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Kerncijfers en aanbevelingen

Aanbevelingen voor de  
consumenten:
▶ Het recht om af te zien van een aankoop, 

het zogenaamde herroepingsrecht, is van 
toepassing wanneer een aankoop buiten 
de onderneming (bv. online, telefonisch, …) 
heeft plaats gevonden, behoudens enkele 
uitzonderingen. Een online aankoop die dus niet 
aan de verwachtingen beantwoordt kan (bijna) 
steeds teruggestuurd worden binnen de 14 
dagen zodat de consument een terugbetaling 
van zijn aankoop mag verwachten.

▶ Het recht op garantie, waarop consumenten 
zich kunnen beroepen in het geval een product 
defect is binnen de garantietermijn, moet 
ten aanzien van de verkoper geformuleerd te 
worden en niet ten aanzien van de fabrikant.  

▶ 2020 werd gekenmerkt door een exponentiële groei 
van e-commerce. Het online verkoopkanaal biedt 
tal van voordelen voor consumenten: het kan op elk 
moment van de dag, het kan veilig van thuis uit en 
het impliceert een laagdrempelige zoektocht naar 
de beste koopjes. Toch is enige voorzichtigheid 
geboden. De stijgende online transacties gaan 
ook gepaard met stijgende cybercriminaliteit en 
fraude. Om zich hiervoor te behoeden, moeten 
consumenten er zich steeds van verzekeren dat 
de website veilig is. Beveiligde webshops worden 
o.a. gemarkeerd door https:// in plaats van http://. 
Het Europees Consumenten Centrum biedt de 
mogelijkheid aan consumenten om snel na te gaan 
of een webshop veilig is, vóór er op de bestelknop 
geklikt wordt, via hun tool ‘Webshop Check’. 

Aanbevelingen voor de  
ondernemingen:

▶ Elke onderneming hecht belang aan de 
tevredenheid van haar klanten. Een vlotte 
communicatie is in dit opzicht van essentieel 
belang. De Ombudsman voor de Handel raadt 
ondernemingen aan om aandacht te besteden 
aan efficiënte klantencontacten die het 
vertrouwen en de tevredenheid bevorderen en 
frustraties vermijden.  

▶ Veel consumenten kloppen bij verschillende 
instanties aan vooraleer ze bij de juiste 
en bevoegde instantie terecht komen. Om 
de administratieve vermoeidheid van de 
consument zo veel mogelijk te beperken, 
stelt de Ombudsman voor de Handel als 
aanbeveling voor dat ondernemingen duidelijk 
en zichtbaar verwijzen naar de bevoegde 
ADR-instantie via hun website of andere 
communicatiekanalen, zodat onnodige 
doorverwijzingen vermeden worden.  

▶ Het belang van webshops is aanzienlijk 
toegenomen het afgelopen jaar. De 
Ombudsman voor de Handel raadt 
ondernemingen aan om hun webshop 
zorgvuldig uit te bouwen met de 
nodige aandacht voor de reglementaire 
handelspraktijken en consumentenrechten. De 
FOD Economie waakt immers op de naleving 
van deze rechten en plichten.  

2144 dossiers behandeld in 2020

895 ontvankelijke klachten

93% succespercentage

24 dagen gemiddelde behandelingsduur   
van de ontvankelijke dossiers
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Het jaarverslag 2020 is ongetwijfeld een bijzondere 
editie. Het jaar 2020 werd immers gekenmerkt door 
het wereldwijde Coronavirus. Niemand is gespaard 
gebleven voor de gevolgen van deze ongeziene pan-
demie. Zowel op individueel als collectief vlak werden 
wij allen rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen. 
Niet alleen onze individuele gewoonten werden over-
hoop gehaald, de hele maatschappij heeft zich voor 
een stuk opnieuw moeten uitvinden.

Als er één aspect duidelijk is worden, dan is het de 
continuïteit van de essentiële sectoren, met de 
zorgsector op de eerste plaats. Het belang van de 
handelssector is ook snel gebleken. Niet alleen voe-
dingsmiddelen blijven noodzakelijk, ook alle andere 
producten die we in ons dagelijks leven gebruiken, 
blijven nodig. Als de fysieke winkels gesloten zijn, dan 
verdwijnt het koopgedrag van een consument niet, 
maar verschuift het naar een ander kanaal: online 
shopping.

Zo heeft in 2020 e-commerce een historisch succes 

geboekt. Zoals bij elk succesverhaal, is er steeds een 
keerzijde van de medaille. Handelaars hebben zich 
moeten aanpassen aan het nieuwe koopgedrag van 
hun klanten, en dus ook aan nieuwe verwachtingen 
van die klanten. Webshops moesten de grote vraag 
van consumenten beantwoorden en moesten hun be-
drijfsprocessen daaraan aanpassen.

Ondanks deze verschuiving naar e-commerce, eerder 
dan aankopen in een fysieke winkel, blijven de klach-
ten in se dezelfde. Nog steeds zijn zowel een consu-
ment als een (aangesloten) handelaar betrokken. Nog 
steeds moet er een effectieve overeenkomst tussen 
de partijen voorhanden zijn. Nog steeds gaat het dus 
om dezelfde soort geschillen. De verschuiving naar 
e-commerce mag dus niet worden geïnterpreteerd als 
het ontstaan van een nieuwe soort klacht.

In dit jaarverslag wordt een statistische analyse ge-
geven van de in 2020 ontvangen klachten. Bij de in-
terpretatie van de cijfers wordt steeds de bijzondere 
coronacontext in gedachten gehouden.

1.  Inleiding
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2.  Opdracht en werking

De Europese consument is goed beschermd door de 
consumentenwetgeving. Toch kan het zijn dat een 
consument en een handelaar het niet eens zijn over 
de rechten van de consument. Indien een minnelijke 
oplossing niet lukt, kan een beroep worden gedaan 
op de rechtbank. Dit duurt vaak zeer lang en is duur. 
Gelukkig bestaat er een alternatief voor de recht-
bank: Alternatieve geschillenbeslechting (ook wel: 
‘buitengerechtelijke geschillenbeslechting’ of ‘alter-
native dispute resolution’, ‘ADR’).

De Ombudsman voor de Handel is één van de al-
ternatieve geschillenbeslechtingsmechanisme waar 
een consument in België terecht kan met zijn klacht. 
Daarnaast zijn er nog verschillende andere instanties 
op sectoraal of algemeen niveau. 

De Ombudsman voor de Handel is specifiek bevoegd 
om geschillen tussen een consument en een geabon-
neerde handelaar te behandelen die betrekking hebben 
op de uitvoering van een verkoop- of dienstverlenings-
overeenkomst of het gebruik van een product. 

Consumenten die niet bij de Ombudsman voor de 
Handel terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat de klacht 
gericht is tegen een niet-aangesloten handelaar, kun-
nen altijd terecht bij de Consumentenombudsdienst. 
Klachten die geen betrekking hebben op een afgeslo-
ten overeenkomst, bijvoorbeeld het voeren van mis-
leidende promoties door een handelaar, komen niet in 
aanmerking voor behandeling door de Ombudsman 
voor de Handel. Dergelijke klachten over handel-
spraktijken kunnen evenwel wel worden gemeld bij het 
meldpunt van de FOD Economie
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De Ombudsman voor de Handel is een vereniging 
zonder winstoogmerk die beantwoordt aan de wet-
telijke eisen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
transparantie, toegankelijkheid en expertise, zoals 
dit wordt voorzien in artikel 19 van Boek I van het 
Wetboek van Economisch Recht. In mei 2017 werd de 
Ombudsman voor de Handel door de FOD Economie 
erkend als een gekwalificeerde entiteit.

De Ombudsman voor de Handel biedt consumen-
ten en ondernemingen een verzoeningsservice aan. 
De Ombudsman tracht geschillen te voorkomen 
door consumenten te informeren over hun rechten 
en plichten en stelt structurele verbeteringen voor 
aan de handelssector o.b.v. de geschillen die werden 
behandeld.

Voor de consument is het opstarten van een verzoe-
ningsprocedure bij de Ombudsman voor de Handel 
kosteloos. De Ombudsman wordt gefinancierd door 
de aangesloten ondernemingen die o.b.v. hun om-
zet een jaarlijks bedrag betalen. Sinds 2020 wordt 
ook rekening gehouden met het aantal klachten van 
het jaar voordien voor het bepalen van de bijdrage. 
Ondernemingen betalen ook de verzoeningskosten 
afhankelijk van het aantal zaken waarvoor een ver-
zoeningsprocedure aanhangig werd gemaakt. De 
verzoeners ontvangen, per dossier en ongeacht het 
resultaat, een forfaitair bedrag. 

2.1. Ombudsman voor de Handel



www.ombudsmanvoordehandel.be   I   Jaarverslag 2020 8

2.2. Governance

De statuten van de Ombudsman voor de Handel voorzien in de volgende organen: een Raad van Bestuur, een 
Toezichtcomité en een Secretariaat. De respectievelijke rol van deze organen én van de verzoeners is noodzakelijk 
voor de goede werking van de Ombudsman.

2.2.1. Raad van bestuur 
De Raad van Bestuur keurt het procedureregle-
ment goed, benoemt de verzoeners en controleert 
het budget. Het mandaat van de bestuurders is on-
bezoldigd en duurt drie jaar. De huidige bestuur-
ders vervullen hun mandaat tot 2022. De Raad van 
Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de handelssector en wordt voorgezeten door Hugues 
Robert. Naast de voorzitter bestaat de Raad van 
Bestuur uit de volgende leden: Peter Kalden, Pascal 
Léglise, Catherine De Noyette, Vincent Tilman, Alana 
Van Caenegem, Jean-Marc Van Cutsem, George 
Vanderplancke, Antonia Block en Steven De Smet.

2.2.2. Toezichtscomité
Het Toezichtcomité bestaat uit vertegenwoordigers 
van de handelssector en experten in consumenten-
recht en/of geschillenregeling. Het Comité gaat na of 
de verzoeningsprocedure onpartijdig en onafhankelijk 
verloopt en kan aanbevelingen doen in verband met 
de werking, het procedurereglement en het jaarver-
slag. Ook hier is het mandaat van de leden van het 
Toezichtcomité onbezoldigd en duurt het drie jaar. 
Het Comité wordt voorgezeten door prof. dr. Stefaan 
Voet (KU Leuven-UHasselt). De overige leden zijn 
Jean de Leu de Cecil, die de handelssector verte-
genwoordigt en Katelijne Exelmans die expert is in 
geschillenregeling. Elk jaar nodigt de Ombudsman 
voor de Handel een vertegenwoordiger van de con-
sumentensector uit om het Toezichtcomité te ver-
voegen. Test-Aankoop, het Europees Centrum voor 
de Consument België en BV-Oeco willen echter geen 
mandaat opnemen. De Ombudsman voor de Handel 
blijft actief op zoek naar een consumentenvertegen-
woordiger. De intentie van de Ombudsman voor de 
Handel en zijn organen blijft immers om een volwaar-
dige representatieve vertegenwoordiging te hebben 
van alle betrokken sectoren. 

2.2.3. Secretariaat
Het Secretariaat, dat wordt toevertrouwd aan Comeos, 
staat in voor het dagelijks bestuur van de Ombudsman. 
Het Secretariaat onderzoekt o.a. de ontvankelijkheid 
van de ontvangen klachten en coördineert het werk 
van de verzoeners. Sinds 2019 werd Axelle Starek, on-
afhankelijk consultant, gemachtigd door Comeos, voor 
onbepaalde duur, om deze opdracht te vervullen. Het 
Secretariaat kan steeds terugvallen op de verzoeners 
indien opvolging nodig is bij afwezigheid van Axelle 
Starek wegens ziekte of verlof zodat een permanente 
opvolging van de dossiers gewaarborgd is.. 

2.2.4. Verzoeners 
De verzoeners zijn onafhankelijk en beschikken over 
de nodige expertise betreffende de oplossing van 
consumentengeschillen. De verzoeningsverzoeken 
worden aan de verzoeners toevertrouwd op basis van 
hun werktalen en beschikbaarheid, waarbij een ob-
jectief rotatiesysteem wordt gerespecteerd. Alvorens 
een dossier te aanvaarden, onderzoekt de verzoener 
systematisch zijn bevoegdheid, zijn onafhankelijk-
heid en zijn onpartijdigheid. De verzoeners worden 
aangesteld voor een periode van 3 jaar (hernieuw-
baar)1: Laurie Caucheteux, Steve Griess, Rika Heylen, 
Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun Van 
Calbergh en Marc Van Grimbergen. De profielen van 
de verzoeners zijn beschikbaar op de website van de 
Ombudsman voor de Handel2.

1 Alle verzoeners hebben hun driejarig mandaat verlengd in 2019. Voor meer informatie over de wijze waarop de verzoeners worden geselecteerd, wordt 
verwezen naar het jaarverslag van 2017.

2 https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/ombudsman/verzoeners
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2.2.5. Audit 
In 2020, in het kader van haar toezichthoudende taak 
op de naleving van de wettelijke vereisten voor de er-
kenning als gekwalificeerde entiteit (supra), voerde 
de inspectie van de FOD Economie een “mini-audit” 
uit bij de Ombudsman voor de Handel. Er werd na-
gegaan of de wettelijke (conformiteits-) vereisten 
inzake jaarverslag, website en periodieke opleidingen 
werden nageleefd. Ook controleerde men of de aan-
bevelingen uit het grote audit-verslag van 2019 wer-
den geïmplementeerd.

De audit bleek een succesverhaal. De Ombudsman 
voor de Handel implementeerde alle bindende aan-
beveling uit het auditverslag van 2019. Ook de op-
tionele aanbevelingen en vaststellingen werden 
geëffectueerd. Enige opmerking vanwege de FOD 
Financiën situeert zich in de vertegenwoordiging van 
de consument in het Toezichtcomité. Zoals gesteld in 
Hoofdstuk 2.2.2 blijft de Ombudsman voor de handel 
actief naar dergelijke vertegenwoordiger van de con-
sument om te zetelen in het Toezichtcomité.

2.3. Aangesloten ondernemingen

De Ombudsman voor de Handel werkt uitsluitend met ondernemingen die zich ertoe hebben verbonden om de pro-
cedure van de Ombudsman voor de Handel te respecteren. Dit impliceert o.m. dat zij elk verzoek binnen een termijn 
van maximaal 14 kalenderdagen beantwoorden.

De lijst van de aangesloten ondernemingen staat op de website van de Ombudsman voor de Handel. Op 31 decem-
ber 2020 waren de volgende ondernemingen aangesloten: Action, AD Delhaize, Aldi, Ava, BioNat, Bio-Planet, Brico, 
Brico City, Brico Plan-It, Briko Dépôt, Carrefour Drive, Carrefour Express, Carrefour Hypermarkten, Carrefour Market, 
Carrefour Market - Groupe Mestdagh, Chaussures Luxus, Chaussures Maniet, Clinique, Club, Collect&Go, ColliShop, 
Colruyt, Cora, Cru, Dats 24, Delhaize.be, Delhaize, Di, Dreambaby, Dreamland, Easy, Estée Lauder, Hans Anders, 
Heytens, Ici Paris XL, IKEA, Intermarché, Jo Malone, Kruidvat, La Mer, Lidl, Louis Delhaize, Mac Cosmetics, Makro, 
McDonald’s, Media Markt, Okay, Planet Parfum, Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar Colruyt Group, Standaard 
Boekhandel, Smiles, Tupperware, Trafic, Unigro en Vanden Borre. 
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2.4. Procedurereglement en ontvankelijkheid

Het procedurereglement respecteert het in België geldende regelgevingskader voor gekwalificeerde entiteiten 
die diensten voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen verlenen. Dit is vervat in boek XVI 
van het Wetboek van economisch recht i.v.m. de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen en het 
Koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde enti-
teit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen.

De Ombudsman voor de Handel is bevoegd om geschillen tussen een consument en een aangesloten onderne-
ming te behandelen die betrekking hebben op de uitvoering van een verkoop- of dienstverleningsovereenkomst 
of het gebruik van een product. 

Daarentegen is de Ombudsman voor de Handel niet bevoegd voor:

▶  verzoeken die verband houden met de schadeloosstelling van lichamelijk letsel;
▶  verzoeken die verband houden met de aansprakelijkheid voor producten met gebreken;
▶  verzoeken die betrekking hebben op specifieke domeinen waarvoor een andere gekwalificeerde entiteit 

bevoegd is;
▶  verzoeken die gericht zijn tot een niet-geabonneerde onderneming;
▶  verzoeken die uitgaan van een onderneming of iemand die beroepshalve handelt.

Worden door de Ombudsman voor de Handel dienvolgens onontvankelijk verklaard:

▶  verzoeken die niet binnen zijn bevoegdheidsdomein vallen (supra);
▶  verzoeken die niet vooraf aan de betrokken onderneming zijn gericht of die al meer dan een jaar eerder aan 

hem haar gericht;
▶  verzoeken die betrekking hebben op een waarde kleiner dan 25 euro3, behalve verzoeken die niet in geld waar-

deerbaar zijn;
▶  erzoeken met het oog op de regeling van een geschil dat het voorwerp is of al geweest is van een 

rechtsvordering;
▶  verzoeken die buiten de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen worden ingediend;
▶  anonieme, verzonnen, kwetsende of lasterlijke verzoeken;
▶  verzoeken die zijn werking ernstig zouden belemmeren.

Volledigheidshalve moet aan deze weigeringsgronden nog een aantal andere situaties worden toegevoegd, meer 
bepaald:

▶  verzoeken waarvoor zonder tussenkomst van de Ombudsman voor de Handel, vóór het onderzoek naar de 
ontvankelijkheid ervan, een oplossing werd gevonden door de partijen;

▶  verzoeken die door de Ombudsman voor de Handel reeds werden behandeld;
▶  verzoeken die onvolledig zijn, na de consument te hebben verzocht om de klacht te vervolledigen4.

Als het verzoek onontvankelijk is, brengt het Secretariaat van de Ombudsman voor de Handel de partijen binnen 
21 kalenderdagen op de hoogte van de weigering om het verzoek te behandelen.

Wat een verzoeningsakkoord betreft, moet worden benadrukt dat noch het Secretariaat van de Ombudsman, 
noch de verzoeners tussenkomen in de uitvoering hiervan. Als de partijen dit niet nakomen, dan moet door de 
partij die de uitvoering ervan vraagt, een beroep worden gedaan op de rechtbank.

3  Bv Elke klacht met een waarde kleiner dan 25€ wordt doorgestuurd naar de onderneming voor nuttig gevolg. De Ombudsman voor Handel waakt 
erover dat deze klachten ook effectief behandeld worden door de ondernemingen. Echter wordt er geen verzoener aangesteld voor deze niet-ont-
vankelijke klachten; Voor meer over de ontvankelijkheidsdrempel van 25€ verwijzen we naar het jaarverslag van 2019, meer bepaald hoofdstuk 5.1 
op pagina 32..

4   Bv. bij gebreke aan ontvangst van het klachtenformulier hetzij informatie waaruit de Ombudsman redelijkerwijs de klacht kan opmaken.
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2.5. Behandeling van dossiers

Iedere ontvankelijke klacht die aan de Ombudsman 
voor de Handel wordt gericht, wordt doorgestuurd 
naar de onderneming, die maximaal 14 dagen de tijd 
heeft om een oplossing te vinden voor het geschil.

Wordt binnen de initiële termijn van 14 dagen door 
de partijen geen oplossing gevonden, dan stelt het 
Secretariaat, binnen de 21 dagen na het indienen van 
de klacht, een verzoener aan. De verzoener beschikt 
over een termijn van 40 dagen, vanaf de aanvaarding 
van zijn aanstelling, om het geschil te onderzoeken en 
een verzoeningsvoorstel te doen. Na mededeling van 
het verzoeningsvoorstel aan de partijen, beschikken 
zij over een termijn van 14 dagen om het voorstel te 
aanvaarden of af te wijzen. Behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden duurt de procedure dus niet langer 
dan 76 kalenderdagen5.

Overeenkomstig het procedurereglement betreft de 
eerste fase in de behandeling van het geschil de fase 
van de “onderhandeling”. In deze fase treden geen 
derden op en zijn het de partijen die deze fase leiden. 
Indien de partijen niet tot een onderling akkoord ko-
men tijdens de onderhandelingsfase, volgt een twee-
de fase, meer bepaald de fase van de “verzoening”. 
Hier treedt een neutrale derde, de verzoener, op met 
het oog op het faciliteren van een verzoeningsak-
koord tussen de partijen bij het geschil.

5   De wet bepaalt dat de procedure maximaal 90 kalenderdagen mag duren, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
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2.6.   Wijze waarop de dossiers worden behandeld via het online  
  platform

De consument registreert zijn klacht d.m.v. het online 
klachtenformulier op de website van de Ombudsman 
voor de Handel. De consument ontvangt dan een 
bevestigingsemail met instructies voor het aanma-
ken van een gebruikersnaam en een wachtwoord om 
toegang te krijgen tot het platform. De onderneming 
die toegang heeft tot het platform ontvangt gelijk-
tijdig een e-mail met de melding dat een klacht werd 
ontvangen. 

De eerste fase van de onderhandeling start met de 
melding aan de partijen dat (a) de onderneming de 
klacht onderzoekt; (b) zij beschikken over 14 dagen 
om tot een akkoord te komen; en (c) bij gebreke aan 
een akkoord het Secretariaat binnen de 21 dagen een 
verzoener zal aanstellen. 

Het platform laat verschillende handelingen toe. Zo 
kunnen de partijen documenten opladen en aan el-
kaar meedelen; over en weer voorstellen en tegen-
voorstellen formuleren; deze al dan niet aanvaarden/
verwerpen; de aanstelling van een verzoener vragen; 
e.d. 

Slagen de partijen erin om tot een akkoord te komen 
(en geven zij dit correct in, in het platform), dan wordt 
het dossier automatisch afgesloten. Het Secretariaat 
wordt hiervan op de hoogte gebracht door een mel-
ding via e-mail. 

De tweede fase van de onderhandeling vangt aan 
wanneer duidelijk is dat de partijen niet tot een 

akkoord zijn gekomen, omdat zij dit zelf aangeven of 
omdat de termijn is verstreken. 

Op basis van de benoemingscriteria vermeld in 
Hoofdstuk 2.2.4. van dit verslag (supra), stelt het 
Secretariaat, via het platform, een verzoener aan die 
zijn aanstelling binnen de twee kalenderdagen moet 
bevestigen. 

In de tweede fase zal de verzoener, binnen een ter-
mijn van 40 kalenderdagen na bevestiging van zijn 
aanstelling, proberen om de partijen tot een akkoord 
te brengen. De verzoener zal zijn verzoeningsvoorstel 
indienen in het platform. Het beschikkend gedeelte 
waarin de voorgestelde oplossing staat, krijgen de 
partijen in het platform te zien. Het volledige verzoe-
ningsvoorstel met o.m. de feiten, de argumentatie is 
terug te vinden in het document zelf, dat de partijen 
kunnen downloaden in het platform. De partijen be-
schikken dan over een termijn van 14 dagen om het 
verzoeningsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen. 
Het dossier wordt gesloten op basis van een akkoord 
zodra beide partijen het verzoeningsvoorstel hebben 
aanvaard. Bij verwerping van het akkoord door één 
van beide partijen wordt het dossier gesloten zonder 
akkoord. 

Consumenten die geen toegang hebben tot het inter-
net kunnen hun klacht steeds per post indienen. De 
Ombudsman voor de Handel beoogt een laagdrem-
pelige indieningswijze voor klachten. 
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2.7. Communicatiecampagne

De Ombudsman voor de Handel streeft ernaar om 
zoveel mogelijk consumenten met een probleem te 
helpen. Omdat de Ombudsman voor de Handel ervan 
overtuigd is dat het voor geen enkele partij wenselijk 
is om geconfronteerd te worden met een negatieve 
(dienst-na-)verkoop-ervaring, wil de Ombudsman 
voor de Handel haar diensten bij zoveel mogelijk con-
sumenten bekendmaken. 

Elk probleem van een consument verdient een op-
lossing. Uiteraard is dit slechts mogelijk als de 
consument op de hoogte is van de bestaande bemid-
delingsdiensten. Daarnaast wenst de Ombudsman 
voor de Handel ook ondernemingen te sensibiliseren. 
Het is immers in het belang van elke onderneming 
dat hun klanten tevreden zijn op het moment van 
hun aankoop, maar uiteraard ook na hun aankoop. De 
diensten van de Ombudsman voor de Handel doen er 
alles aan om de communicatie en het vertrouwen te 
herstellen tussen partijen ingeval van een conflict. 

Niet alleen op individueel niveau, maar ook op col-
lectief niveau tracht de Ombudsman voor de Handel 
structurele oplossingen aan te bieden door kennis – 
vergaard op basis van voorbije klachten – ten dien-
ste te stellen van de sector onder de vorm van o.a. 
nieuwsbrieven of webinars voor ondernemingen. 

Hoe meer consumenten en ondernemingen zich wen-
den tot de Ombudsman voor de Handel, hoe breder 
het werkveld wordt om zijn doelstellingen te bereiken. 

Met deze ambities als uitgangspunt, heeft de 
Ombudsman voor de Handel een communicatiecam-
pagne uitgewerkt. Deze loopt over een periode van 12 
maanden tussen mei 2020 en mei 2021. Gedurende 
die periode worden consumenten aangesproken via 
sociale media (zoals Facebook en Instagram) en dit 
via een korte video. Er wordt een consumentenpro-
bleem geïllustreerd en getoond hoe de consument zijn 
klacht kan melden bij de Ombudsman voor de Handel. 
Aandacht wordt besteed aan leveringsproblemen, ga-
rantieproblemen en prijsproblemen. 

Door consumenten over heel België aan te spreken, 
hoopt de Ombudsman voor de Handel enerzijds meer 
consumenten te helpen door de naamsbekendheid 
van de Ombudsman voor de Handel en anderzijds 
meer ondernemingen aan te trekken om samen een 
oplossing te vinden voor hun klanten. 

Deze campagne werd co-gefinancierd door de 
Europese Unie, die online en alternatieve geschillen-
oplossing wil promoten. 
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Dit jaarverslag gaat over de klachten neergelegd door 
consumenten bij de Ombudsman voor de Handel in de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 2020. 

In de eerste plaats gaat dit jaarverslag in op de sta-
tistieken gegenereerd door klachten ontvangen in 

2020, meer bepaald: de ontvankelijkheid ervan, de 
aard van de klachten, de betrokken sectoren, de ge-
middelde duur van de klachtenprocedure, de verkoop-
kanalen van de ontvankelijke klachten, e.d. Daarnaast 
worden deze statistieken vergeleken met 2019. 

3.1. Inleiding

Aan iedere klacht of contact met de Ombudsman 
voor de Handel wordt een dossiernummer toegekend. 
Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 vonden 
2144 consumenten hun weg naar de Ombudsman voor 
de Handel voor hun geschil met een onderneming. Ten 
opzichte van 2019 betekent dit een relatieve toename 
van 78%. 62% van de dossiers werd ingediend in het 
Nederlands, 35% in het Frans en 3% in het Engels. 
Sinds de oprichting van de Ombudsman voor de 
Handel stijgt het aantal ontvangen dossiers. De toene-
mende naamsbekendheid van de Ombudsman voor de 
Handel; een toename in het aantal B2C-transacties; 
de samenwerking met andere ADR-entiteiten (zoals 
de Consumentenombudsdienst), e.d. zijn mogelijke 
verklaringen. 

Anders dan vorige jaren, kan deze stijging in 2020 ook 
verklaard worden door de coronacontext. De corona-
maatregelen hebben voor een toename van e-com-
merce gezorgd. Bijgevolg werd de handelssector 

geconfronteerd met nieuwe problemen en uitda-
gingen alsook meer en andersoortige klachten van 
consumenten. 

Bovendien werd, zoals hoger aangestipt, een commu-
nicatiecampagne gevoerd door de Ombudsman voor 
de Handel. Deze campagne had voor ogen om consu-
menten met een consumentenprobleem te sensibilise-
ren. De Ombudsman voor de Handel heeft als missie 
om consumenten en handelaars bij elkaar te brengen. 
Een onaangename winkel- of aankoopervaring is noch 
wenselijk voor de consument, noch voor de onderne-
ming. Met de campagne heeft de Ombudsman willen 
duidelijk maken dat consumenten steeds bij een be-
middelingsdienst, in dit geval de Ombudsman voor de 
Handel, terecht kunnen voor een oplossing. Het effect 
van deze campagne heeft ongetwijfeld ook een impact 
gehad op de stijging van het totaal aantal ontvangen 
klachten. 

3.2. Aantal ingediende dossiers

3.  Statistieken

  2019 2020

Dossiers 1206 2144

 NL 782 65% 1328 62%

 FR 395 33% 743 35%

 EN 29 2% 73 3%

62%

35%

3%
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3.3. Ontvankelijkheidsgraad

De Ombudsman voor de Handel telde 895 ontvanke-
lijke klachten, d.i. 42 % van de inkomende dossiers. 
Daarnaast telde de Ombudsman 1.117 onontvankelijke 
klachten, d.i. 52 % van de inkomende dossiers.

De Ombudsman voor de Handel telde 69 klachten, d.i. 
3 % van de inkomende dossiers, die op 31 december 
2020 niet werden behandeld. Voor deze dossiers geldt 
dat de onvolledige informatie nog niet werd bekomen 
van de consument of dat op 31 december 2020 het 
onderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht nog 
niet was afgesloten. Het gebruik van het online plat-
form bevordert de volledigheid van de dossiers, waarbij 
de relevante stukken meteen opgevraagd kunnen wor-
den bij de indiening van de klacht. Wanneer consumen-
ten verzocht worden om hun klacht over te maken via 
het online klachtenformulier, kan het soms tot enkele 
weken duren alvorens hier gevolg aan wordt gegeven 
door de consument.

Ten opzichte van 2019 steeg het aandeel ontvankelij-
ke klachten van 37% naar 42%. Ook het aandeel niet 
ontvankelijke klachten is gestegen van 50% naar 52% 
ten opzichte van vorig jaar. Deze stijgingen worden 
verklaard door een daling van het aandeel ‘informatie-
verzoeken’ en ‘ontvankelijkheidsonderzoek nog lopend’. 
Het aandeel niet ontvankelijke klachten is – zoals elk 
jaar – hoger dan het aandeel ontvankelijke klachten. 
De groeiende naamsbekendheid van de Ombudsman 
voor de Handel, waarbij een groter aantal consumen-
ten aanklopt voor hulp bij hun conflict, maar niet ver-
der kan geholpen worden omdat de onderneming niet 
is aangesloten bij de Ombudsman voor de Handel 
(zie hieronder 3.4), verklaart het merendeel van deze 

verdeling. Deze consumenten worden doorverwezen 
naar de Consumentenombudsdienst die deze ‘residu-
ele’ klachten opvangt. Verder wordt de Ombudsman 
voor de Handel ook geraadpleegd voor het bekomen 
van informatie in verband met handelspraktijken. Als 
het een klacht betreft tegen een onderneming die niet 
is aangesloten, wordt de consument direct doorverwe-
zen naar de Consumentenombudsdienst7. 

Het verschil in ontvankelijkheidsgraad is opvallend 
tussen klachten ingediend via het online platform en 
klachten rechtstreeks ingediend via email. Van de 988 
klachten ingediend via het online platform is 87% ont-
vankelijk verklaard, tegenover 1% van de 739 klach-
ten ingediend via e-mail buiten het online platform. 
De verklaring hiervoor ligt in het feit dat bij het onli-
ne platform de klacht direct wordt toegewezen aan 
de betrokken onderneming die aangesloten is bij de 
Ombudsman van de Handel. 

Als een consument zijn klacht indient via e-mail is er 
geen voorafgaandelijke (online) ontvankelijkheidsanalyse. 
Een andere verklaring schuilt ook in het aantal klachten 
waar geen gevolg aan wordt gegeven door de consument 
na indiening van de klacht. Veel consumenten haken af 
wanneer gevraagd wordt naar bijkomende informatie bij 
het ontvankelijkheidsonderzoek. Dit laatste is een be-
zorgdheid van het Toezichtcomité (zie infra 5.1) 

Eenzelfde verklaring is toepasbaar op de klachten 
ontvangen per brief. Van de 17 klachten ontvangen 
via de klassieke post, werden er slechts 3 ontvankelijk 
verklaard. 

2019 2020

Dossiers 1206 2144

Ontvankelijke dossiers6 447 37% 895 42%

 Onontvankelijke dossiers 604 50% 1117 52%

 Informatieverzoek 74 6% 46 2%

 Ontvankelijkheidsonderzoek         
nog lopend

73 6% 69 3%

 Doorverwezen naar een
bevoegde instantie

8 1% 17 1%

6  Een ontvankelijk dossier is een dossier dat ten gronde wordt behandeld en waarvoor dus geen weigeringsgrond werd weerhouden. De 
weigeringsgronden zijn te verstaan als de gronden van niet-ontvankelijkheid, m.i.v. de gronden van onbevoegdheid, waarop verder nog meer in 
detail zullen worden ingegaan.

7  In 2020 werden 400 klachten doorverwezen naar de Consumentenombudsdienst..

42%

2%3%
1%

52%
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3.3.1. Aantal ontvankelijke dossiers op maandbasis 
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3.4. Gronden van niet ontvankelijkheid 

Er worden tien gronden van niet ontvankelijkheid be-
paald, de invulling van deze begrippen wordt hieronder 
geduid. 

Onvolledige dossiers. 

Tegenover 2019 is het aandeel onvolledige dossiers 
aanzienlijk gedaald van 27% naar 3%. De verklaring 
hiervoor ligt grotendeels in het gebruik van het on-
line platform: bij het invullen van het klachtenformu-
lier wordt alle nodige informatie opgevraagd. Ook de 
klachten die alsnog via e-mail (d.i. buiten het online 
platform) worden ingediend zijn voornamelijk dossiers 
doorgestuurd vanuit de Consumentenombudsdienst. 
Ook zij hanteren een online klachtenformulier waarbij 
alle nodige informatie meteen wordt opgevraagd. Vóór 
een klacht als onvolledig wordt beschouwd, stuurt de 
Ombudsman ten minste twee herinneringen (e-mails, 
brieven, of via het platform) naar de consument.

Klachten verlaten door de consument vóór behandeling. 

Een consument heeft het recht om zijn klacht op elk 
moment van de procedure in te trekken, in tegen-
stelling tot de onderneming. In dat geval kan het zijn 
dat het geschil (nog) niet onderling geregeld werd. 
Consumenten reageren niet meer op de verschillende 
verzoeken van de Ombudsman inzake de klacht. In deze 
categorie is het niet mogelijk om de ontvankelijkheid 
van het dossier te bepalen omdat de consument zijn 
klacht heeft verlaten door niet te reageren op het ver-
zoek tot bijkomende informatie. 

Niet-geregistreerde ondernemingen. 

Een belangrijk aandeel (40%) van de ontvangen 
klachten is gericht tegen niet-geregistreerde onder-
nemingen. Tegenover vorig jaar (41%), vertoont het 
aantal klachten in deze categorie een lichte daling 
van 1%, maar blijft toch nog een aanzienlijk aan-
deel. De Ombudsman voor de Handel wint in naams-
bekendheid waardoor consumenten sneller de weg 
vinden naar de Ombudsman, ook voor klachten 

 2019  2020

Gronden van niet ontvankelijkheid 604 1117

Onvolledige dossiers / klacht verlaten 163 27% 32 3%

Niet-geregistreerde ondernemingen (onbevoegdheid) 246 41% 442 40%

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek 56 9% 276 25%

Klachten onder 25€ 82 14% 74 7%

Gebrek aan eerste contact met de onderneming 1 0% 15 1%

Verzoeker handelt beroepshalve (onbevoegdheid) 7 1% 22 2%

Klachten al behandeld 14 2% 25 2%

Verzonnen, kwetsende of lasterlijke klachten 3 1% 9 1%

Geen consumentengeschil 32 5% 83 7%

Oplossing voor tussenkomst 139 12%

3%

25%

7%

2%
40%2%

1%
7%

12%

1%
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tegen niet-geregistreerde ondernemingen. Wanneer de 
Ombudsman voor de Handel zich op deze grond on-
bevoegd verklaart, wordt de consument doorverwezen 
naar de Consumentenombudsdienst. 

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek. 

Het aandeel van de klachten die door de consument 
wordt ingetrokken vóór het ontvankelijkheidsonder-
zoek bedraagt 25 %. Zo kan het enkele dagen du-
ren vooraleer een klacht wordt doorgestuurd van de 
Consumentenombudsdienst naar de Ombudsman voor 
de Handel en kan het gebeuren dat de klacht onder-
tussen onderling geregeld is. In dit geval is het geschil 
tussen de consument en de onderneming opgelost en 
wordt de Ombudsman hiervan op de hoogte gebracht. 
Een andere reden voor de intrekking van een klacht 
vóór het ontvankelijkheidsonderzoek kan zijn dat de 
onderneming een oplossing heeft aangeboden vooral-
eer de Ombudsman voor de Handel zijn ontvankelijk-
heidsonderzoek heeft afgerond. Het is immers zo dat 
consumenten hun klacht eerst met de onderneming 
moeten bespreken alvorens de Ombudsman in te scha-
kelen. Soms komt de oplossing van de onderneming 
met vertraging waardoor de consument ondertussen 
de Ombudsman op de hoogte heeft gebracht van zijn 
klacht. Zodra een oplossing gevonden wordt, trekken 
consumenten hun klacht in. Tegenover vorig (9%) jaar 
is het aandeel van deze klachten aanzienlijk gestegen. 
In 2020 werden veel klachten ingediend naar aanleiding 
van een laattijdige uitvoering van een verkoopovereen-
komst (zie infra). Wanneer de uitvoering uiteindelijk 
plaatsvindt, dan valt hiermee ook de klacht weg. 

Klachten onder 25€. 

Het aandeel van de klachten onder de 25€ bedraagt 
7 %. Wanneer de Ombudsman voor de Handel een 
klacht weigert omwille van het bedrag waarop de 
klacht betrekking heeft, dan stuurt de Ombudsman 
de klacht systematisch door naar de onderneming 
met het verzoek om een oplossing te vinden buiten 
het kader van de Ombudsman voor de Handel. Voor 
deze weigeringsgrond is geen automatische filter in-
gebouwd in het online klachtenformulier. De waarde 
van de klacht kan immers onduidelijk8 zijn (bv. promo-
tie). Om een bemiddelingsakkoord te bereiken is het 
noodzakelijk dat beide partijen verbonden zijn door een 
verkoopovereenkomst (zie infra 5.2). Alle ondernemin-
gen worden verzocht om alsnog deze niet ontvankelijke 
klachten op te vangen en de Ombudsman op de hoogte 
te brengen van het resultaat. Op die manier verzekert 
de Ombudsman zich ervan dat elke klacht behandeld 
wordt door de onderneming, met het verschil dat de 
Ombudsman voor de Handel geen bemiddeling biedt 
en er geen verzoener aangesteld wordt voor deze niet 
ontvankelijke klachten. 

Gebrek eerste contact met de onderneming. Het aan-
deel van de klachten waarvoor de consument, alvorens 
klacht in te dienen, niet eerst getracht heeft om met 
de onderneming tot een oplossing te komen, bedraagt 
1,3 %. In zo een geval verzoekt de Ombudsman voor de 
Handel de consument om zich eerst tot de onderne-
ming te richten. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing 
kan de consument klacht indienen bij de Ombudsman. 
Deze vraag werd ingebouwd bij het invullen van het on-
line klachtenformulier zodat dit ontvankelijkheidscrite-
rium bij aanvang gefilterd wordt. 

Verzoeker handelt beroepshalve. 

Het aandeel van de klachten waarin de verzoeker 
beroepshalve handelt, bedraagt 2 %. Wanneer de 
Ombudsman voor de Handel een klacht weigert we-
gens het feit dat de aanvrager beroepshalve handelt, 
stuurt de Ombudsman de klacht systematisch door 
naar de onderneming met het verzoek om een oplos-
sing te vinden buiten het kader van de Ombudsman 
voor de Handel. 

Klachten al behandeld. 

Het gaat hier om klachten die berusten op dezelfde 
juridische oorzaak en betrekking hebben op dezelfde 
partijen en al door de Ombudsman of een andere er-
kende entiteit werden behandeld. Deze klachten wor-
den niet opnieuw behandeld en worden dan ook op 
basis van deze grond verworpen. Het betreft 2% van de 
ontvangen klachten. 

Verzonnen, kwetsende of lasterlijke klachten. 

Het aandeel van de verzonnen, kwetsende of lasterlijke 
klachten bedraagt 1 %. Wanneer de Ombudsman voor 
de Handel, tijdens de controle van de klacht, vaststelt 
dat deze verzonnen, kwetsend of lasterlijk is, dan wijst 
de Ombudsman de klacht af wegens onontvankelijk.

Geen consumentengeschil. 

Wanneer de Ombudsman voor de Handel een klacht 
weigert omdat het niet om een consumentengeschil 
gaat, stuurt de Ombudsman de klacht systematisch 
door naar de onderneming met het verzoek om een op-
lossing te vinden buiten het kader van de Ombudsman 
voor de Handel. Dit betreft 7% van de dossiers. In het 
bijzonder jaar 2020, gekenmerkt door de coronacri-
sis, is het aantal van dit type klachten gestegen. Veel 
klachten werden ontvangen van consumenten die zich 
zorgen maakten over de sanitaire maatregelen toege-
past in de winkels. Zonder zich uit te spreken over de 
gegrondheid van deze klachten, vallen deze niet onder 
de bevoegdheid van de Ombudsman voor de Handel. 

8  We verwijzen naar het jaarverslag 2019 voor meer detail over de bepaling van de ontvankelijkheidsgrond van 25€.
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9 Op 31 december 2020 waren 67 ontvankelijke dossiers nog in behandeling. Deze dossiers worden niet in rekening gebracht. 

3.5. Afloop van afgesloten ontvankelijke dossiers

In 2020 werden 828 ontvankelijke dossiers afgesloten. 

7 % van de ontvankelijke klachten werd verlaten door 
de consument. Zo kan het geschil ondertussen geregeld 
zijn zonder dat het Secretariaat daarvan op de hoog-
te werd gebracht. Het kan ook zijn dat de consument 
zijn frustratie heeft kunnen ventileren en het niet meer 
nodig acht om de procedure verder te zetten. Hoewel 
deze klachten ontvankelijk werden verklaard door de 
Ombudsman voor de Handel, werd de behandeling van 
deze klachten gestaakt door de consument vóór beëin-
diging van de procedure.

Het Toezichtcomité heeft bijzondere aandacht voor 
deze categorie ‘klacht verlaten’. Het comité is van oor-
deel dat consumenten niet ontmoedigd mogen wor-
den door een eventuele administratieve drempel om 
een oplossing te vinden voor hun klacht. Zo streeft het 
Toezichtcomité naar een zo laag mogelijk percentage 
van deze categorie en volgt het de inspanningen van 
de Ombudsman voor de Handel op dat vlak nauw op 
(zie infra 5.1). 

  2019  2020

Afgesloten ontvankelijke dossiers 416 8289

Akkoord na onderhandeling 265 64 % 638 77%

Akkoord na verzoening 67 16 % 78 9%

Geen akkoord na verzoening 48 11 % 56 7%

Klacht verlaten 36 9 % 56 7%

77%

7%

7%

9%
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3.5.1. Afloop van afgesloten behandelde dossiers

In 2020 werd voor 93 % van de ontvankelijke klachten 
die effectief werden behandeld door de Ombudsman 
van de Handel een minnelijke schikking bereikt. Dit 
succespercentage blijft zoals elk jaar bijzonder hoog. 
In 7% van de dossiers werd geen akkoord gevonden 
tussen de partijen na tussenkomst van een verzoe-
ner. Een verklaring hiervoor is het gebruik van het 
online platform waarbij het dossier automatisch ge-
sloten wordt zonder akkoord als beide partijen niet 
uitdrukkelijk hun akkoord hebben gegeven. Het ge-
beurt dat de partijen deze administratieve taak over 
het hoofd zien, waardoor een dossier zonder akkoord 
wordt gesloten terwijl in de feiten wel een akkoord 
werd bereikt. 

Akkoord na onderhandeling. 

In de meerderheid van de gevallen (83 %) werd na 
onderhandeling tussen onderneming en consument, 
gefaciliteerd door de Ombudsman van de Handel, 
een akkoord bereikt. Het type klachten behandeld 
in 2020 verklaart deels dit hoge percentage. Deze 
klachten hadden geen betrekking op het al dan niet 
uitvoeren van het verkoopcontract, meer wel op het 
laattijdig karakter van deze uitvoering. Dankzij de 
tussenkomst van de Ombudsman voor de Handel 
werden deze klachten gesignaleerd en vervolgens in-
tern geëscaleerd bij de betrokken ondernemingen die 
alles in het werk hebben gezet om deze klachten zo 
snel mogelijk op te lossen. 

Het percentage van de gevallen waarin een akkoord 

werd bereikt binnen de onderhandelingsfase van 14 
dagen bevestigt de keuze om een procedure in twee 
fasen te voeren. Een oplossing die de partijen zelf 
onderling vinden, zal immers altijd doeltreffender en 
duurzamer zijn dan wanneer een verzoener moet wor-
den aangesteld. 

Akkoord na verzoening. 

Wanneer, bij gebrek aan een oplossing in de onder-
handelingsfase, het dossier aan een verzoener werd 
toevertrouwd, werd in 58 % van deze gevallen een 
akkoord bereikt. Dit aandeel blijft stabiel tegenover 
de vorige jaren. Opnieuw dient hier benadrukt te wor-
den dat sommige akkoorden statistisch worden mis-
gelopen wanneer de partijen hun goedkeuring niet 
formaliseren in het online platform. Het percentage 
van de gevallen waarin een verzoeningsvoorstel wordt 
aanvaard is positief en toont aan dat de verzoeners 
goed werk leveren. De uitdaging voor de verzoeners 
is immers steeds om partijen te verenigen met een 
akkoord terwijl zij eerder bij hun standpunt bleven (cf. 
geen onderling akkoord kunnen bereiken tijdens de 
onderhandelingsfase). 

Geen akkoord na verzoening. 

In de resterende gevallen (7 %) weigerde één van de 
twee partijen of beide partijen het verzoeningsvoor-
stel. In de meeste gevallen wordt geen verzoenings-
akkoord bereikt door een verwerping (of geen reactie) 
van de onderneming. 

  2019  2020

Afgesloten behandelde dossiers 380 77210

Akkoord na onderhandeling 265 70 % 638 83%

Akkoord na verzoening 67 17 % 78 10%

Geen akkoord na verzoening 48 13 % 56 7%

83%

7%

10%

10  Op 31 december 2020 werden 56 ontvankelijke dossiers verlaten door de consument vóór de beëindiging van de procedure. Deze klachten worden niet in 
rekening genomen bij de analyse van de afloop van de afgesloten behandelde dossiers. 



www.ombudsmanvoordehandel.be   I   Jaarverslag 2020 21

3.6. Indeling van de klachten naargelang de aard

De indeling in categorieën volgt het door de Europese 
Commissie aanbevolen systeem voor de classificatie 
van klachten en vragen van consumenten12. Dit jaar 
wordt bijkomende informatie toegevoegd aangaande 
voorraadproblemen. 

Vooraleer wordt ingegaan op de inhoud van de ont-
vankelijke klachten, dient benadrukt te worden dat een 
klacht die niet ontvankelijk verklaard werd, niet nood-
zakelijk ongegrond is. Echter werden deze niet ontvan-
kelijke klachten niet ten gronde onderzocht door de 
Ombudsman voor de Handel waardoor er geen conclu-
sies uit getrokken kunnen worden. Zij worden ook niet 
opgenomen in de verdere statistische analyses van dit 
verslag.

Wat betreft de ontvankelijke klachten, wordt voor de 
eerste keer in 2020 een nieuwe rangschikking vast-
gesteld bij de meest voorkomende klachten. Voor de 
eerste keer betreft bijna de helft van de behandelde 

klachten een leveringsprobleem (50%). Deze leverings-
problemen hebben vooral betrekking op laattijdige of 
onvolledige leveringen of in het geval van levering van 
voedingsmiddelen, de vervanging van een product door 
een alternatief zonder voorafgaande afstemming met 
de consument. Het voorraadbeheer van de onderne-
ming werd regelmatig gehekeld door consumenten 
wanneer hun levering geannuleerd wordt. Consumenten 
zijn niet tevreden met een terugbetaling. Integendeel, 
wanneer consumenten een online aankoop verrichten 
en deze aankoop wordt bevestigd door de onderne-
ming, dan verwachten zij een levering. Consumenten 
hebben regelmatig aangegeven dat ze een stockaan-
vulling verkiezen boven een terugbetaling. 

Tot vorig jaar, hielden de meest voorkomende proble-
men verband met de toepassing van het recht op ga-
rantie, dit jaar komen deze problemen slechts in 16% 
van de gevallen voor. Deze problemen komen thans op 
de tweede plaats de meest voorkomende klachten in 

11  Deze categorie omvat, een defect product of gebrekkige service, veroorzaakte schade; een product/dienst die niet voldoet aan de bestelling; een 
product/dienst die niet geschikt is voor het specifieke doel waarvoor de consument die nodig had.

12  Zie Aanbeveling van de Commissie van 12 mei 2010 inzake het gebruik van een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van 
consumentenklachten en -vragen – 2010/304/EU

2019 2020

Dossiers 380 772

Garantie (wettelijk en commercieel)11 181 48% 127 16%

Prijs/tarief/promo’s 73 19% 108 14%

Kwaliteit van de goederen en diensten 8 2% 53 7%

Facturatie en schuldinvordering 33 9% 59 8%

Levering 81 21% 387 50%

Contract/persoonsgegevens 2 1% 0 0%

Voorraad 2 1% 38 5%

16%

7%

8%

14%

5%

50%
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2020. Op de derde plaats komen geschillen naar aan-
leiding van prijzen en promo’s (14%). 2020 werd ook 
gekenmerkt door klachten met betrekking tot de voor-
raad van artikelen. Het hamstergedrag van consumen-
ten tijdens de eerste lockdown heeft een stijging van 
deze klachten in de hand gewerkt, maar ook de grote 
vraag naar vrijetijdsartikelen. Consumenten voelen zich 
niet graag gelokt door een promotie als blijkt dat de 
voorraad – naar hun mening – ontoereikend is. 

Problemen over de toepassing van de garantie (wet-
telijk en/of commercieel) kunnen doorgaans ook in 
verband worden gebracht met de kwaliteit van het pro-
duct13. De keuze om deze klachten onder te brengen in 
de categorie ‘garantie’ wordt bepaald door de ervaring 
en beleving van de consument. Deze klachten hebben 
veeleer betrekking op de dienstverlening van de onder-
neming dan op het product (of de kwaliteit ervan) zelf. 
Hoewel in 2020 niet minder elektronische artikelen ge-
kocht werden, gelet op de noden ten gevolge van te-
lewerken en school op afstand, bestaat bij een online 

aankoop het recht op herroeping, in tegenstelling tot 
een aankoop verricht in een fysieke winkel. Afgelopen 
jaren hadden de meeste klachten steeds betrekking op 
garantieproblematieken. Vaak lag een foutieve inter-
pretatie van het recht op garantie hieraan ten grond-
slag, waardoor zowel de consument als de medewerker 
van een winkel hun verwachtingen en hun oplossingen 
niet op elkaar konden afstemmen. Dankzij de stijging 
van online aankopen wordt deze verwarring groten-
deels verholpen. Ook was een significante verbetering 
merkbaar in het behandelen van deze dossier door de 
respectievelijke diensten na-verkoop van de betrokken 
handelaars.

Net zoals vorige jaren, geldt ook hier de vaststelling 
dat geschillen m.b.t. onterechte facturatie, ontbinding 
van een contract en bescherming van de privacy in de 
meeste gevallen geregeld worden in de onderhande-
lingsfase zodra de communicatie tussen de partijen is 
hersteld. 

13  In 2020 werd de categorie Garantie (wettelijk en commercieel) gebruikt om problemen in verband met de gebrekkige aard van het product/dienst 
aan te duiden. De klachten werden inhoudelijk immers meestal in die zin geformuleerd. 
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3.7. Top 10 van de sectoren 

Deze indeling is gebaseerd op het door de Europese 
Commissie aanbevolen systeem ter classificatie van 
klachten en vragen van consumenten.14 

De meeste klachten komen uit de sector van producten 
voor onderhoud en reparatie van de woning (25%), ge-
volgd door producten voor de woning (meubels) (21%) 
en door elektronische en informaticaproducten (16%). 
Er moet echter rekening mee worden gehouden dat be-
paalde sectoren15 nog niet bij de Ombudsman voor de 
Handel zijn aangesloten en bijgevolg niet in deze top 10 
zijn opgenomen.

Het effect van de sanitaire maatregelen, zoals de lock-
down en staycation, heeft een invloed gehad op het koop-
gedrag van consumenten. In vergelijking met vorige jaren 

werden aanzienlijk meer artikelen gekocht met betrekking 
tot thuis- en tuinactiviteiten, waardoor een onevenwicht 
is ontstaan tussen de vraag en het aanbod van deze pro-
ducten. De ondernemingen bepalen maanden op voorhand 
hun voorraad en bestellingen volgens logaritmes gesteund 
op historische tendensen. Het spreekt voor zich dat nie-
mand de tendensen van 2020 had kunnen voorspellen. 
Ondernemingen hebben daarom enorme inspanningen 
moeten doen om het onevenwicht te herstellen. Opnieuw 
springen daarbij de inspanningen van de diensten na-ver-
koop van bepaalde elektrohandelaars, in het oog.

Hierbij dient benadrukt te worden dat veel klachten die 
niet ontvankelijk werden verklaard wegens de ontvan-
kelijkheidsgrens van 25€ een invloed kunnen hebben op 
bovenstaande rangorde, zoals bv. voedingsproducten. 

14  Zie Aanbeveling van de Commissie van 12 mei 2010 inzake het gebruik van een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van 
consumentenklachten en -vragen – 2010/304/EU 

15  De sectoren mode, directe verkoop, meubelen, decoratie, farmaceutica, sport en spel, dieren en tuin zijn thans nog ondervertegenwoordigd.

  2019  2020

Dossiers 380 772

Elektronica 153 40% 123 16%

Producten voor onderhoud en  
reparatie van de woning 26 7% 193 25%

Grote huishoudelijke apparaten 40 11% 74 10%

Kleine huishoudelijke apparaten 16 4% 25 3%

Vrijetijdsartikelen 29 8% 85 11%

Cosmetica en producten voor 
lichaamsverzorging 9 2% 15 2%

Diensten voor onderhoud en  
reparatie van de woning 3 1% 6 1%

Voedingsmiddelen 16 4% 65 8%

Baby- en kinderverzorgingsartikelen 7 2% 6 1%

Medische en andere hulpmiddelen 
(brillen) 5 1% 1 0%

Meubels 69 18% 163 21%

Juwelen 1 0% 1 0%

Kleding 3 1% 10 1%

Brandstof 3 1% 1 0%

Boeken 4 1%
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3.8. Gemiddelde behandelingstijd 

Het Toezichtcomité heeft bepaald dat de behande-
lingstijd begint te lopen vanaf de ontvangst van de 
klacht (d.i. vanaf de eerste kennisname van de mel-
ding van een klacht), ook voor de klachten die via 
e-mail werden overgemaakt en nog vóór het online 
klachtenformulier ingevuld werd of vóór de volledig-
heid van het dossier bekomen wordt. 

In 2020 bedroeg de gemiddelde behandelingstijd 
van een dossier 24 dagen. De gemiddelde behan-
delingstijd in 2019 was 26 dagen, in 2018 bedroeg 
deze 23 dagen. Dit jaar moest de Ombudsman voor 
de Handel dubbel zoveel klachten verwerken als het 
jaar voordien. De capaciteit van de Ombudsman voor 
de Handel werd pas in september ad hoc versterkt. 
Ook de ondernemingen werden geconfronteerd met 
meer vragen en klachten, terwijl de interne werking 
door de coronacontext verstoord werd. Ondanks 

de verhoogde werklast, werd de behandelingstijd 
steeds nauw opgevolgd door de Ombudsman voor 
de Handel, maar ook door de ondernemingen die hun 
standpunt binnen de voorziene termijnen trachtten te 
formuleren.

Wanneer de partijen zelf een oplossing vinden in de 
onderhandelingsfase, bedraagt de gemiddelde be-
handelingstijd 16 dagen.

De gemiddelde behandelingstijd vanaf de indiening van 
de klacht, m.i.v. de fase van de onderhandeling, t.e.m. de 
afsluiting van de verzoeningsfase16 bedraagt 63 dagen. 

Op basis van deze gegevens mag dus worden gesteld 
worden dat ondanks de stijging van de behandelings-
duur tegenover vorige jaren, de klachtenbehandeling 
vlot verloopt voor de consument.

 2019   2020

Gemiddelde behandelingstijd van een ontvankelijk dossier 26 dagen 24 dagen

Dossier afgesloten na onderhandeling 14 dagen 16 dagen

Dossier afgesloten na onderhandeling én verzoening 37 dagen 59 dagen

16  De fase van de verzoening sluit af het ogenblik van de aanvaarding respectievelijk niet-aanvaarding van het verzoeningsvoorstel.
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3.9. Wijze waarop de dossiers worden ontvangen en behandeld 

Dossiers kunnen de Ombudsman voor de Handel op 
verschillende manieren bereiken: ofwel rechtstreeks 
per brief, e-mail, én via het online platform, ofwel 
onrechtstreeks na doorverwijzing (meestal via de 
Consumentenombudsdienst). 

De Ombudsman voor de Handel heeft ook een sa-
menwerkingsakkoord gesloten met Belmed, het 

elektronisch platform van de FOD Economie. De 
Ombudsman wordt hiervan via e-mail op de hoog-
te gebracht. Via dat kanaal heeft de Ombudsman 
voor de Handel 49 verzoeken ontvangen, waarvan 
de meeste buiten het bevoegdheidsdomein van de 
Ombudsman voor de Handel vielen omdat de onder-
neming niet geregistreerd was bij de Ombudsman. 

  2019  2020

Oorsprong van de dossiers 380 772

Klachten ingediend per brief, via e-mail of via het platform 254 67% 595 77%

Klachten via de Consumentenombudsdienst 122 32% 169 22%

Overige (Belmed) 4 1% 8 1%

77%

1%

22%
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3.10. Verkoopkanaal 

34% van de klachten volgden na een aankoop in een 
winkel, tegenover 65% online aankopen. 

Heel wat van de klachten volgend op een aankoop 
via het internet hebben te maken met de levering van 
het product. Bij een aankoop op het internet zal, in 

tegenstelling tot een aankoop in een winkel, de zaak 
geleverd moeten worden. Gelet op het aantal klach-
ten die te maken heeft met de levering (71 %), is dit 
dus niet zonder risico. Ook wekt de afwezigheid van 
menselijk contact met de klantendienst gemakkelij-
ker onbegrip in de hand.  

  2019  2020

Dossiers 380 772

Shop 243 64% 262 34%

Web 128 34% 498 65%

Niet bepaald (geen aankoop) 32 2% 12 2%

34%

2%

65%
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3.11. Verdeling van de dossiers per verzoener

De verzoeners zijn aangesteld in overeenstemming met 
het huishoudelijk reglement: “Wanneer het Secretariaat 
een verzoener aanstelt, houdt het rekening met de pro-
ceduretaal, de beschikbaarheid van de verzoener, de 
noodzaak om de aanstellingen af te wisselen (om te 
voorkomen dat steeds dezelfde verzoener de dossiers 
van dezelfde onderneming behandelt), het succesper-
centage van de verzoener en alle andere elementen die 
het relevant acht, met naleving van de waarden van de 
Ombudsman voor de Handel.”

In 2020 bestond het verzoenerspanel uit zeven verzoe-
ners18: Laurie Caucheteux, Steve Griess, Rika Heylen, 
Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun Van 
Calbergh en Marc Van Grimbergen. Laurie Caucheteux 
heeft wat minder beschikbaarheden opgegeven dan de 
andere verzoeners, dit verklaart het verschil in aantal 
aanstellingen. 

17  Per 31 december 2020 waren er 15 dossiers in behandeling in de verzoeningsfase en 135 dossiers afgesloten na de verzoeningsfase, 8 dossiers 
werden na de aanstelling van een verzoener als onontvankelijk verklaard. 13 dossiers werden tijdens de verzoening gesloten omdat de partijen 
alsnog tot een akkoord kwamen.

18  Het benoemingsproces wordt beschreven in punt 2.2.

2019  2020

Aanstellingen 136 17117

Gudrun Van Calbergh 21 29

Frédérique Mathy 18 24

Marc Van Grimbergen 21 28

Rika Heylen 21 31

Sebastiaan Holslag 21 29

Steve Griess 19 26

Laurie Caucheteux 15 4

28

31

26

24

4

29

29
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In 2020 werd 77219 ontvankelijke klachten behandeld 
en afgesloten door de Ombudsman voor de Handel. 
Hiervan werd voor 638 klachten een akkoord gesloten 
na onderhandeling, ofwel in 82,6 % van de behandel-
de dossiers. Zoals vorige jaren, werden in de onder-
handelingsfase al positieve resultaten geboekt. 

In 17,4 % van de gevallen diende een verzoener te 
worden aangesteld. In 58 % van die gevallen heeft de 
verzoener de partijen tot een akkoord gebracht. 

Hieronder wordt dieper ingegaan op systematische 
problemen gesignaleerd door consumenten en die 
kenmerkend waren tijdens de bijzondere coronacon-
text. De Ombudsman voor de Handel ontving een on-
gezien aantal klachten over leveringsproblemen. Deze 
leveringsproblemen zijn veelzijdig: al naargelang het 
verhaal van de consument wordt de nadruk gelegd op 
de bevoorrading, de leveringsmodaliteiten of de (te-
rug)betalingsmogelijkheden. 

Het valt op dat consumenten kritisch omgaan met 
hun online aankopen. De verwachtingen van consu-
menten tegenover het online verkoopkanaal zijn hoog. 
Consumenten zijn duidelijk bereid hun koopgedrag 
aan te passen in functie van de veranderende maat-
schappij (cf. lockdown, vermijden van ‘funshoppen’, …), 
echter verwachten zij dat ondernemingen voldoende 
informatie verschaffen m.b.t. de levering, de bevoor-
rading, de prijs, … Wanneer online bestellingen beves-
tigd worden door de onderneming, dan verwachten 
consumenten dat de onderneming zich houdt aan 
deze overeenkomst. Het éénzijdig verbreken van deze 
overeenkomst wordt niet zonder meer aanvaard door 
de consument die zich bedrogen voelt en zich vragen 
stelt over de geboden garanties. 

In 2020 heeft de regering drastische maatregelen 
genomen die de handelssector diep hebben getrof-
fen. Een aantal van deze maatregelen was een direc-
te aanleiding voor klachten, zoals de afschaffing van 
promoties in grootwarenhuizen. 

Hieronder een paar illustraties. 

4.  Systematische problemen

19  Op 31 december 2020 waren 67 ontvankelijke dossiers nog in behandeling en 56 dossiers werden verlaten.
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4.1. Leveringsproblemen tijdens lockdown – bevoorrading - #687 NL

Mevrouw D dient een klacht in tegen onderneming X 
wegens “probleem met terugbetaling”. 

Op 18 maart 2020, op het moment van de eerste 
lockdown, bestelt en betaalt mevrouw D een trampo-
line t.w.v. 279€ via de webshop van de onderneming. 
Gelet op de relatief lange wachttijd van de levering 
van haar bestelling, stuurt mevrouw D een e-mail op 
30 maart, 6 april, 14 april en 20 april naar de onder-
neming met de vraag wanneer ze deze bestelling kan 
verwachten. Uiteindelijk krijgt mevrouw D een ant-
woord van de onderneming op 28 april: de trampoline 
kan helaas niet meer geleverd worden wegens stock-
problemen bij de leverancier. De onderneming zal 
overgaan tot terugbetaling van de bestelling. Op 12 
mei en op 12 juni contacteerde mevrouw D de onder-
neming met de vraag wanneer de terugbetaling uit-
gevoerd zou worden. Deze vraag blijft onbeantwoord. 
De wachttijd op deze terugbetaling en het uitblijven 
van enige reactie van de onderneming gaven aanlei-
ding tot de klacht bij de Ombudsman voor de Handel.

Op 16 juni ontvangt de Ombudsman voor de Handel 
de klacht van mevrouw D via het online platform. De 
dag daarna, op 17 juni, bevestigt de onderneming de 
goede ontvangst van de klacht en informeert ze me-
vrouw D dat ze spoedig zullen terugkoppelen met de 
gevraagde informatie betreffende de terugbetaling. 
Op 19 juni bevestigt de onderneming dat de terugbe-
taling de dag voordien in orde werd gebracht en dat 
het bedrag binnen enkele dagen op het rekeningnum-
mer zichtbaar zal zijn. Op 2 juli wordt het dossier ge-
sloten nadat mevrouw D de goede ontvangst van de 
terugbetaling heeft bevestigd. 

Bespreking: 

De Ombudsman voor de Handel ontving tal van derge-
lijke klachten in 2020. Tijdens de eerste lockdown waren 
de scholen gesloten en werd het telewerken sterk aan-
bevolen. Veel gezinnen moesten een oplossing vinden 
voor de combinatie tussen thuiswerken en kinderop-
vang in huis. Gelet op het mooie weer konden gezinnen 
met een tuin investeren in buitenluchtactiviteiten. In 
deze periode piekten de aankopen van vrijetijdsartike-
len zoals trampolines, zwembaden, zandbakken, jacuz-
zi’s, tuinhuizen, … Hoewel deze aankopen verwijzen naar 
vrije tijd, waren deze aankopen, gelet op de specifieke 
context, dringend. Uitstel van levering werd daarom als 
een frustratie ervaren.. Wanneer na enkele weken deze 
bestelling plots geannuleerd werd, leidde dit tot frus-
tratie. De aankoop moest dan opnieuw verricht worden 
bij een andere onderneming die het artikel wel nog in 
voorraad had en binnen een redelijke termijn kon leve-
ren. Omdat de terugbetaling van de eerste aankoop op 
zich liet wachten, moest de consument de tweede aan-
koop veelal “voorschieten”. 

De coronacrisis en de lockdown heeft iedereen verrast. 
Uiteraard ook de ondernemingen en hun leveranciers 
die zich in een recordtempo hebben moeten aanpassen 
aan deze buitengewone omstandigheden. Het perso-
neel op de werkvloer werd ingezet in de stockruimten, 
de klantendiensten werden op afstand georganiseerd, 
alsook de overige interne administratieve diensten. De 
bestaande processen en procedures van de onderne-
mingen hebben zich in ijltempo moeten aanpassen, wat 
een impact had op de eindklant. 
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4.2.  Leveringsmodaliteiten tijdens lockdown – aan huis levering -  
 #493 FR

Voorbeeld: 

Mevrouw L dient een klacht in tegen onderneming Y 
met betrekking tot de levering aan huis van haar online 
bestelling. 

Op 30 april 2020, tijdens de lockdown, bestelt en betaalt 
mevrouw L een wasmachine t.w.v. 656€. Vooraleer ze 
deze aankoop verricht, doorloopt mevrouw L de FAQ op 
de website van de onderneming om zich te verzekeren 
dat de wasmachine wel degelijk aan huis geleverd kan 
worden, meer bepaald tot de vierde verdieping van haar 
woning, gelet op de sanitaire maatregelen. Wanneer de 
bestelling bevestigd wordt door de onderneming, ont-
vangt mevrouw L bijkomende informatie in verband met 
de leveringsmodaliteiten: het toestel zal aan de voor-
deur van haar appartementsgebouw geleverd worden. 
Mevrouw L is uiteraard ontzet door deze informatie, aan-
gezien deze haar niet eerder werd meegedeeld, anders 
zou zij deze aankoop niet verricht hebben aangezien zij 
als alleenwonende onmogelijk een dergelijk toestel tot 
op de vierde verdieping kan brengen. Onmiddellijk neemt 
mevrouw L contact op met de onderneming om te horen 
welke oplossing er gevonden kan worden voor deze si-
tuatie. De onderneming informeert haar dat de levering 
conform de opgelegde sanitaire maatregelen zal plaats-
vinden, maar dat ze eventueel een akkoord met de leve-
rancier kan vinden op het moment van de levering. Het 
toestel werd uiteindelijk aan de voordeur van het appar-
tementsgebouw geleverd. Wanneer mevrouw L het toe-
stel tot haar appartement brengt en installeert, blijkt het 
defect te zijn, waardoor een vervanging van het toestel 
nodig was. Mevrouw L moest het toestel dus terug naar 
beneden brengen tot aan de voordeur van het apparte-
mentsgebouw zodat het toestel opgehaald kon worden. 
Deze omruiling zou plaatsvinden op 8 mei of 11 mei (een 
versoepeling van de maatregelen was voorzien vanaf 11 
mei). Aangezien de onderneming mevrouw L informeerde 
dat de werkinstructies voor de leveranciers niet zouden 
veranderen tussen 8 of 11 mei, vond de omruiling plaats 
op 8 mei aan de voordeur van het appartementsgebouw. 
Echter had de leverancier niet de instructie gekregen 
om het defect toestel mee te nemen, waardoor mevrouw 
L niet één toestel naar de vierde verdieping diende te 
brengen, maar wel twee toestellen. Mevrouw L diende 
dus opnieuw contact op te nemen met de onderneming 
voor de afhaling van het defecte toestel. 

Op 3 juli dient mevrouw L klacht in bij de Ombudsman 
voor de Handel. Dezelfde dag bevestigt de onderne-
ming de goede ontvangst van de klacht en merkt zij 
eveneens op dat het defecte toestel die dag werd afge-
haald. Mevrouw L bevestigt dit. Op dat moment lijkt de 
klacht opgelost. Echter blijft mevrouw L met gekrenkte 

gevoelens achter en verwacht zij een compensatie voor 
het moeilijk verloop van deze zaak. De onderneming wei-
gert dit verzoek en argumenteert als volgt: de levering 
heeft plaatsgevonden tijdens de lockdown waarbij de 
leveringen niet volgens de normale standaarden kon-
den plaatsvinden, de leveringen konden enkel tot aan de 
voordeur bezorgd worden en de installaties waren ge-
annuleerd. Vanaf dan begint een semantische discussie 
tussen de onderneming en de consument over het begrip 
‘domicilie’, zoals opgenomen in de FAQ van de onderne-
ming. De consument benadrukt dat haar domicilie op de 
vierde verdieping van het gebouw is en niet op het ge-
lijkvloers aan de voordeur van het gebouw. Mevrouw L is 
van mening dat de FAQ misleidend en onvolledig was. 

Aangezien de partijen bij hun initiële standpunt bleven, 
werd een verzoener aangesteld op 20 juli. Na tussen-
komst van de verzoener komt ook de onderneming tot 
het inzicht dat de levering problematisch was. De onder-
neming stelt voor om een financiële compensatie aan te 
bieden aan de consument, zonder het bedrag hiervan te 
bepalen. Als verzoeningsvoorstel stelt de verzoener voor 
dat de onderneming een commerciële geste t.w.v. 40€ 
opmaakt ten voordele de consument.  

Beide partijen kunnen zich vinden in dit verzoenings-
voorstel en het dossier wordt op basis van een akkoord 
afgesloten. 

Bespreking: 

De situatie van deze consument lijkt onwaarschijnlijk 
en toch werden veel consumenten geconfronteerd met 
dergelijke problemen. Het is jammer dat de communica-
tie tussen de onderneming en de transportdienst moei-
zaam is verlopen, wat de situatie niet geholpen heeft. 
Toch dient hier opnieuw benadrukt te worden dat de sa-
nitaire maatregelen elk aspect van ons dagelijks leven 
hebben beïnvloed. Veel ondernemingen hebben uiteraard 
hun best gedaan om hun processen en procedures zo 
efficiënt en coronaproof te maken. De gevolgen waren 
uiteindelijk voor geen enkele partij ideaal, noch voor de 
onderneming, noch voor de consument. 

In dit geval heeft de onderneming uiteindelijk een prak-
tische oplossing geboden aan de consument vóór de 
tussenkomst van de Ombudsman voor de Handel. De 
frustraties van klagers nemen soms een andere di-
mensie aan dan de pragmatische aanpak van onder-
nemingen. De rol van de verzoeners is hierbij niet te 
onderschatten. In een situatie waarbij beide partijen die 
niet meer in staat waren met elkaar te communiceren, is 
de verzoener er wel in geslaagd om de tevredenheid en 
het vertrouwen te herstellen. 
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4.3.  Promotionele acties – kortingen geannuleerd door de   
 overheid tijdens lockdown - #398 FR

Voorbeeld: 

Op 13 maart 2020 doet mevrouw V. een online bestel-
ling in haar voedingswinkel voor een totaalprijs van 
294,63€. De bestelling wordt op zaterdag 21 maart 
2020 geleverd. De prijs op de factuur bedraagt echter 
355,52€. 

Tussen de bestelling en de levering werden de promo-
kortingen in grootwarenhuizen door de overheid ver-
boden. Mevrouw V. werd niet ingelicht door haar winkel 
over het prijsverschil voor haar bestelling en kon de 
klantendienst op zaterdag 21 maart niet bereiken om 
te weten of ze haar bestelling best kon weigeren of 
aanvaarden of om het prijsverschil achteraf te rege-
len met de dienst na verkoop. Op maandag 23 maart 
contacteert mevrouw V. de winkel over haar klacht met 
betrekking tot ontbrekende producten en het prijsver-
schil (prijs zonder toepassing van promokortingen) van 
andere producten. Ze ontving pas een antwoord op 15 
mei. De onderneming informeert haar dat de producten 
niet meer teruggestuurd kunnen worden. Verder werd 
geen andere oplossing aangeboden. Mevrouw V. voelt 
zich bedrogen. Zij wenst enerzijds een vergoeding voor 
de niet geleverde producten en anderzijds wenst zij de 
producten die geen voedingsproducten zijn en die niet 
mochten genieten van de promokorting (in dit geval: 
pampers) terug te brengen tegen terugbetaling. 

Na communicatie tussen de onderneming en mevrouw 
V. kwam als oplossing naar voor dat mevrouw V. een 
nieuwe bestelling op haar kosten diende te plaatsen en 
dat ze dan de niet-voedingsproducten kon meegeven 
aan de leverancier. Opnieuw voelde mevrouw V. zich be-
drogen door dit voorstel, omdat ze zich verplicht voel-
de om opnieuw kosten te maken voor een fout van de 
onderneming. 

Op 14 mei dient mevrouw V. een klacht in bij de 
Ombudsman voor de Handel. Op 5 juni werd een ver-
zoener aangesteld. Op 24 juni deelt de verzoener zijn 
verzoeningsvoorstel met de partijen. De verzoener ana-
lyseerde eerste en vooral de toepasselijke algemene 
voorwaarden. Meer bepaald werden de artikels omtrent 
prijsbepaling geanalyseerd. Anderzijds analyseerde de 
verzoener ook de regelgeving van de overheid en het 
verbod op het geven van kortingen. Deze analyse ge-
beurde in het licht van de ratio legis van die wet. De 
verzoener deed aldus een voorstel, dat gebaseerd was 
op de algemene voorwaarden, maar inging tegen de 
letter van de wet. De verzoener opteerde aldus voor een 
humane en billijke aanpak in het licht van de context. 

In het voorstel stelt de verzoener voor dat de onderne-
ming een commerciële geste van 25€ doet onder de 
vorm van een waardebon. De verzoener argumenteert 

hierbij dat de beslissing van de overheid geen betrek-
king had op online aankopen en dat mevrouw V. niet op 
de hoogte werd gebracht op het moment van dat haar 
online bestelling werd bevestigd. 

Beide partijen hebben hun akkoord gegeven met het 
verzoeningsvoorstel.

Bespreking: 

De overheidsmaatregelen hebben alle sectoren ge-
troffen en de beslissingen genomen door de overheid 
hebben soms voor onverwachte problemen gezorgd. 
Het verbod op promokortingen kwam voor een deel 
om online aankopen van gesloten winkels aan te moe-
digen. Het gevolg hiervan was dat de eindprijs voor 
de consument in die periode toenam (bij gebrek aan 
promokortingen). 

Bij het bereiken van bovenstaand verzoeningsakkoord 
is het duidelijk dat zowel ondernemingen als consu-
menten niet van slechte wil zijn. De coronacrisis heeft 
langs beide kanten voor moeilijkheden gezorgd en het 
was niet altijd gemakkelijk om zijn weg te vinden tus-
sen wat mag en wat kan. De hulp van een verzoener, 
die geen betrokken partij is in het conflict, biedt een 
absolute meerwaarde om opnieuw het bos door de bo-
men te zien en uiteindelijk tot een oplossing te komen 
waarmee alle partijen tevreden zijn. 

Wat bovenstaande drie voorbeelden gemeenschap-
pelijk hebben, is het communicatieprobleem tussen de 
onderneming en de consument. Veel geschillen wor-
den onderling opgelost door louter de communicatie te 
herstellen.  
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5.  Aandachtspunten

Het Toezichtcomité stelt vast dat een aanzienlijk aan-
tal klachten (7%) van consumenten niet het volledi-
ge proces doorloopt omdat de consument zijn klacht 
heeft verlaten of ingetrokken nog vóór een oplossing 
gevonden werd tussen de consument en de onderne-
ming. Dit is een daling tegenover voorgaande jaren. In 
2019 was dat nog 9%. Dit wil zeggen dat de drem-
pel voor consumenten wel degelijk verlaagd is om de 
klacht verder te zetten. 

Het is voor consumenten niet altijd gemakkelijk om 
te weten tot welke instantie zij zich moeten wen-
den om een oplossing voor hun conflict te vinden. 
Consumenten wenden zich soms eerst tot de FOD 
Economie, dan tot de Consumentenombudsdienst en 
worden dan soms nog een derde keer doorverwezen 
naar de Ombudsman voor de Handel. Het is begrijpelijk 
dat consumenten hun verhaal niet nog eens een derde 

keer willen doen en hun klacht laten voor wat het is. 

Uiteraard is deze situatie voor geen enkele partij wen-
selijk. Een onderneming vindt het immers belangrijk 
dat elke klant tevreden is na een aankoop en elke 
consument stelt het op prijs om zijn probleem ergens 
te kunnen aankaarten. 

De toename van e-commerce leidt ertoe dat ver-
schillende sectoren vervlechten en dat consumen-
ten hierdoor niet altijd weten tot wie ze zich moeten 
richten als er problemen zijn: moet een consument 
zich richten tot het postbedrijf? Tot de handelaar? 
Tot de financiële instelling? Het Toezichtcomité pleit 
voor meer samenwerking tussen de verschillende be-
middelingsdiensten om synergiën te vinden en op die 
manier te komen tot de uitbouw van één portaal voor 
consumenten. 

5.1. Laagdrempeligheid van de indieningswijze van een klacht

Het Toezichtcomité heeft aandacht voor de ver-
andering van de relatie tussen ondernemingen en 
consumenten en dit omwille van de veranderende 
marktsituatie ten gevolge van de coronacontext en de 

toename van e-commerce. Het Toezichtcomité volgt 
deze situatie nauw op en verwacht dat veranderingen 
zich zullen reflecteren in het aantal en soort klachten. 
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5.2. Aankoopbewijs is bepalend voor ontvankelijkheid 

De Ombudsman voor de Handel biedt een buiten-
gerechtelijke bemiddelingsprocedure aan die het 
bereiken van een minnelijke regeling in een consu-
mentengeschil beoogt en waarbij een consumenten-
geschil elk geschil betreft tussen een consument en 
een onderneming m.b.t. de uitvoering van een ver-
koop- of dienstenovereenkomst of tot het gebruik 
van een product. 

In sommige gevallen ontvangt de Ombudsman voor 
de Handel klachten van consumenten zonder aan-
koop. De klacht betreft dan veelal een conflict over 
de interpretatie van een handelspraktijk met be-
trekking tot een promo. Hoewel de Ombudsman 
voor de Handel bevoegd is voor de behandeling van 
klachten over promo’s, moet er echter wel spra-
ke zijn van de uitvoering van een verkoop- of dien-
stenovereenkomst. Dit wordt ook zo bepaald in het 
procedurereglement. 

Omdat er discussie kan bestaan over welke instantie 
bevoegd is bij het al dan niet toepassen van een pro-
mo of de goedkoopste prijs, werd deze vraag voor-
gelegd aan het Toezichtcomité. Het heeft geoordeeld 
dat voor het bereiken van een minnelijke regeling tus-
sen de onderneming en de consument beide partijen 
verbonden moeten zijn door een overeenkomst. 
Indien consumenten zich bedrogen voelen in hun 
rechten, dan worden zij doorverwezen naar de FOD 
Economie die als toezichthouder bevoegd is om 
na te gaan of er al dan niet sprake is van oneerlijke 
handelspraktijken. 

De Ombudsman voor de Handel pleit voor een nauwere 
samenwerking met de FOD Economie zodat een directe 
doorverwijzing van dergelijke klachten mogelijk is. 
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6.   Budget van de  
  Ombudsman voor de Handel

Voor 2020 omvatte de financiering van het budget voor een totaal van € 291.688 de volgende posten:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen  ........................................................................€  273.561
▶  Aanvullende verzoeningskosten .......................................................................................................................................................€  2.853
▶  Europese subsidies  ....................................................................................................................................................................................€  15.253

In 2020 waren de uitgaven voor een totaal van € 206.292 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  140.082
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  7.266
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  35.386
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  18.090
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  5.466

Boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 85.376.
Comeos heeft de Ombudsman voor de Handel de nodige middelen voor haar lancering ter beschikking gesteld. 
De Ombudsman moet die middelen binnen vier jaar terugbetalen. De laatste afbetaling van de schuld is in 2020 
gebeurd. Vanaf 2021 kan de Ombudsman een eigen kapitaal beginnen opbouwen. 

Wat betreft de communicatiekosten werd met de Raad van Bestuur overlegd dat de budgetten van 2019 en 2020 
gebundeld zullen worden om een grotere communicatiecampagne toe te laten in 2020. 

6.1. Budget en resultaat 2020

Het budget van de ontvangsten voor 2021 bedraagt € 313.971 en wordt verdeeld als volgt:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen ..........................................................................€  225.347
▶  Jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal klachten ...................................................................................................€  74.624
▶  Aanvullende individuele kosten per verzoening ...................................................................................................................€  3.000
▶  Europese subsidies ......................................................................................................................................................................................€  5.000

In 2021 worden de uitgaven voor een totaal van € 246.300 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  138.555
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  7.395
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  70.639
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  13.000
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  16.711

Boekjaar 2021 zou worden afgesloten met een positief resultaat van € 47.605 als start voor de opbouw 
van een eigen kapitaal. Vanaf 2021 streeft de Ombudsman voor de Handel naar de uitwerking van een 
performanter ODR-platform en legt hiervoor de nodige middelen ter beschikken.

6.2. Budget 2021
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