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Kerncijfers en aanbevelingen

1206  dossiers behandeld in 2019

447   ontvankelijke klachten

87%   succespercentage

26    
dagen gemiddelde behandelingsduur   
van de ontvankelijke dossiers

Aanbevelingen voor de  
consumenten:
▶ Lees goed de verkoopvoorwaarden alvorens 

uw aankoop te bevestigen, zowel online als 
in een fysieke winkel. Vooral bij promotionele 
acties is het belangrijk om na te gaan of alle 
voorwaarden vervuld zijn om van een korting of 
een promotie te kunnen genieten.

▶ Zodra een gebrek zich manifesteert, is het 
van essentieel belang om dit onmiddellijk 
te melden bij de onderneming, zodat de 
garantie desgevallend en zonder discussie 
kan toegepast worden. Als een gebrek zich 
voordoet meer dan zes maanden na de 
aankoop, zal de bewijslast immers op de 
schouders van de consument rusten en moet 
de consument aantonen dat het gebrek reeds 
bij de aankoop van het product aanwezig was.

Aanbevelingen voor de  
ondernemingen:

▶ Veel klachten van consumenten blijken een 
gevolg te zijn van foutieve verwachtingen. 
Consumenten doen een aankoop en verwachten 
een bepaalde dienst terug: ofwel de levering 
binnen een voorziene termijn, ofwel een gratis 
artikel bij een aankoop, ofwel een cashback-
regeling (aan de kassa). Deze verwachting heeft 
de consument allicht overtuigd om zijn/haar 
aankoop bij een welbepaalde onderneming te 
doen en niet ergens anders. Om klachten te 
vermijden moeten de voorwaarden van acties 
en/ of diensten duidelijk en ondubbelzinnig 
gecommuniceerd worden aan de consument.  

▶ Een groot aantal klachten zijn het gevolg van 
een betwisting over de analyse van het labo-
onderzoek (bijv. bij elektronische toestellen). 
Zo tonen bijvoorbeeld veel expertiseverslagen 
aan dat een defect niet gedekt wordt door de 
garantie wegens vochtindicaties. De vraag 
stelt zich of ondernemingen de samenwerking 
met hun erkende labo’s voldoende evalueren. 
Uiteindelijk blijven de ondernemingen met 
ontevreden klanten achter en dienen zij de 
klachten van deze consumenten op te vangen. 
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Dit derde jaarverslag gaat over de klachten neerge-
legd door consumenten bij de Ombudsman voor de 
Handel tijdens de periode 1 januari tot en met 31 de-
cember 2019. 

In het kalenderjaar 2019 werden voldoende klachten 
behandeld zodat een statistische analyse op kan ge-
maakt worden. Er is echter wel een belangrijk verschil 
met het jaar 2018: in 2019 werd het online indienings-
platform een héél jaar gebruikt; in 2018 was het maar 
de laatste 3 maanden actief aangezien het in sep-
tember werd gelanceerd.

Net zoals vorige jaren hebben de klachten betrekking 
op meer dan zestig ketens, goed voor zo’n 5.000-tal 
verkooppunten uit de retail sector die de bevoegdheid 
van de Ombudsman voor de Handel hebben erkend. 

Ook dit jaar zijn er bijkomende ondernemingen die 
zich hebben aangesloten bij de Ombudsman voor de 
Handel. Telkens wanneer een onderneming zich aan-
sluit bij de Ombudsman voor de Handel, engageert zij 
zich t.a.v. haar klanten. Geregistreerde ondernemingen 
hebben zich immers uitdrukkelijk akkoord verklaard 
om elke klacht te behandelen. 

In 2020 heeft de Ombudsman voor de Handel als 
doel om nog meer ondernemingen aan te trekken. 
Zo hoopt de Ombudsman nog meer consumenten te 
kunnen helpen bij hun geschil met een onderneming. 
De Ombudsman voor de Handel is immers een sec-
torale ombudsdienst met een expertise die ten goe-
de komt aan consumenten. Het is geen goede zaak, 
zowel voor de onderneming als voor de Ombudsman, 
als er geen oplossing kan worden aangeboden voor 
consumenten die een klacht hebben. Een onderne-
ming verbetert haar dienstverlening en werkproces-
sen op basis van de informatie die zij ontvangt van 
haar klanten. Ook de Ombudsman wordt gevoed door 
de informatie via klachten en kan op basis hiervan 
aanbevelingen formuleren naar ondernemingen om 
te helpen voorkomen dat dezelfde problemen zich bij 
andere consumenten opnieuw voordoen. 

1.  Inleiding
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2.  Opdracht en werking

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 handelsssector 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 omzet 
een jaarlijks bedrag betalen. Zij betalen ook de ver-
zoeningskosten afhankelijk van het aantal zaken 
waarvoor een verzoeningsprocedure aanhangig werd 
gemaakt. De verzoeners ontvangen, per dossier en 
ongeacht het resultaat, een forfaitair bedrag. 

2.1. Ombudsman voor de Handel
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2.2. Governance

De statuten van de Ombudsman voor de Handel voorzien in de volgende organen: een Raad van Bestuur, een 
Toezichtscomité 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 procedurereglement 
goed; benoemt de verzoeners en controleert het bud-
get. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd 
en duurt drie jaar. Dit jaar werden de betrokken man-
daten hernieuwd of vervangen door nieuwe bestuurs-
leden voor de periode 2019 tot 2021. De huidige Raad 
van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de handelssector en wordt voorgezeten door  
Hugues Robert; plaatsvervanger van Gerard de  
Laminne de Bex. Naast de voorzitter bestaat de Raad 
van Bestuur uit de volgende leden: Peter Kalden,  
Pascal Léglise, Catherine De Noyette, Vincent  
Tilman, Stijn Poppe, Jean-Marc Van Cutsem, George  
Vanderplancke, Bertrand Vanthournout en Steven De 
Smet. 

2.2.2. Toezichtscomité
Het Toezichtscomité bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de handelssector, consumenten en experten 
in consumentenrecht en/of geschillenregeling. Het  
Comité gaat na of de verzoeningsprocedure onpar-
tijdig en onafhankelijk verloopt en kan aanbevelingen 
doen in verband met de werking, het procedurere-
glement en het jaarverslag. Ook hier is het mandaat 
van de leden van het Toezichtscomité onbezoldigd 
en duurt drie jaar. Het Comité blijft voor de volgende 
periode 2019-2021 voorgezeten door prof. dr. Stefaan 
Voet (KU Leuven-UHasselt). De overige leden zijn: 
Jean de Leu de Cecil die zijn mandaat heeft her-
nieuwd en Katelijne Exelmans die Françoise Sweerts 
vervangt. Net zoals vorig jaar, is het mandaat van 
vertegenwoordiger van consumenten nog steeds 
vacant en wordt er verder gezocht naar een kandi-
daat. Test-Aankoop, het Europees Centrum voor de 
Consument België en BV-Oeco hebben geen man-
daat willen opnemen. De Ombusdman voor de Handel 
blijft actief op zoek naar een consumentenvertegen-
woordiger en zet alles in het werk om in 2020 deze 
plaats in te vullen. 

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 ont-
vankelijkheid van de ontvangen klachten en coördi-
neert het werk van de verzoeners. In 2019 werd Axelle 
Starek, onafhankelijk 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 inzake de oplossing van consu-
mentengeschillen. De verzoeningsverzoeken worden 
aan de verzoeners toevertrouwd op basis van hun 
werktalen en beschikbaarheid, waarbij een objec-
tief rotatiesysteem wordt gerespecteerd. Alvorens 
een dossier te aanvaarden, onderzoekt de verzoener 
systematisch zijn bevoegdheid, zijn onafhankelijk-
heid en zijn onpartijdigheid. In 2019 werden dezelf-
de verzoeners aangesteld als de vorige jaren: 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 Handel1.

Alle verzoeners hebben hun mandaat verlengd. Voor 
meer informatie over de wijze waarop de verzoeners 
worden geselecteerd, kan worden verwezen naar het 
jaarverslag van 2017.

1   https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/ombudsman/verzoeners
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2.2.5. Audit 
In 2019, in het kader van haar toezichthoudende taak 
op de naleving van de wettelijke vereisten voor de 
erkenning als gekwalificeerde entiteit (supra), voer-
de de inspectie van de FOD Economie een grondige 
audit uit bij de Ombudsman voor de handel. Voorwerp 
van dit onderzoek was: de naleving van de wettelijke 
vereisten inzake de website van de Ombudsman, het 
jaarverslag, het procedurereglement en de perma-
nente vorming rond buitengerechtelijke afhandeling 
van geschillen en consumentenwetgeving. 

De inspecteurs van de FOD Economie hebben, na hun 
onderzoek, een dwingende aanbeveling geformuleerd 
met betrekking tot de rapportering van de gemiddel-
de, laagste en hoogste waarde van de geschillen, voor 
zover deze gekend is. 

De inspecteurs van de FOD Economie hebben ook ge-
wezen op het systematisch informeren van de par-
tijen betrokken in de verzoeningsprocedure over het 
vrijblijvend en/of verplichte karakter daarvan. Meer 
in het bijzonder, moeten die partijen, vóór aanvang 
van de procedure, geïnformeerd worden over (a) het 
recht om zich in elk stadium van de procedure terug 
te trekken, (b) het verplichtend karakter van de pro-
cedure van zodra deze is opgestart, en (c) het in voor-
komend geval bindend karakter van de oplossing voor 
het geschil.  

2.3. Aangesloten ondernemingen

De Ombudsman voor de Handel werkt uitsluitend met ondernemingen die zich ertoe hebben verbonden om de 
procedure 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 2019 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, Orchestra-Prémaman, Planet Parfum,  ProDiy, Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar 
Colruyt Group, Standaard Boekhandel, Tupperware, Trafic, Unigro, Smiles 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 euro2, behalve verzoeken die niet in geld waar-

deerbaar zijn;
▶  verzoeken 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 zijn3.

Indien 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.

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

2  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. 

3  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.

Indien binnen de initiële termijn van 14 dagen door 
de partijen geen oplossing wordt gevonden, 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/haar aanstelling, om het geschil te onderzoe-
ken en een verzoeningsvoorstel in te dienen. Na me-
dedeling van het verzoeningsvoorstel aan de partijen, 
beschikken deze 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 kalenderdagen4.

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 zijn 
gekomen tijdens de onderhandelingsfase, volgt een 
tweede fase, meer bepaald de fase van de “verzoe-
ning”. Hierin treedt een neutrale derde, de verzoener, 
op met het oog op het faciliteren van een verzoe-
ningsakkoord tussen de partijen bij het geschil.

4   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

Sinds 21 september 2018 is er de mogelijkheid voor 
de consument om rechtstreeks klacht in te dienen via 
het online platform. 

De consument registreert zijn/haar 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 
aanmaken van een gebruikersnaam en een wacht-
woord om toegang te krijgen tot het platform. De 
onderneming die toegang heeft tot het platform ont-
vangt gelijktijdig 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 elkaar 
meedelen; over en weer voorstellen en tegenvoorstellen 
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. In zo een geval 
ontvangt het Secretariaat hiervan melding.

De tweede fase van de onderhandeling vangt aan 
wanneer duidelijk is dat de partijen niet tot een ak-
koord 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, stelt het Secretariaat, 
via het platform, een verzoener aan die zijn/haar 
aanstelling binnen de twee kalenderdagen dient te 
bevestigen. 

In de tweede fase zal de verzoener, binnen een termijn 
van 40 kalenderdagen na bevestiging van zijn/haar 
aanstelling, proberen om de partijen tot een akkoord 
te brengen. De verzoener zal zijn/haar verzoenings-
voorstel indienen in het platform. Het beschikkend 
gedeelte waarin de voorgestelde oplossing staat, krij-
gen de partijen in het platform te zien. Het volledige 
verzoeningsvoorstel met o.m. de feiten, de argumen-
tatie is terug te vinden in het document zelf, dat de 
partijen kunnen downloaden in het platform. De par-
tijen beschikken dan over een termijn van 14 dagen 
om het verzoeningsvoorstel te aanvaarden of te ver-
werpen. 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 geslo-
ten zonder akkoord. 
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Dit jaarverslag gaat over de klachten neergelegd door 
consumenten bij de Ombudsman voor de Handel in de 
periode 1 januari tot en met 31 december 2019. 
 
Op de eerste plaats gaat dit jaarverslag in op de 
statistieken gegenereerd door klachten ontvangen 

in 2019, 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 
zullen deze statistieken worden vergeleken met deze 
van 2018 (zoals opgenomen in het vorige jaarverslag). 

3.1. Inleiding

Aan iedere klacht of contact met de Ombudsman 
voor de Handel wordt een dossiernummer toegekend. 
Tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 vonden 
1206 consumenten hun weg naar de Ombudsman 
voor de Handel voor hun geschil met een onderne-
ming. Ten opzichte van 2018 betekent dit een rela-
tieve toename van 22%.  65% van de dossiers werd 
ingediend in het Nederlands, 33 % in het Frans en 2% 
in het Engels. 

Sinds de oprichting van de Ombudsman voor de 
Handel stijgt het aantal ontvangen dossiers. De 
aansluiting van nieuwe ondernemingen; de grote-
re bekendheid van de Ombudsman voor de Handel; 
een toename in het aantal B2C-transacties; de sa-
menwerking met andere ADR-entiteiten (zoals de 
Consumentenombudsdienst), e.d. zijn mogelijke 
verklaringen. 

3.2. Aantal ingediende dossiers

3.  Statistieken

  2018 2019

Dossiers 990 1206

 NL 606 61% 782 65%

 FR 371 38% 395 33%

 EN 3 1% 29 2%

65%

33%

2%
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3.3. Ontvankelijkheidsgraad

De Ombudsman voor de Handel telde 447 ontvanke-
lijke klachten, d.i. 37 % van de inkomende dossiers. 
Daarnaast telde de Ombudsman 604 onontvankelijke 
klachten, d.i. 50 % van de inkomende dossiers.

De Ombudsman voor de Handel telde 73 klachten, d.i. 
6 % van de inkomende dossiers, die op 31 december 
2019 niet konden worden behandeld. Voor deze dossiers 
geldt dat ontbrekende informatie nog niet werd beko-
men van de consument of dat op 31 december 2019 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 worden bij de 
indiening van de klacht. Wanneer consumenten verzocht 
worden hun klacht over te maken via het online klach-
tenformulier, kan het soms tot enkele weken duren al-
vorens hier gevolg aan wordt gegeven. Dit verklaart ook 
de stijging van het percentage van 3% naar 6%, waar-
bij het ontvankelijkheidsonderzoek nog loopt totdat 
alle informatie verkregen is (al dan niet) via het online 
klachtenformulier.  

Ten opzichte van 2018 daalde het aandeel ontvan-
kelijke klachten van 45% naar 37%. Deze daling is 
onder andere te wijten aan de groeiende bekend-
heid van de Ombudsman voor de Handel waarbij een 
groter aantal consumenten aanklopt voor hulp met 
hun conflict, maar helaas niet verder kan geholpen 

worden omdat de onderneming niet is aangesloten 
bij de Ombudsman voor de Handel (zie hieronder 3.4). 
Deze consumenten worden doorverwezen naar de 
Consumentenombudsdienst die deze ‘residuele’ klach-
ten opvangt. Verder wordt de Ombudsman voor de 
Handel ook geraadpleegd voor het bekomen van infor-
matie in verband met handelspraktijken. Dergelijke vra-
gen naar informatie zijn in 2019 gestegen van 1% naar 
6%. 

Het verschil in ontvankelijkheidsgraad is opvallend 
tussen klachten ingediend via het online-platform en 
klachten rechtstreeks ingediend via email. Van de 518 
klachten ingediend via het online-platform is 77% ont-
vankelijk verklaard, tegenover 8% van de 688 klach-
ten ingediend buiten het online platform. De verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat bij het online platform de 
klacht direct wordt toegewezen aan de betrokken on-
derneming die aangesloten is bij de Ombudsman van de 
handel. Indien het een klacht betreft tegen een onder-
neming die niet is aangesloten, wordt de consument di-
rect doorverwezen naar de Consumentenombudsdienst. 
Indien een consument zijn/haar klacht indient via 
e-mail is er geen voorafgaandelijke ontvankelijkheids-
analyse. Een andere verklaring schuilt ook in het aantal 
klachten waar geen gevolg aan wordt gegeven door de 
consument na indiening van de klacht. Veel consumen-
ten haken af, wanneer gevraagd wordt naar bijkomende 
informatie bij het ontvankelijkheidsonderzoek.

2018 2019

Dossiers 990 1206

Ontvankelijke dossiers5 438 45% 447 37%

 Onontvankelijke dossiers 512 52% 604 50%

 Informatieverzoek 13 1% 74 6%

 Ontvankelijkheidsonderzoek         
nog lopend

27 3% 73 6%

 Doorverwezen naar 
bevoegde instantie

NA 8 1%

5  Een ontvankelijk dossier is een dossier dat ten gronde zal worden 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.

37%

6%
6%

1%

50%
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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 2018 is het aandeel onvolledige dossiers 
aanzienlijk gedaald van 38% naar 27%. De verklaring 
hiervoor ligt grotendeels bij het gebruik van het onli-
ne-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. 

De omschrijving van deze categorie dient duidelijk ge-
nuanceerd te worden van de voorgaande. Een consu-
ment heeft het recht om zijn/haar klacht te allen tijde 
in te trekken, in tegenstelling tot de onderneming: een 
consument kan steeds terugkomen op zijn/haar beslis-
sing om een klacht in te dienen. In dit 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 ontvankelijk-
heid van het dossier te bepalen omdat de consument 
zijn/haar klacht heeft verlaten door niet te reageren op 
het verzoek tot bijkomende informatie. 

Niet-geregistreerde ondernemingen. 

Een belangrijk aandeel (41%) van de ontvangen klach-
ten is gericht tegen niet-geregistreerde ondernemingen. 

 2018  2019

Gronden van niet ontvankelijkheid 512 604

Onvolledige dossiers / klacht verlaten 196 38% 163 27%

Niet-geregistreerde ondernemingen (onbevoegdheid) 123 24% 246 41%

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek 59 12% 56 9%

Klachten onder 25€ 64 13% 82 14%

Gebrek aan eerste contact met de onderneming 31 6% 1 0%

Verzoeker handelt beroepshalve (onbevoegdheid) 12 2% 7 1%

Klachten al behandeld 2 0% 14 2%

Verzonnen, kwetsende of lasterlijke klachten 13 3% 3 1%

Geen consumentengeschil 12 2% 32 5%

27%

9%14%
1%

41%

2%
1%

5%
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Tegenover vorig jaar, is het aantal klachten in deze ca-
tegorie verdubbeld. De Ombudsman voor de Handel 
wint in naamsbekendheid, waardoor consumenten 
sneller de weg vinden naar de Ombudsman, ook voor 
klachten tegen niet-geregistreerde ondernemingen. 
Wanneer de Ombudsman voor de Handel zich op deze 
grond onbevoegd verklaart, wordt de consument door-
verwezen naar de Consumentenombudsdienst. 

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek. 

Het aandeel van de klachten die door de consument 
wordt ingetrokken vóór het ontvankelijkheidson-
derzoek bedraagt 9 %. 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 voor-
aleer de Ombudsman voor de Handel zijn onderzoek 
heeft afgerond. Het is immers zo dat consumenten hun 
klacht eerst met de onderneming moeten bespreken 
alvorens de Ombudsman in te schakelen. Soms komt 
de oplossing van de onderneming met vertraging waar-
door de consument ondertussen de Ombudsman op de 
hoogte heeft gebracht van zijn/haar klacht. Zodra een 
oplossing gevonden wordt, trekken de consumenten 
hun klacht in. 

Klachten onder 25€. 

Het aandeel van de klachten onder de 25€ bedraagt 
14 %. 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 onduidelijk6 zijn (bv. promo-
tie) en er zijn ook ondernemingen die deze klachten 
toch behandelen. Nieuw sinds 2019 is het verzoek aan 
alle ondernemingen 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 dat elke klacht behandeld wordt. 
Echter, in deze gevallen wordt geen verzoener aange-
steld en komt de Ombudsman voor de Handel niet tus-
sen. Er wordt enkel getracht om de partijen bij elkaar 
te brengen. 

De consumenten die handelspraktijken wensen aan 
te kaarten, kunnen zich steeds richten tot de FOD 
Economie via het Meldpunt. 

Gebrek eerste contact met de onderneming. 

Het aandeel van de klachten waarvoor de consu-
ment, alvorens klacht in te dienen, niet eerst getracht 
heeft om met de onderneming tot een oplossing te 
komen, bedraagt 0,2 %. In zo een geval verzoekt de 
Ombudsman voor de Handel de consument om zich 
eerst tot de onderneming 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 online klachtenformulier zodat dit ont-
vankelijkheidscriterium bij aanvang ondervangen wordt. 

Verzoeker handelt beroepshalve. 

Het aandeel van de klachten waarin de verzoeker 
beroepshalve handelt, bedraagt 1 %. 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 5% van de dossiers. 

6  De methodologie voor het bepalen van deze ontvankelijkheidscriterium wordt verder in dit jaarverslag toegelicht onder rubriek 5.1. Ontvankelijkheidsdrempel 
van 25€.
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7  Op 31 december 2019 waren 31 ontvankelijke dossiers nog in behandeling. Deze dossiers worden niet in rekening gebracht.

3.5. Afloop van afgesloten ontvankelijke dossiers

In 2019 werden 416 ontvankelijke dossiers afgesloten. 

9 % van de ontvankelijke klachten werd verlaten door 
de consument. Zo kan het geschil ondertussen ge-
regeld zijn zonder dat het Secretariaat daarvan op 
de hoogte werd gebracht. Het kan ook zijn dat de 

consument zijn/haar frustratie reeds heeft kunnen 
uiten en het niet 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 beëindiging van de procedure.  

  2018  2019

Afgesloten ontvankelijke dossiers 423 4167

Akkoord na onderhandeling 283 67 % 265 64%

Akkoord na verzoening 56 13 % 67 16%

Geen akkoord na verzoening 40 10 % 48 11%

Klacht verlaten 44 10 % 36 9%

64%

11%

9%

16%
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3.5.1. Afloop van afgesloten behandelde dossiers

In 2019 werd voor 87 % van de ontvankelijke klachten 
die effectief werden behandeld door de Ombudsman 
van de handel een minnelijke schikking bereikt. Dit 
succespercentage blijft bijzonder hoog, al is het 
voor de eerste keer gedaald sinds de start van de 
Ombudsman voor de Handel. Een verklaring voor 
deze kleine daling, betreft het gebruik van het online 
platform waarbij het dossier automatisch gesloten 
wordt zonder akkoord als beide partijen niet uitdruk-
kelijk hun akkoord hebben gegeven. Het gebeurt dat 
de partijen deze administratieve taak over het hoofd 
zien, waardoor een dossier zonder akkoord wordt ge-
sloten terwijl in de feiten wel een akkoord werd be-
reikt tussen de partijen. 

Akkoord na onderhandeling. 

In de meerderheid van de gevallen (70 %) werd na 
onderhandeling tussen onderneming en consument, 
gefaciliteerd door de Ombudsman van de Handel, een 
akkoord bereikt. 

De daling van dit percentage tegenover vorig jaar 
(75%) verklaart zich gedeeltelijk door o.a. de aanslui-
ting van nieuwe ondernemingen bij de Ombudsman. 
Deze ondernemingen ondergaan vaak nog een leer-
proces. Ook wijzigingen in structuur of personeel van 
de diensten na verkoop tonen aan dat een praktische 
knowhow overgedragen dient te worden.  Het is im-
mers zo dat een klacht behandeld via de Ombudsman 
voor de Handel een verzoek is aan de onderneming 

om het dossier opnieuw te onderzoeken. Sommige 
(nieuwe) abonnees of nieuwe dossierbeheerders bij de 
ondernemingen herhalen louter hun initiële standpunt 
dat net de aanleiding was tot een verdere escalatie 
van de klacht bij de Ombudsman. Bijgevolg wordt in 
deze gevallen een verzoener aangesteld, zodat deze 
neutrale partij een verzoeningsvoorstel kan opmaken. 
Naarmate ondernemingen ervaring opbouwen door-
heen klachtendossiers, valt het op dat deze onderne-
mingen groeien in hun manier van aanpak en zodus 
gemakkelijker tot een onderling akkoord komen met 
de consument in de onderhandelingsfase. Ook laat 
het online platform toe om posities te herbekijken 
langs beide kanten zodat de onderneming en con-
sument hun bereidheid om tot een minnelijke schik-
king te komen, gemakkelijk kunnen communiceren. 
Het percentage van de gevallen waarin een akkoord 
wordt bereikt binnen de onderhandelingsfase van 14 
dagen bevestigt de keuze om een procedure in twee 
fasen te voeren. Een oplossing die de partijen zelf 
vinden, zal immers altijd doeltreffender zijn dan wan-
neer een verzoener moet worden 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. Deze ratio blijft stabiel tegenover 
de vorige jaren. Opnieuw dient hier benadrukt te 
worden dat sommige akkoorden statistisch worden 

  2018  2019

Afgesloten behandelde dossiers 379 3808

Akkoord na onderhandeling 283 75 % 265 70%

Akkoord na verzoening 56 15 % 67 17%

Geen akkoord na verzoening 40 10 % 48 13%

70% 13%

17%

8  Op 31 december 2019 werden 36 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.
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mislopen 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 ak-
koord terwijl zij aanvankelijk bij hun standpunt bleven. 

Geen akkoord na verzoening. 

In de resterende gevallen (13 %) 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. 
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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 consumenten10.

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, kunnen de ten-
densen van 2018 doorgetrokken worden. De meest 
voorkomende problemen houden verband met ga-
rantie (48%). Zoals vorige jaren heeft een groot deel 
van de klachten betrekking op de toepassing van het 
garantierecht, doch anders dan vorig jaar worden 

deze klachten niet gekoppeld aan kwaliteit van het 
product, maar eerder aan de dienst na verkoop van 
een onderneming ten aanzien van de uitvoering van 
het recht op garantie. Op de tweede plaats komen 
de geschillen naar aanleiding van (laattijdige) leve-
ring (21%). Deze klachten houden veelal verband met 
de dienst die aan de consument werd beloofd bij de 
aankoop van zijn/haar product. Een laattijdige leve-
ring kan immers voor heel wat ongemakken zorgen 
bij een consument die zich in sommige gevallen heeft 
moet schikken naar de voorziene leveringsdatum. De 
top drie wordt vervolledigd met klachten met betrek-
king tot de prijsaanduiding/promotie van een artikel 
(19%), met inbegrip van klachten die betrekking heb-
ben op de voorraad van de artikelen. Consumenten 
voelen zich niet graag gelokt in een winkel met een 
promo, als dan blijkt dat de voorraad naar hun me-
ning (te) beperkt is. Voor een diepgaande analyse van 
deze problematiek wordt verwezen naar het jaarver-
slag 2018.

2018 2019

Dossiers 379 380

Garantie (wettelijk en commercieel)9 28 7 % 181 48%

Prijs/tarief/promo’s 70 18 % 73 19%

Kwaliteit van de goederen en diensten 134 36 % 8 2%

Facturatie en schuldinvordering 38 10 % 33 9%

Levering 81 21 % 81 21%

Contract 21 6 % 2 1%

Persoonsgegevens 6 2% 2 1%

9  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.

10  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

48%
2%

9%

1%

19%

1%

21%



www.ombudsmanvoordehandel.be   I   Jaarverslag 2019 21

Problemen over de toepassing van de garantie (wet-
telijk en/of commercieel11) kunnen doorgaans ook in 
verband worden gebracht met de kwaliteit van het pro-
duct). 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.

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.

11  In 2019 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 deze zin geformuleerd.
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3.7. Top 10 van de sectoren 

  2018  2019

Dossiers 379 380

Elektronica 145 38% 153 40%

Producten voor onderhoud en  
reparatie van de woning 20 5% 26 7%

Grote huishoudelijke apparaten 27 7% 40 11%

Kleine huishoudelijke apparaten 26 7% 16 4%

Vrijetijdsartikelen 28 7% 29 8%

Cosmetica en producten voor 
lichaamsverzorging 10 3% 9 2%

Diensten voor onderhoud en reparatie 
van de woning 1 0% 3 1%

Voedingsmiddelen 18 5% 16 4%

Baby- en kinderverzorgingsartikelen 9 2% 7 2%

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

Meubels 70 18% 69 18%

Juwelen NA NA 1 0%

Kleding NA NA 3 1%

Brandstof NA NA 3 1%

Deze indeling is gebaseerd op het door de Europese 
Commissie aanbevolen systeem ter classificatie van 
klachten en vragen van consumenten (Aanbeveling 
2010/304/EU). 

De meeste klachten komen uit de sector van elektroni-
sche en informaticaproducten, gevolgd door producten 
voor de woning (meubels, grote & kleine huishoud-
producten). Deze producten hebben ook de grootste 

monetaire waarde (tot 13.253 euro). Er moet echter re-
kening mee worden gehouden dat bepaalde sectoren12 
nog niet bij de Ombudsman voor de Handel zijn aange-
sloten en bijgevolg niet in deze top 10 zijn opgenomen.

Hierbij dient benadrukt te worden dat vele klachten 
die niet ontvankelijk werden verklaard wegens de 
ontvankelijkheidsgrens van 25€ een invloed kunnen 
hebben op bovenstaande rangorde. 

12  De sectoren mode, directe verkoop, meubelen, decoratie, farmaceutica, sport en spel, dieren en tuin zijn thans nog ondervertegenwoordigd.
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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, ook voor de klachten die via e-mail werden 
overgemaakt en nog vóór het online klachtenformu-
lier ingevuld werd. 

In 2019 bedroeg de gemiddelde behandelingstijd van 
een dossier 26 dagen. De gemiddelde behandelings-
tijd in 2018 was 23 dagen, in 2017 bedroeg deze 24 
dagen. 

Wanneer de partijen zelf een oplossing vinden in de 
onderhandelingsfase, bedraagt de gemiddelde be-
handelingstijd 14 dagen.

Wanneer een verzoener wordt aangesteld bedraagt 
de gemiddelde behandelingstijd, vanaf de aanstelling 
van de verzoener tot de mededeling aan de partijen 
van het verzoeningsvoorstel, 26 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 verzoeningsfase13 bedraagt 
37 dagen. 

Op basis van deze gegevens mag dus worden beslo-
ten dat de klachtenbehandeling bijzonder snel ver-
loopt voor de consument.   

 2018   2019

Gemiddelde behandelingstijd van een ontvankelijk dossier 23 dagen 26 dagen

Dossier afgesloten na onderhandeling 9 dagen 13 dagen

Dossier afgesloten na onderhandeling én verzoening 53 dagen 37 dagen

13  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 onrecht-
streeks na doorverwijzing. In de meeste gevallen wordt 
doorverwezen door de Consumentenombudsdienst. 

De Ombudsman voor de Handel heeft ook een sa-
menwerkingsakkoord gesloten met Belmed, een 
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 26 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. 

  2018  2019

Oorsprong van de dossiers 379 380

Klachten ingediend per brief, via e-mail of via het platform 185 49% 254 67%

Klachten via de Consumentenombudsdienst 186 49% 122 32%

Overige 8 2% 4 1%

67%

1%

32%
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3.10. Verkoopkanaal 

64% van de klachten volgden na een aankoop in een 
winkel, tegenover 34% online aankopen. Dit betekent 
niet dat de aard van de klacht noodzakelijk verband 
houdt met het verkoopkanaal. 

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 hebben met de levering (21 %), is dit 
dus niet zonder risico. Ook wekt de afwezigheid van 
menselijk contact met de klantendienst gemakkelij-
ker onbegrip in de hand.  

  2018  2019

Dossiers 379 380

Shop 125 33% 243 64%

Web 135 36% 128 34%

Niet bepaald (geen aankoop) 117 31% 32 2%

64%

2%

34%
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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 2019 bestond het verzoenerspanel uit zeven verzoe-
ners15: 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. 

2018  2019

Aanstellingen 109 13614

Gudrun Van Calbergh 21 21

Frédérique Mathy 19 18

Marc Van Grimbergen 20 21

Rika Heylen 19 21

Sebastiaan Holslag 7 21

Steve Griess 16 19

Laurie Caucheteux 7 15

14  Per 31 december 2019 waren er 11 dossiers in behandeling in de verzoeningsfase en 125 dossiers afgesloten na de verzoeningsfase. 
15  Het benoemingsproces wordt beschreven in punt 2.2.

21

21

2119

18

15

21
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In het kalenderjaar 2019 werd een voldoende aantal 
klachten behandeld voor statistische doeleinden. 

38016 ontvankelijke klachten werden behandeld en 
afgesloten door de Ombudsman voor de Handel. 
Hiervan werd voor 265 klachten een akkoord gesloten 
na onderhandeling, ofwel in 70 % van de behandelde 
dossiers. Zoals vorige jaren, werden in de onderhan-
delingsfase al positieve resultaten geboekt. 

In 30 % van de gevallen diende een verzoener te wor-
den aangesteld. In 58 % van die gevallen heeft de 
verzoener de partijen tot een akkoord gebracht. 

In 2019 waren de veelvoorkomende problemen niet 
wezenlijk verschillend van de vorige jaren. Voor de 
bespreking van de systematische problemen rond de 
gebrekkige aard van de zaak, een uitgeputte voor-
raad en de prijsaanduiding n.a.v. een promotie, wordt 
verwezen naar het jaarverslag 2018. 

In dit jaarverslag wordt dieper ingegaan op systema-
tische problemen betreffende leveringsmodaliteiten, 
garantieregeling – i.h.b. de omkering van de bewijs-
last – en promo-acties. Deze problemen, die jaarlijks 
lijken terug te komen, worden aan de hand van con-
crete voorbeelden toegelicht.  

4.  Systematische problemen

16  Op 31 december 2019 waren 31 ontvankelijke dossiers nog in behandeling en 36 dossiers werden verlaten.
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4.1. Leveringsmodaliteiten

Voorbeeld: 

De heer A dient een klacht in tegen onderneming X we-
gens laattijdige levering van zijn online bestelling. De 
heer A geeft aan dat de leveringsvoorwaarden duidelijk 
aangegeven werden op de website: levering op de vol-
gende werkdag. Echter werd de bestelling 4 werkdagen 
na de bestelling ontvangen. De heer A dient een klacht 
in omdat hij de mening is toegedaan dat deze ver-
koopsvoorwaarden oneerlijke “lokvogelpraktijken” zijn, 
de consument heeft immers zijn aankoop gedaan bij 
deze onderneming omwille van de korte leveringster-
mijn. De heer A wenst hiervoor een financiële compen-
satie van minstens 10% van het aankoopbedrag, d.i. 
35€. 

De onderneming verontschuldigt zich voor de laattijdi-
ge levering van het product. Volgens de trackinggege-
vens toont de onderneming aan dat de bestelling zoals 
aangekondigd de volgende werkdag werd verstuurd. De 
laattijdige levering is dus volgens de onderneming niet 
aan haar te wijten, maar aan de verdere afhandeling 
van de levering door derde partijen. 

Vóór het indienen van de klacht, werd er geen finan-
ciële compensatie aangeboden door de onderneming, 
omdat de algemene voorwaarden van de onderneming 
bepalen dat elke levering binnen een maximumtermijn 
van 30 dagen na sluiting van de overeenkomst wordt 
verzekerd, tenzij een ander tijdstip voor de levering 
werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-or-
der, bestelling of niet op voorraad.  Na aandringen van 
de consument tijdens de onderhandelingsfase, werd 
een cadeaubon van 10€ voorgesteld door de onderne-
ming. Dit voorstel werd verworpen door de consument 
die zich hiermee beledigd voelde. 

Aangezien elke partij op haar standpunt bleef, werd 
een verzoener aangesteld. De consument voelde zich 
in dit dossier noch gehoord noch begrepen. Het is dan 
de uitdagende taak van de verzoener om beide stand-
punten te verzoenen door middel van wederzijdse toe-
gevingen om tot een gemeenschappelijk standpunt te 
komen en zo een minnelijke schikking te bereiken. Een 
verzoener spreekt zich niet uit over de aansprakelijk-
heid, hij tracht een langdurig proces via gerechtelijke 
weg te vermijden via een verzoening. Na onderzoek van 
de klacht en na bemiddeling tussen de partijen, stelde 
de verzoener een financiële vergoeding voor van 15€. 

De consument heeft uiteindelijk dit voorstel aanvaard 
al blijft de heer A herhalen dat de leveringstermijnen 
niet nageleefd werden. De onderneming heeft het ver-
zoeningsvoorstel aanvaard. Het dossier werd dus afge-
sloten op basis van een akkoord.  

Bespreking: 

Een klacht naar aanleiding van een laattijdige levering 
is vaak complex door het subjectief karakter van de 
klacht. Wat is de schade van de klacht? Een onderne-
ming denkt vaak – onterecht – dat haar taak vervuld 
is zodra het artikel uit het depot verstuurd is. Dit is niet 
correct. Een onderneming heeft zich immers verbonden 
tegenover de consument, onder bepaalde voorwaarden, 
om het betrokken goed te laten leveren op het door de 
consument gekozen adres. De verantwoordelijkheid 
van een onderneming blijft gelden tot de overhandiging 
van het artikel. Het is dus niet correct om de schuld 
af te schuiven op achterstand bij derden die de leve-
ring uitvoeren. Een consument heeft immers geen over-
eenkomst met deze transportdienst. Ook al worden de 
overeengekomen voorwaarden niet nageleefd door de 
transportonderneming, dan nog blijft de onderneming 
verantwoordelijk t.a.v. de consument inzake correcte le-
vering zoals geformuleerd in de verkoopsvoorwaarden.  

Wanneer er sprake is van een financiële vergoeding, 
dan blijft dit de volledige vrijheid van de onderneming.  
Een compensatie is immers een commerciële tege-
moetkoming waarin de onderneming volledige vrijheid 
heeft. Een Ombudsman of een verzoener kan geen be-
drag opleggen, hooguit kan een bedrag worden voor-
gesteld. De onderneming blijft de vrijheid behouden om 
dit voorstel al dan niet te aanvaarden.
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4.2. Omkering van de bewijslast in het kader van de garantie

Voorbeeld: 

Mevrouw C dient een klacht in tegen onderneming Y 
met betrekking tot de herstelling van een defect pro-
duct dat nog onder garantie was. Het defect heeft 
zich voorgedaan meer dan zes maanden na de aan-
koop van het product. De consument geeft aan dat 
zij het product onhersteld terugbezorgd kreeg van de 
onderneming. Ook contact met de fabrikant heeft 
geen resultaat opgeleverd voor een kosteloze herstel-
ling onder garantie. 

Mevrouw C beroept zich op de garantieperiode van 
24 maanden voor een gratis herstel van het artikel. 
Het geschil tussen de partijen heeft betrekking op de 
aard van de schade, waarbij de consument aangeeft 
dat het artikel een materiaal- of fabricagefout ver-
toont, tegenover het argument van de onderneming 
en/of de fabrikant die beweert dat de beschadiging 
het gevolg is van verkeerd gebruik of onachtzaamheid 
en dus niet gedekt wordt door de garantie. Overigens 
geeft de fabrikant, na onderzoek door een door hun 
erkend labo, aan dat het artikel dermate beschadigd 
is dat een originele herstelling niet meer mogelijk is. 

De consument betwist dit standpunt van de onderne-
ming/fabrikant en beweert dat het product normaal 
gebruikt werd. Echter zou het product niet de gega-
randeerde kwaliteit hebben gehad. 

Aangezien de partijen bij hun initiële standpunt ble-
ven, werd een verzoener aangesteld. Als verzoenings-
voorstel stelt de verzoener voor dat de onderneming 
de toepassing van de wettelijke waarborg kan weige-
ren indien de consument niet het bewijs kan leveren 
dat het gebrek aan het product niet het gevolg is van 
onachtzaamheid of verkeerd gebruik. Als de consu-
ment er wel in slaagt dit te bewijzen, dient de onder-
neming alsnog tussen te komen conform de wettelijke 
waarborgregeling. 

De consument hekelt hier de moeilijkheid van de om-
kering van de bewijslast, maar probeert alsnog door 
zoveel mogelijk uitleg te geven, aan te tonen dat het 

product met de nodige voorzichtigheid werd gebruikt, 
zoals een goede huisvader zou handelen. Hoewel de 
consument uitvoerig heeft proberen uit te leggen dat 
er niet onachtzaam werd omgegaan met het artikel, 
waren haar argumenten niet voldoende om de onder-
neming en/of de fabrikant van mening te doen veran-
deren. Het dossier werd helaas zonder (verzoenings)
akkoord gesloten. 

Bespreking: 

Dit geval toont aan dat consumenten en onderne-
mingen niet over dezelfde wapens beschikken om te 
voldoen aan de bewijslast. Het is immers zo dat de 
onderneming de bewijslast draagt gedurende de eer-
ste zes maanden van de garantietermijn. Als een ge-
brek zich in deze periode voordoet, dan wordt ervan 
uitgegaan dat het defect van bij het begin aanwezig 
was. Het product wordt dan naar een (erkend) on-
derzoek labo gestuurd voor een grondige technische 
analyse. Na zes maanden wordt de bewijslast over-
gedragen aan de consument. Deze moet dan kunnen 
aantonen dat het product naar goed behoren werd 
behandeld en gebruikt. De consument botst hierbij 
tegen de moeilijkheid om een ‘negatief bewijs’ aan te 
leveren. 

De afloop van bovenstaand geval geeft het gevoel 
dat de onderneming beslissingsrecht heeft om de ga-
rantie al dan niet toe te passen. Hoe bewijst een con-
sument dat er niet onachtzaam werd omgegaan met 
een artikel? Hiervoor zou een consument op zijn/haar 
beurt een expertise kunnen laten uitvoeren in een on-
derzoeklabo. Dit onderzoek is uiteraard kostelijk voor 
een consument

In dergelijke gevallen kan men zich beroepen op de 
commerciële ingesteldheid van een bedrijf die om de 
tevredenheid van hun klanten te behouden alsnog 
voorzien in een kosteloze herstelling. 

Het is immers van belang dat consumenten schade 
onmiddellijk melden aan de onderneming. Dit kan la-
ter helpen bij de omkering van de bewijslast. 
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4.3. Promotionele acties

Voorbeeld: 

De heer E dient een klacht in tegen onderneming Z 
wegens bedrieglijke reclamestunts van de onderne-
ming. De consument geeft aan dat een prijsstijging 
van 24% voor hetzelfde artikel door hem werd opge-
merkt in een tijdspanne van 5 uur. 

Vroeg in de ochtend, vergelijkt de heer E een aantal 
producten op de website van de onderneming. Hij 
beslist om een bepaald product te kopen aan 483€ 
en begeeft zich hiervoor in een fysieke winkel van de 
onderneming bij openingstijd. Wanneer de verkoop-
ster haar computer raadpleegt in verband met het 
product, blijkt de prijs gestegen te zijn naar 599€. 
Dit komt neer op een prijsstijging van 24%. De heer E 
voelt zich bedrogen als consument en wenst een te-
rugbetaling van het prijsverschil. 

De onderneming betreurt deze onaangename er-
varing, maar blijft toch bij haar standpunt dat de 
laagste prijs wordt gegarandeerd in functie van de 
concurrentie. In het bijzonder, wanneer een actie be-
eindigd wordt bij een concurrent, richt onderneming Z 
zich eveneens op de nieuwe prijszetting. De onderne-
ming nodigt de heer E uit om de prijzen te blijven ver-
gelijken gedurende de 30 volgende dagen, daar deze 
termijn gedekt wordt door de laagste prijsgarantie, 
zodat een terugbetaling van het prijsverschil dan wel 
mogelijk is.  

De consument wenst deze verkooppraktijken aan te 
kaarten en wenst onmiddellijk een vergoeding van 
het prijsverschil, daarom dient hij een klacht in bij de 
Ombudsman voor de Handel. 

Aangezien de prijs van het artikel opnieuw verlaagd 
werd binnen de maand na aankoop, heeft onderne-
ming Z het prijsverschil vergoed. Het dossier is op ba-
sis van dit akkoord afgesloten. De tussenkomst van 
een verzoener was in dit geval niet nodig. 

Bespreking: 

In tijden van stijgende e-commerce is het belangrijk 
dat consumenten duidelijk geïnformeerd worden over 
hun aankoop en de hieraan verbonden voorwaarden. 
De voorwaarden van (online) aankopen mogen de 
consument niet misleiden en aanzetten om op dat 
moment en bij die specifieke onderneming een ver-
meend gouden zaak te doen. 

Ook de consumenten dragen hierin verantwoorde-
lijkheid: aandachtig lezen wat de voorwaarden zijn en 
hoe deze ingevuld moeten worden om ervan te kun-
nen genieten is een eigen verantwoordelijkheid. 

Om de consumenten hierbij te helpen, is het aange-
raden dat ondernemingen realistische voorwaarden 
hanteren en deze voorwaarden duidelijk zichtbaar en 
leesbaar weergeven. 
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5.  Aandachtspunten

De Ombudsman voor de Handel hanteert een ontvan-
kelijkheidsdrempel van 25€. Het is echter niet altijd 
evident om op basis van dit criterium de ontvankelijk-
heid te bepalen. Welk bedrag wordt immers in rekening 
genomen? Het totaal betaalde bedrag? De waarde 
van het betrokken artikel? De waarde van de promo? 
Het Secretariaat wenste deze lacune op te vullen.

Na overleg met het Toezichtcomité werd beslist om 
de ontvankelijkheid te bepalen in functie van het ef-
fectief betaalde bedrag door de consument. Op die 
manier kan het ontvankelijkheidsonderzoek van de 
dossiers eenduidig en consequent gebeuren. 

Daarnaast heeft het Secretariaat opgemerkt dat con-
sumenten met een klacht die onder deze ontvankelijk-
heidsgrens viel, zich vaak hulpeloos voelden en vooral 
machteloos tegenover een onderneming. Na overleg 

met de Raad van Bestuur en het Toezichtcomité werd 
daarom beslist om elke klacht, ook deze met een 
waarde onder 25€, in behandeling te nemen en door 
te sturen naar de onderneming met het verzoek de 
Ombudsman op de hoogte te brengen van het even-
tueel verdere gevolg. Bijgevolg kan de Ombudsman 
erop toezien dat elke klacht behandeld wordt door de 
ondernemingen. Het verschil voor deze dossiers schuilt 
in de aanstelling van een verzoener: er werd beslist om 
geen verzoener aan te stellen voor deze niet ontvan-
kelijke klachten. 

Aangezien een geschil tussen een consument en on-
derneming in 70% van de gevallen opgelost wordt in 
de onderhandelingsfase, kan ervan uitgegaan worden 
dat deze aanpak de meeste consumenten zal verder 
helpen. 

5.1. Ontvankelijkheidsdrempel van 25€
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5.2. Klacht verlaten door consument 

In deze rubriek wordt dieper ingegaan op het aspect 
‘klacht verlaten’ door de consument. Een consument 
heeft, in tegenstelling tot een onderneming, het recht 
om zijn/haar klacht op elk moment te verlaten. In 
2019 werd vastgesteld dat consumenten hun klacht 
niet alleen verlaten na het indienen van hun klacht, 
maar ook na de tussenkomst van de Ombudsman. 

Een belangrijk onderscheid dient hierbij geformuleerd 
te worden. Enerzijds verlaten consumenten hun klacht 
na het indienen van hun klacht (eventueel vóór ont-
vankelijkheidsonderzoek), als de frustratie ten aan-
zien van een onderneming geventileerd werd, als de 
consument ontmoedigd geraakt door de adminis-
tratieve behandeling van zijn/haar klacht, of als de 
consument het gevoel krijgt dat het toch niets zal 
uitmaken. Het is jammer dat deze klachten niet be-
handeld kunnen worden. Elke klacht is immers een 
bron van informatie voor zowel de Ombudsman als de 
ondernemingen om hun dienstverlening te verbeteren. 

Anderzijds kunnen consumenten hun klacht ook 
verlaten nadat de Ombudsman is tussengekomen. 
Klachten kunnen dan verlaten worden zodra een op-
lossing aangeboden werd. Dit kan ofwel tijdens de 
onderhandelingsfase, waarbij de onderneming zelf 

contact heeft opgenomen met de consument om een 
oplossing aan te reiken. Echter kan dit ook tijdens de 
verzoeningsfase gebeuren waarbij een verzoener een 
oplossing heeft voorgesteld en deze eventueel uitge-
voerd werd achter de schermen van de Ombudsman, 
zonder dat de Ombudsman of de verzoener hiervan 
verder op de hoogte werd gebracht. Zonder formele 
bevestiging van de consument of de onderneming 
kan de Ombudsman hier niet uit afleiden dat een ak-
koord werd bereikt. 

Uiteraard verlaten consumenten niet enkel hun klacht 
als een oplossing werd bereikt. In sommige gevallen 
verlaten consumenten hun klacht ook na tussen-
komst van de Ombudsman, de onderneming of de 
verzoener voordat een oplossing kon worden gevon-
den. Ook hier kan worden vermoed dat consumenten 
ofwel voldoening hebben gehaald uit de ventilatie en 
het gehoor van hun klacht, ofwel ontmoedigd geraak-
ten door het bemiddelingsproces. Een bemiddeling is 
immers een actief proces dat inspanningen vraagt 
van alle partijen, hoe laagdrempelig deze ook zijn. 
Elke partij, zeker een consument, blijft (hoofd)acteur 
van haar klacht en in die zin ook meester van de af-
loop van haar klacht. 
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6.  Resultaat & budget

Voor 2019 omvatte de financiering van het budget voor een totaal van € 267.249,37 de volgende posten:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen  ........................................................................€  263.219,37
▶  Aanvullende verzoeningskosten .......................................................................................................................................................€  4.030,00

In 2019 waren de uitgaven voor een totaal van € 180.412 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  128.732
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  17.385
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  25.623,03
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  1.609
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  7.062,94

Boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 86.836,82. 
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 zal in 2020 
gebeuren. 

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. Resultaat 2019

Het budget van de ontvangsten voor 2020 bedraagt € 289.200 en wordt verdeeld als volgt:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen ..........................................................................€  259.000
▶  Jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal klachten ...................................................................................................€  25.000
▶  Aanvullende verzoeningskosten .......................................................................................................................................................€  5.200

In 2020 worden de uitgaven voor een totaal van € 222.080 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  134.692
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  17.646
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  28.258
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  25.000
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  16.484

Boekjaar 2020 zou worden afgesloten met een positief resultaat van €  67.120, dat voor een laatste keer zal 
worden aangewend voor de terugbetaling van de bedragen die Comeos heeft voorgeschoten. 

6.2. Budget 2020
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