
Hoge Raad van de Zelfstandigen en de K.M.O. en aan de bijzondere raadgevende commissie Verbruik."
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2.3

Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu,
de volksgezondheid en de werknemers

Art. 19:
"§ 1. Onverminderd de door artikel 6, § 4, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen voorgeschreven betrokkenheid van de Gewestregeringen, onderwerpt de Minister de
ontwerpen van koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikelen 5, §§ 1 en 2, 9 en 14 van deze wet
aan het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad,
bijzondere raadgevende commissie Verbruik, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale
Arbeidsraad voor de aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.
De Minister bepaalt in zijn adviesvraag de termijn waarbinnen het advies dient te worden verstrekt.
Behoudens waar de noodzaak van een kortere termijn wordt aangetoond is deze termijn drie maanden.
Deze termijn mag niet korter zijn dan één maand. Wanneer binnen de in de aanvraag bepaalde termijn
geen advies wordt verstrekt, is het advies niet langer vereist.
§ 2. Voor besluiten die een loutere omzetting zijn van de minimale bepalingen van
harmonisatiemaatregelen genomen op Europees vlak, zijn de raadplegingen vermeld in § 1 niet verplicht,
maar volstaat een kennisgeving aan de Raden vermeld in § 1.
Ontwerpen van koninklijke besluiten die invulling geven aan een door de richtlijn voorziene beleidsmarge
of die andere elementen bevatten die de omzetting van de richtlijn als zodanig te buiten gaan, dienen
echter wel ter advies te worden voorgelegd."

2.4

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten

Art. 30bis:
"Onverminderd de artikelen 39 tot 43 van Verordening 600/2014, op advies van de raad van toezicht en
na minstens een maand op voorhand de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, opgericht bij
koninklijk besluit 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieuetikettering en milieureclame, om advies te hebben verzocht, kan het directiecomité van de FSMA,
onverminderd de bevoegdheden van de minister die de Economie onder zijn bevoegdheden heeft,
reglementen bepalen die, rekening houdend met de belangen van de afnemers van financiële producten
of diensten :
1° een verbod dan wel beperkende voorwaarden opleggen op de commercialisering of bepaalde vormen
van commercialisering aan niet-professionele cliënten van financiële producten of van bepaalde
categorieën van financiële producten;
2° via de verplichte vermelding van een label of anderszins, de transparantie bevorderen van dergelijke
producten, van bepaalde categorieën van dergelijke producten of van de risico's, prijzen, vergoedingen
en kosten ervan;
3° een referentie-vragenlijst voor het bepalen van het beleggersprofiel voor afnemers van financiële
producten aanbevelen.
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Voor doeleinden van dit artikel wordt onder commercialisering verstaan: het voorstellen van het product,
ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, om de cliënt of potentiële cliënt aan te zetten tot aankoop van,
inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het betrokken product.
Artikel 64, derde lid, is van toepassing op deze reglementen."

2.5

Kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een
dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een
ambachtelijk beroep

Art. 4 (idem aan artikel 22 van de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende
intellectuele beroepen):
"§ 1. Elk verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel (van een dienstverlenend intellectueel
beroep) wordt aan de minister gericht, bij een ter post aangetekende brief.
De verzoekers vermelden in het verzoekschrift de te beschermen beroepstitel en omschrijven de
zelfstandige beroepsbedrijvigheid die door deze titel wordt gedekt. Zij kunnen eveneens voorstellen dat
de bescherming van de titel tot de loontrekkende werknemers en/of tot de ambtenaren zou worden
uitgebreid. Zij staven hun verzoekschrift en houden daarbij onder meer rekening met het algemeen
belang. Het verzoekschrift vermeldt de diploma's die vereist zijn om de beschermde titel te kunnen voeren
en, eventueel, de beroepspraktijk. De opleiding moet kunnen verworven worden in door het Rijk, de
gemeenschappen of de gewesten erkende of gesubsidieerde inrichtingen.
Het verzoekschrift bepaalt eveneens de basiselementen van de deontologische voorschriften die de
verzoekers gereglementeerd willen zien.
Deze deontologische voorschriften hebben ten minste betrekking op:
1° de informatie en de bescherming van de verbruiker;
2° de onverenigbaarheden, teneinde de nodige onafhankelijkheid te waarborgen.
§ 2. Het overeenkomstig § 1, ingediende en in de door de Koning bepaalde vorm opgestelde
verzoekschrift wordt binnen zestig dagen na ontvangst aan de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik overgezonden. Deze brengt een met redenen omkleed advies uit en zendt dit advies evenals
een uittreksel van het proces-verbaal van de zitting tijdens welke het verzoekschrift onderzocht werd over
aan de minister en de verzoekers, binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoekschrift. Indien
binnen deze termijn geen advies werd overgezonden, wordt het advies geacht gunstig te zijn. Het
verzoekschrift wordt eveneens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de
federale overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie
binnen zestig dagen na de ontvangst ervan. Iedere belanghebbende kan de minister schriftelijk kennis
geven van zijn opmerkingen binnen zestig dagen volgend op de bekendmaking. Binnen dezelfde termijn
kan de minister eventueel om het advies verzoeken van een door de wet ingestelde orde of
beroepsinstituut, indien hij van oordeel is dat de verwantschap met een bestaande regelgeving of andere
aspecten van het verzoekschrift dergelijk bijkomend advies nuttig maken. Dit advies wordt binnen zestig
dagen medegedeeld.
…"
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Art. 10:
"§ 1. Elk verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel (van een ambachtelijk beroep) wordt aan de
minister gericht, bij een ter post aangetekende brief.
De verzoekers vermelden in het verzoekschrift de te beschermen beroepstitel en omschrijven de
zelfstandige ambachtelijk beroepsbedrijvigheid die door deze titel wordt gedekt.
Het verzoekschrift vermeldt de diploma's en/of de beroepspraktijk die vereist zijn om de beschermde titel
te kunnen voeren. De opleiding moet kunnen verworven worden in door het Rijk, de gemeenschappen
of de gewesten erkende of gesubsidieerde inrichtingen.
§ 2. Het overeenkomstig § 1 ingediende en in de door de Koning bepaalde vorm opgestelde
verzoekschrift wordt binnen zestig dagen na ontvangst aan de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik overgemaakt. Deze brengt een met redenen omkleed advies uit en zendt dit advies evenals een
uittreksel van het proces-verbaal van de zitting tijdens welke het verzoekschrift onderzocht werd over
aan de minister en de verzoekers, binnen dertig dagen na de ontvangst van het verzoekschrift. Bij gebrek
aan advies binnen deze termijn, wordt het gunstig geacht.
Het verzoekschrift wordt eveneens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de
federale overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie
binnen zestig dagen na de ontvangst ervan. Iedere belanghebbende kan de minister schriftelijk kennis
geven van zijn opmerkingen binnen zestig dagen na de bekendmaking.
…"

2.6

Wetboek van economisch recht

Art. VI.1:
"…
§ 2. Voor de aangelegenheden die worden bedoeld door dit boek (VI. Marktpraktijken en
consumentenbescherming) kan de Koning, op voordracht van de ministers bevoegd voor Economie,
Consumentenzaken en Financiën, voor een of meerdere categorieën van financiële diensten bijzondere
regels vaststellen of afwijken van de toepassing van sommige bepalingen van dit boek.
Vooraleer een besluit voor te stellen met toepassing van het eerste lid, raadpleegt de minister de
bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) en bepaalt hij de redelijke termijn binnen dewelke het advies moet worden gegeven. Na deze
termijn is het advies niet meer vereist."
Art. VI.9:
"§ 1. De Koning kan, onverminderd de bevoegdheid die Hem is verleend op het gebied van de
volksgezondheid, met het oog op het waarborgen van de eerlijkheid van de handelsverrichtingen of de
bescherming van de consument:
1° voor de goederen of categorieën van goederen die Hij aanwijst, de etikettering voorschrijven en de
vermeldingen en andere elementen ervan vaststellen;
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2° de voorwaarden van menging, samenstelling, presentatie, kwaliteit en veiligheid vastleggen, waaraan
de goederen moeten voldoen om al dan niet onder een bepaalde benaming op de markt te mogen worden
gebracht;
3° verbieden dat goederen onder een bepaalde benaming op de markt worden gebracht;
4° het gebruik van een bepaalde benaming opleggen voor goederen die op de markt worden gebracht;
5° opleggen dat aan de benamingen waaronder goederen op de markt worden gebracht, tekens,
woorden of uitdrukkingen worden toegevoegd bedoeld om de betekenis ervan te verduidelijken;
6° verbieden dat bepaalde tekens, woorden of uitdrukkingen worden toegevoegd aan de benamingen
waaronder goederen op de markt worden gebracht.
§ 2. Alvorens een besluit ter uitvoering van de voorgaande paragraaf voor te stellen, raadpleegt de
minister de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
K.M.O. en bepaalt de redelijke termijn waarbinnen het advies moet worden gegeven. Eenmaal deze
termijn is verstreken, is het advies niet meer vereist."
Art. VI.30:
"De minister raadpleegt de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de KMO vooraleer een besluit voor te stellen in toepassing van de artikelen VI.25
(solden) en VI.29 (sperperiode). Hij bepaalt de redelijke termijn waarbinnen het advies wordt gegeven.
Eenmaal deze termijn verstreken, is het advies niet meer vereist."
Art. VI.35:
"§ 1. Onverminderd de bevoegdheden die Hem krachtens een andere wetsbepaling zijn toegekend, kan
de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, voor de goederen of diensten of de
categorieën van goederen of diensten die Hij bepaalt:
1° de reclame verbieden of beperken, teneinde een betere bescherming van de veiligheid van de
consument en van het leefmilieu te waarborgen;
2° de minimale vermeldingen van de reclame vaststellen, teneinde een betere voorlichting van de
consument te verzekeren.
§ 2. Alvorens een besluit ter uitvoering van paragraaf 1 voor te stellen, raadpleegt de minister de
bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., en
bepaalt hij de redelijke termijn waarbinnen het advies moet worden gegeven. Eenmaal deze termijn is
verstreken, is het advies niet meer vereist."
Art. VI.89:
"§ 1. Elke onderneming die diensten verleent aan de consument is verplicht aan de consument die erom
verzoekt, gratis een bewijsstuk af te geven. Deze verplichting vervalt indien de prijs van de dienst werd
medegedeeld overeenkomstig artikel VI.3, § 2, of indien een bestek of factuur die de in paragraaf 2
genoemde vermeldingen bevat, wordt afgegeven.
Onder de toepassing van dit artikel vallen niet de overeenkomsten die onder de benaming "forfaitair
bedrag" of onder enige andere gelijkwaardige benaming zijn aangegaan en die het verlenen van een
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dienst tot voorwerp hebben voor een vast totaalbedrag dat vóór de dienstverlening is overeengekomen
en dat op deze dienst in zijn geheel betrekking heeft.
§ 2. De Koning:
- bepaalt, hetzij op algemene wijze, hetzij voor de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst,
de vermeldingen die op het bewijsstuk moeten voorkomen;
- kan de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst, ontheffen van de toepassing van deze
afdeling;
- kan de goederen of categorieën van goederen aanwijzen waarop deze afdeling van toepassing zal zijn;
- kan, in afwijking van paragraaf 1, voor de diensten of categorieën van diensten die Hij bepaalt, de
onderneming verplichten aan de consument gratis een bewijsstuk af te geven waarvan Hij de
vermeldingen en de nadere regels bepaalt.
§ 3. De besluiten uitgevaardigd met toepassing van paragraaf 2, vierde gedachtenstreep, worden door
de minister onderworpen aan het advies van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en van de
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. De minister bepaalt de redelijke termijn waarbinnen het
advies moet verstrekt worden. Indien het advies niet verstrekt werd binnen de bepaalde termijn, is het
niet meer vereist."
Art. VI.119:
"Het onderhandelen over en het ondertekenen van collectieve consumentenovereenkomsten gebeurt
binnen de bijzondere raadgevende commissie Verbruik.
De vraag om over een collectieve consumentenovereenkomst te onderhandelen gaat uit van een lid van
de bijzondere raadgevende commissie Verbruik of van een lid van de regering.
Indien de vraag op een sector slaat die niet vertegenwoordigd is binnen de bijzondere raadgevende
commissie Verbruik, worden de ondernemingen van de sector of hun vertegenwoordigers uitgenodigd.
De collectieve consumentenovereenkomst kan niet worden afgesloten zonder hun goedkeuring.
Er moet binnen de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een unaniem standpunt bestaan over
de collectieve consumentenovereenkomst, zowel om de onderhandelingen aan te vatten als om een
overeenkomst te sluiten.
Een specifieke cel wordt opgericht binnen het secretariaat van de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik om het secretariaat van de collectieve consumentenovereenkomsten waar te nemen en om een
register ervan bij te houden.
Een huishoudelijk reglement legt de te volgen procedure vast, alsook het aanwezigheidsquorum binnen
elke groep van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik om unanieme beslissingen te nemen.
Het reglement moet worden goedgekeurd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
ministerraad."
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Art. VI.123:
"De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, op eenparig advies van de
bijzondere raadgevende commissie Verbruik aan een ganse sector de toepassing opleggen van een
collectieve consumentenovereenkomst waarvan het toepassingsgebied nationaal is."
Art. VII.217:
"De koninklijke besluiten welke worden vastgesteld op grond van de artikelen VII. 3, VII.4/1 tot VII.4/4,
VII. 57 tot VII. 59, VII.62/1 tot VII.62/7, VII. 64, VII. 90, § 1, derde lid, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, tweede
lid, VII.101, VII. 114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 en VII.147/30, § 3, van dit boek (VII. Betalingsen kredietdiensten) worden door de minister voor advies voorgelegd aan de bijzondere raadgevende
commissie Verbruik. De minister bepaalt de termijn waarbinnen het advies wordt gegeven. Na deze
termijn is het advies niet meer vereist."
Art. VII.218:
"Onverminderd de andere raadplegingsvereisten die door dit boek zijn opgelegd, oefent de Koning de
bevoegdheden uit welke Hem zijn toegekend door de artikelen VII.118, VII.120, VII.122, VII.147/34,
VII.147/36 en VII.147/38 na raadpleging van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
De koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen VII. 148, VII. 149, VII. 153 en VII. 154
worden door de minister voor advies voorgelegd aan de bijzondere raadgevende commissie Verbruik,
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Begeleidingscomité. De
minister bepaalt de termijn binnen welke het advies wordt gegeven."
Art. IX.4:
"§ 1. Met het oog op de bescherming van de veiligheid of de gezondheid van de gebruiker kan de Koning,
op de voordracht van de minister :
1° voor een categorie van producten de vervaardiging, de invoer, de verwerking, de uitvoer, het aanbod,
de tentoonstelling, de verkoop, de behandeling, het vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de verhuring,
het ter beschikking stellen, de levering na herstelling, de ingebruikstelling, het bezit, de etikettering, het
verpakken, de omloop of de gebruikswijze verbieden of reglementeren alsmede de voorwaarden inzake
veiligheid en gezondheid die in acht genomen moeten worden, bepalen;
2° een categorie van diensten verbieden of voor een categorie van diensten de voorwaarden bepalen
inzake veiligheid en gezondheid waaronder deze mogen verleend worden.
De minister of zijn gemachtigde raadpleegt voor elk ontwerp van besluit ter uitvoering van deze paragraaf
een vertegenwoordiging van de sector van de betrokken producten of diensten, van de
consumentenorganisaties en, in voorkomend geval, de werknemersorganisaties.
De raadpleging kan gebeuren via een adviesaanvraag aan de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik. De minister of zijn gemachtigde bepaalt de termijn binnen dewelke het advies moet gegeven
worden. Deze termijn mag niet minder bedragen dan twee maanden. Na deze termijn is het advies van
de Commissie niet meer vereist voor zover een raadpleging plaatsvindt zoals bepaald in het vorige lid.
§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan een product uit de handel nemen of een dienst verbieden,
wanneer is vastgesteld dat een of meerdere elementen van het betrokken product niet in
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overeenstemming zijn met de algemene veiligheidsverplichting of met een besluit genomen ter uitvoering
van de paragrafen 1 en 3, of artikel IX.5, §§ 1 en 2. Tenzij de maatregel de omzetting of het gevolg is
van een maatregel die op Europees vlak is genomen, raadpleegt de minister of zijn gemachtigde vooraf
de producent van het betrokken product of de betrokken dienstverlener en licht hem in uiterlijk vijftien
dagen na het nemen van de maatregelen.
§ 3. In een besluit genomen ter uitvoering van de paragrafen 1 of 2, kunnen tevens de volgende
maatregelen worden bevolen :
1° het uit de handel nemen, de terugname met het oog op de wijziging, de gehele of gedeeltelijke
terugbetaling dan wel de ruil van de betrokken producten, alsmede de vernietiging ervan indien dat het
enige middel is om het risico te weren;
2° de stopzetting of reglementering van de dienst;
3° verplichtingen met betrekking tot de voorlichting van de gebruikers;
4° facultatieve of verplichte procedures, testen en markeringen.
§ 5. De minister of zijn gemachtigde licht de bijzondere raadgevende commissie Verbruik in over de
getroffen maatregelen, uiterlijk vijftien dagen na het van kracht worden van een besluit genomen ter
uitvoering van dit artikel."
Art. IX.5:
"§ 1. In geval van ernstig risico kan de minister of zijn gemachtigde voor een periode van ten hoogste
één jaar, maximaal eenmaal met een periode van ten hoogste één jaar verlengbaar, een gemotiveerd
totaal of gedeeltelijk verbod uitvaardigen of voorwaarden vaststellen voor :
1° de vervaardiging, de invoer, de verwerking, de uitvoer, het aanbod, de tentoonstelling, de verkoop, de
behandeling, het vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de verhuring, het ter beschikking stellen, de
levering na herstelling, de ingebruikstelling, het bezit, de etikettering, het verpakken, de omloop of de
gebruikswijze van een product of categorie van producten;
2° de dienstverlening met betrekking tot deze producten.
Deze tijdelijke maatregel kan omgezet worden in een definitieve maatregel overeenkomstig de
procedures bedoeld in artikel IX.4.
§ 2. In een besluit of een beslissing genomen ter uitvoering van paragraaf 1 kunnen tevens de volgende
maatregelen worden bevolen :
1° het uit de handel nemen, de consignatie, de terugname met het oog op de wijziging, de gehele of
gedeeltelijke terugbetaling dan wel de ruil van een product of een categorie van producten, alsmede de
vernietiging ervan indien dat het enige middel is om het risico te weren;
2° verplichtingen met betrekking tot de voorlichting van de gebruiker.
§ 3. De minister of zijn gemachtigde raadpleegt, zonder evenwel afbreuk te mogen doen aan het door de
omstandigheden vereiste dringende optreden, vooraf de producenten of een vertegenwoordiging uit de
sector. Indien wegens de dringendheid van de maatregel geen raadpleging vooraf kan plaatsvinden,
worden de betrokken partijen hiervan ingelicht, uiterlijk vijftien dagen na het nemen van de maatregelen.
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§ 4. Voor besluiten die de omzetting of het gevolg zijn van maatregelen die zijn genomen op Europees
vlak, is deze raadpleging niet vereist.
§ 5. De minister of zijn gemachtigde licht de bijzondere raadgevende commissie Verbruik in uiterlijk
vijftien dagen na het van kracht worden van het besluit."
Art. XIV.17:
"§ 1. Onverminderd de bevoegdheden die Hem krachtens een andere wetsbepaling zijn toegekend, kan
de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor de goederen of diensten of de
categorieën van goederen of diensten die Hij bepaalt :
1° de reclame verbieden of beperken, teneinde een betere bescherming van de veiligheid van de
consument en van het leefmilieu te waarborgen;
2° de minimale vermeldingen van de reclame vaststellen, teneinde een betere voorlichting van de
consument te verzekeren.
§ 2. Alvorens een besluit ter uitvoering van § 1 voor te stellen, raadpleegt de minister de bijzondere
raadgevende commissie Verbruik en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., en de
interprofessionele organisaties voor de beoefenaars van een vrij beroep en bepaalt hij de redelijke termijn
waarbinnen het advies moet worden gegeven. Eenmaal deze termijn is verstreken, is het advies niet
meer vereist."
Art. XIV.56:
"§ 1. Elke beoefenaar van een vrij beroep die diensten verleent aan de consument is verplicht aan de
consument die erom verzoekt, gratis een bewijsstuk af te geven. Deze verplichting vervalt indien de prijs
van de dienst werd medegedeeld overeenkomstig artikel XIV. 4, § 2, of indien een bestek of factuur die
de in § 2 genoemde vermeldingen bevat, wordt afgegeven.
Onder de toepassing van dit artikel vallen niet de overeenkomsten die onder de benaming "forfaitair
bedrag" of onder enige andere gelijkwaardige benaming zijn aangegaan en die het verlenen van een
dienst tot voorwerp hebben voor een vast totaalbedrag dat vóór de dienstverlening is overeengekomen
en dat op deze dienst in zijn geheel betrekking heeft.
§ 2. De Koning :
- bepaalt, hetzij op algemene wijze, hetzij voor de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst,
de vermeldingen die op het bewijsstuk moeten voorkomen;
- kan de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst, ontheffen van de toepassing van deze
afdeling;
- kan de goederen of categorieën van goederen aanwijzen waarop deze afdeling van toepassing zal zijn;
- kan, in afwijking van § 1, voor de diensten of categorieën van diensten die Hij bepaalt, de beoefenaar
van een vrij beroep verplichten aan de consument gratis een bewijsstuk af te geven waarvan Hij de
vermeldingen en de nadere regels bepaalt.
§ 3. De besluiten uitgevaardigd met toepassing van § 2, vierde gedachtenstreep, worden door de minister
onderworpen aan het advies van de Raad voor het Verbruik en van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen
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en de K.M.O. De Minister bepaalt de redelijke termijn waarbinnen het advies moet verstrekt worden.
Indien het advies niet verstrekt werd binnen de bepaalde termijn, is het niet meer vereist."

