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Kerncijfers en aanbevelingen

Aanbevelingen voor de  
consumenten:

▶ Kosten voor een retourzending:
 Consumenten denken vaak – onterecht – dat ze 

hun aankopen steeds kosteloos mogen terugstu-
ren/terugbrengen naar de winkel. Het retourrecht 
is echter duidelijk juridisch omkaderd, alleen is het 
voor een consument niet altijd even duidelijk wat 
zijn rechten en plichten zijn. Eerst en vooral, bestaat 
het retourrecht enkel voor online aankopen. Aanko-
pen ter plaatse in de winkel kúnnen teruggenomen 
worden door een handelaar, maar dit is een com-
merciële tegemoetkoming van de handelaar. Con-
sumenten denken ook vaak dat ze 100% kosteloos 
hun artikel mogen terugsturen. De directe kosten 
voor terugzending van online aankopen worden ge-
dragen door de consument, tenzij de onderneming 
ermee instemt om deze kosten1 te dragen of als de 
onderneming niet heeft laten weten vóór de aan-
koop dat de consument moet instaan voor deze 
kosten. De Ombudsman voor de Handel raadt con-
sumenten aan om steeds vooraf de modaliteiten 
inzake terugzending te lezen vooraleer over te gaan 
tot een online aankoop. 

▶ Click&Collect-dienst, een verkoop op afstand? 
Aankopen via Click&Collect behoren tot de catego-
rie verkopen op afstand, wanneer ze op afstand (on-
line) bevestigd en betaald werden. Het herroepings-
recht is dan van toepassing, wat wil zeggen dat de 
consument over een bedenktijd van 14 kalenderda-
gen beschikt. Wanneer een online bestelling in de 
winkel wordt afgehaald en daar betaald wordt, dus 
na inzage van de producten, is er geen sprake van 
verkoop op afstand en dus ook geen herroepings-
recht. Het is aangewezen om het kassaticket na te 
kijken en deze te vergelijken met de effectief gele-
verde producten. De Ombudsman voor de Handel 
raadt consumenten aan om steeds goed de alge-
mene voorwaarden van de handelaar te raadplegen 
vooraleer over te gaan tot een online bestelling. 

Aanbevelingen voor de  
ondernemingen:

▶ Geldigheid van cadeaubonnen:
 Een cadeaubon wordt meestal als geschenk be-

doeld voor een derde die hiermee een product naar 
zijn keuze mag aanschaffen via deze bon. In België 
ontbreekt een wettelijk kader inzake de verplich-
te vermeldingen. Er bestaan geen specifieke regels 
over de geldigheidsduur, de wet spreekt enkel van 
een “redelijke termijn”. Bij aankoop moet de geldig-
heidsduur duidelijk zijn voor alle partijen en moet de 
consument deze termijn kunnen achterhalen het-
zij via het aankoopbewijs, hetzij via het (computer)
systeem van de onderneming. Zonder vervaldatum, 
blijft een cadeaubon onbeperkt geldig.2 De Ombud-
sman voor de Handel raadt ondernemingen aan om 
alle nuttige en praktische informatie te vermelden 
op cadeaubonnen om latere discussie te vermijden. 

▶  Promoties: 
 Promotiefolders hebben duidelijk effect op het 

koopgedrag van consumenten. Consumenten gaan 
op zoek naar goede koopjes. De consument wordt 
kritischer en aanvaardt niet dat hij zich bedot 
voelt of gelokt werd met een folder. In het belang 
van langdurige en loyale klantenrelaties, raadt de 
Ombudsman voor de Handel ondernemingen aan 
om extra inspanningen te leveren om tijdig aan de 
vraag en de verwachtingen van consumenten te 
voldoen, door over een voldoende voorraad te be-
schikken. 

1988 dossiers behandeld in 2021

844 ontvankelijke klachten

93% succespercentage

25 dagen gemiddelde behandelingsduur  

1 Art. VI. 51, Wetboek Economisch Recht, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet 
2 Bron: https://www.vlaanderen.be/consumentenzaken/cadeaubon

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet 
https://www.vlaanderen.be/consumentenzaken/cadeaubon
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De Ombudsman voor de Handel publiceert haar vier-
de jaarverslag. In 2021 is het aantal klachten met 7% 
gedaald in vergelijking met vorig jaar. Na een bewo-
gen 2020 gekenmerkt door de Covid-19 pandemie, 
heeft 2021 zich gestabiliseerd in een nieuwe econo-
mische en commerciële (bijna post) Covid-19 context. 

De ondernemingen hebben hun diensten na verkoop 
aangepast aan het gewijzigde consumentengedrag 
en veroorzaakten minder structurele klachten in 2021. 
Ondanks de inspanningen van de handelaren, blijft 
een onevenwicht voelbaar tussen wat mag en wat 
kan – zowel bij de consument als bij de ondernemin-
gen, wat aanleiding geeft tot klachten en frustraties 
aan beide zijden. 

Een aantal concrete incidenten hebben een belang-
rijke impact gehad op de klachten. Zo bijvoorbeeld 
leidde het absenteïsme in verschillende ondernemin-
gen, omwille van quarantainemaatregelen tot leve-
rings- en bevoorradingsproblemen. Ook de zesdaagse 
blokkering van het Suezkanaal in maart 2021 had zijn 
nasleep op de aankopen van de Belgische consument. 
De klachten hadden in 2021 het meest betrekking op 
de artikelen uit de meubel- of elektronicasector. Deze 
producten waren het meest vatbaar voor bovenver-
melde gebeurtenissen aangezien productiebedrijven 

vertraagd werden door het ontbreken van grondstof-
fen of onderdelen die niet op tijd geleverd werden3. 

Naast leveringsproblemen, kwamen ook garantiepro-
blemen voor. Samen zorgden deze voor driekwart van 
alle klachten. Een duidelijk kader voor de consument 
ontbreekt. Meer en betere toegang tot informatie van 
deze soms technische en complexe regelgeving is 
broodnodig. 

Ondanks de moeilijke economische context, zijn de 
cijfers van de Ombudsman voor de Handel duidelijk 
en bemoedigend: ondernemingen hebben meer geïn-
vesteerd in de tevredenheid van hun klanten en meer 
ruimte en middelen worden gegeven voor onderlinge 
oplossingen tussen de consument en de onderneming. 

De Ombudsman voor de Handel werkt in een land-
schap van verschillende bevoegde bemiddelings-
diensten. Samenwerking tussen deze diensten komt 
de consument ten goede: consumenten worden vlot 
doorverwezen naar de bevoegde collega-Ombuds-
man. De Ombudsman voor de Handel pleit voor het 
verder optimaliseren van de samenwerking tussen 
bemiddelingsdiensten, waarbij de transparante en 
laagdrempelige toegang tot bemiddeling voor elke 
consument centraal staat.  

1.  Inleiding

 

 

3 https://www.customssupport.com/nl/nieuws/de-blokkade-van-het-suezkanaal-en-de-gevolgen-voor-de-logistiek#:~:text=In%20sommige%20
gevallen%20komt%20er,te%20maken%20met%20lege%20schappen.

https://www.customssupport.com/nl/nieuws/de-blokkade-van-het-suezkanaal-en-de-gevolgen-voor-de-logistiek
https://www.customssupport.com/nl/nieuws/de-blokkade-van-het-suezkanaal-en-de-gevolgen-voor-de-logistiek
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2.  Opdracht en werking

De Europese consument is goed beschermd door de 
consumentenwetgeving. Toch kan het zijn dat een con-
sument en een handelaar het niet eens zijn over de 
rechten van de consument. Indien een minnelijke op-
lossing niet lukt, kan een beroep worden gedaan op de 
rechtbank. Dit duurt vaak zeer lang en is duur. Gelukkig 
bestaat een alternatief voor de rechtbank: alternatie-
ve geschillenbeslechting en -oplossing (ook wel: ‘bui-
tengerechtelijke geschillenbeslechting’ of ‘alternative 
dispute resolution’, ‘ADR’).

De Ombudsman voor de Handel is zo een alternatief 
mechanisme waar een consument in België terecht kan 
met zijn klacht. 

De Ombudsman voor de Handel is specifiek bevoegd 
om een geschil tussen een consument en een (bij de 
Ombudsman aangesloten) handelaar te behandelen die 
betrekking heeft op de uitvoering van een verkoop- of 
dienstverleningsovereenkomst 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 Consumentenombudsdienst4. 
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 algemene klachten over han-
delspraktijken kunnen wel worden gemeld bij het meld-
punt van de FOD Economie.

4 https://consumentenombudsdienst.be/nl

https://consumentenombudsdienst.be/nl
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De Ombudsman voor de Handel is een vereniging zon-
der winstoogmerk die beantwoordt aan de wettelijke 
eisen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, trans-
parantie, 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 plich-
ten en stelt structurele verbeteringen voor aan de han-
delssector 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 en het 
aantal klachten van het jaar voordien een jaarlijks be-
drag betalen. De verzoeningskosten komen te laste van 
de ondernemingen. De verzoeners ontvangen, per dos-
sier 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 
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 procedurereglement 
goed, benoemt de verzoeners en controleert het bud-
get. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd 
en duurt drie jaar. De Raad van Bestuur is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de handelssector 
en wordt voorgezeten door Hugues Robert. Naast de 
voorzitter bestaat de Raad van Bestuur uit de volgen-
de leden: Frederik De Vetter, Pascal Léglise, Catherine 
De Noyette, Vincent Tilman, Alana Van Caenegem, 
Sophie Van Driessche, George Vanderplancke, 
Antonia Block en Steven De Smet. 

2.2.2. Toezichtscomité
Het Toezichtcomité bestaat uit vertegenwoordigers 
van de handelssector en experten in consumen-
tenrecht en/of geschillenregeling. Het Comité gaat 
na of de verzoeningsprocedure onpartijdig en on-
afhankelijk verloopt en kan aanbevelingen doen in 
verband met de werking, het procedurereglement 
en het jaarverslag. Ook hier is het mandaat van de 
leden van het Toezichtcomité onbezoldigd en duurt 
drie jaar. Het Comité wordt voorgezeten door prof. dr. 
Stefaan Voet (KU Leuven-UHasselt). De overige le-
den zijn Jean de Leu de Cecil, die de handelssector 
vertegenwoordigt en Katelijne Exelmans die expert 
is in geschillenregeling als Ombudsvrouw voor de 
Postsector en voorzitter van het directiecomité van 
de Consumentenombudsdienst. Elk jaar nodigt de 
Ombudsman voor de Handel een vertegenwoordiger 
van de consumentensector uit om het Toezichtcomité 
te vervoegen. Test-Aankoop, het Europees Centrum 
voor de Consument België en BV-Oeco wensen echter 
geen mandaat op te nemen. De Ombudsman voor de 
Handel blijft actief op zoek naar een consumenten-
vertegenwoordiger. De intentie van de Ombudsman 
voor de Handel en zijn organen blijft immers om een 
volwaardige 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 permanen-
te opvolging van de dossiers gewaarborgd is. In 2021 
werd Axelle tijdelijk vervangen door Pieter Devos, on-
afhankelijke consultant. Sinds 2020 is de toestroom 
aan klachten aanzienlijk gestegen, daarom wordt het 
secretariaat versterkt door één werkstudent.

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 objec-
tief rotatiesysteem wordt gehanteerd. Alvorens een 
dossier te aanvaarden, onderzoekt de verzoener sys-
tematisch zijn bevoegdheid, zijn onafhankelijkheid en 
zijn onpartijdigheid. De verzoeners worden aangesteld 
voor een periode van 3 jaar (hernieuwbaar)5: 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 Handel6.

5 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.

6 https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/over-ons/verzoeners

https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/over-ons/verzoeners
https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/ombudsman/verzoeners
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2.2.5. Audit 
In 2021, 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.

De audit concludeerde na onderzoek dat alle infor-
matie volledig en afdoende was.

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 de-
cember 2021 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, Hubo, 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. 



www.ombudsmanvoordehandel.be   I   Jaarverslag 2021 10

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 euro7, behalve verzoeken die niet in geld 

waardeerbaar 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 zijn, na de consument te hebben verzocht om de klacht te vervolledigen8.

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.

7  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-ontvankelijke 
klachten; Voor meer informatie over de ontvankelijkheidsdrempel van 25€ verwijzen we naar het jaarverslag van 2019, meer bepaald hoofdstuk 5.1 
op pagina 31.

8  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 kalenderdagen9.

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.

9   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 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. 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. 
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2.7. Communicatiecampagne

In 2020-2021 heeft de Ombudsman voor de Handel 
een grootschalige communicatiecampagne ge-
houden. De bedoeling van deze campagne was om 
de alternatieve geschillenoplossing te promoten 
bij de consumenten via sociale media (Facebook 
en Instagram) en via Google Ads. De campagne 
kende een onvoorzien succes. In 2020 ontving de 
Ombudsman voor de Handel 2144 klachten, waar-
van een groot deel ten aanzien van niet-aangesloten 
handelaars10. In 2021 werden bijna 2000 klachten in-
gediend. Het effect van de campagne werd gemeten 
door het aantal klikresultaten op momenten van de 
publicatie van de campagne en de toestroom van 
webbezoekers en klachten. 

De impact van de COVID-19 pandemie mag niet 
onderschat worden. Consumenten en handelaars 
zochten via alle mogelijke manieren een oplossing in 

deze bewogen en sterk gewijzigde context. Dit had 
een invloed op het totaal aantal klachten ontvangen 
in de periode 2020-2021. Ook in de nasleep van de 
pandemieschok in de handelssector en na het be-
eindigen van de campagne in september 2021, ont-
ving de Ombudsman voor de Handel nog een groot 
aantal klachten. Hieruit moet worden afgeleid dat 
de naamsbekendheid van de Ombudsman voor de 
Handel de consument heeft bereikt en dat een be-
wustwording van alternatieve geschillenoplossing is 
gestegen. 

De Ombudsman voor de Handel zal blijven investe-
ren via Google Ads in de naamsbekendheid van haar 
diensten om steeds zoveel mogelijk consumenten 
te helpen en ondersteunen in hun conflict met een 
handelaar. 

10  Zie verder: 3.4. Gronden van niet ontvankelijkheid
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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 2021. 

Dit jaarverslag gaat in op de statistieken afgeleid 
uit de klachten ontvangen in 2021, meer bepaald: 
de ontvankelijkheid ervan, de aard van de klachten, 

de betrokken sectoren, de gemiddelde duur van de 
klachtenprocedure, de verkoopkanalen van de ont-
vankelijke klachten, e.d. De statistieken van de afge-
lopen twee jaar worden ook in kaart gebracht, zodat 
een vergelijking mogelijk is met de periode tijdens en 
voorafgaand aan de Corona-context. 

3.1. Inleiding

Aan iedere klacht of ieder contact met de Ombudsman 
voor de Handel wordt een dossiernummer toegekend. 
Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 werden 
1988 klachten aan de Ombudsman voor de Handel 
voorgelegd. Ten opzichte van 2020 betekent dit een 
relatieve daling van 7%, maar een relatieve toena-
me van 65% ten opzichte van 2019. Het is de eerste 
keer sinds de oprichting van de Ombudsman voor de 
Handel dat het aantal ontvangen klachten lager is dan 
het jaar voordien, doch deze daling is marginaal in ver-
houding tot de jaarlijkse toename van de ontvangen 
klachten sinds het ontstaan van de Ombudsman voor 
de Handel: +23% in 2019 en +78% in 2020. 59% van 
de dossiers werd ingediend in het Nederlands, 34% 
in het Frans, 6% in het Engels, dit jaar werden ook 3 
Duitstalige dossiers ingediend. 

3.2. Aantal ingediende dossiers

3.  Statistieken

  2019 2020 2021

Dossiers 1206 2144 1988

 NL 782 65% 1328 62% 1182 59%  

 FR 395 33% 743 35% 677 34%  

 EN 29 2% 73 3% 126 6%  

 D 3 0.2%  

59%

34%

6% 0.2%
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3.3. Ontvankelijkheidsgraad

De Ombudsman voor de Handel telde 844 ontvanke-
lijke klachten11, d.i. 42 % van de inkomende dossiers. 
Daarnaast telde de Ombudsman 1.060 onontvankelijke 
klachten, d.i. 53 % van de inkomende dossiers.

De Ombudsman voor de Handel telde 56 klachten, d.i. 
3 % van de inkomende dossiers, die op 31 december 
2021 niet werden behandeld. Voor deze dossiers geldt 
dat de volledige informatie nog niet werd bekomen van 
de consument of dat het onderzoek naar de ontvan-
kelijkheid van de klacht nog niet was afgesloten. De 
Ombudsman voor de Handel ijvert voor een dagelijkse 
opvolging van de dossiers, dit is zichtbaar in de dalende 
tendens van het aantal dossiers ‘ontvankelijkheidson-
derzoek nog lopende’. 

Ten opzichte van 2019 steeg het aandeel ontvankelij-
ke klachten van 37% naar 42% in 2021 en bleef deze 
ontvankelijkheidsgraad stabiel ten opzichte van 2020 
(42%). Ook het aandeel niet ontvankelijke klachten is 

in 2021 gestegen van 50% naar 53% ten opzichte van 
2019, maar ook hier bleef het aandeel stabiel ten op-
zichte van vorig jaar, met 52% in 2020. Deze stijgingen 
worden verklaard door een daling van het aandeel ‘in-
formatieverzoeken’ en ‘ontvankelijkheidsonderzoek nog 
lopend’. De Ombudsman voor de Handel investeert veel 
energie in het bekomen van de ontbrekende informatie, 
zodat het ontvankelijkheidsonderzoek vlot(ter) verloopt. 
Deze investering resulteert in een relatief korte gemid-
delde klachtenbehandelingsduur12. 

Het aandeel niet ontvankelijke klachten is hoger dan 
het aandeel ontvankelijke klachten. Elk jaar ontvangt 
de Ombudsman voor de Handel een groot aantal klach-
ten tegen niet-aangesloten ondernemingen. De ver-
warring voor de consument is begrijpelijk, aangezien de 
Ombudsman voor de Handel niet volledig sector dek-
kend is. De Ombudsman voor de Handel nodigt elk jaar 
deze ondernemingen uit om zich aan te sluiten bij de 
Ombudsman voor de Handel. 

2019 2020 2021

Dossiers 1206 2144 1988

Ontvankelijke dossiers 447 37% 895 42% 844 42%

 Onontvankelijke dossiers 604 50% 1117 52% 1060 53%

 Informatieverzoek 74 6% 46 2% 23 1%

 Ontvankelijkheidsonderzoek nog lopend 73 6% 69 3% 56 3%

 Doorverwezen naar een bevoegde instantie 8 1% 17 1% 5 O.3%

11 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.

12  Zie rubriek behandelingstermijn op pagina 19. 

42%

1%3%
0.3%

53%
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Naast het overwegend aandeel aan Nederlands- en 
Franstalige klachten, stijgt sinds 2021 ook het aantal 
Engelstalige en Duitstalige klachten. Afgelopen jaren 
verdubbelt telkens het aantal Engelstalige klachten. 
Voor de klachten gericht tegen niet-aangesloten on-
dernemingen, worden de consumenten doorverwezen 
naar de Consumentenombudsdienst die deze ‘residu-
ele’ klachten opvangt13. Verder wordt de Ombudsman 
voor de Handel ook geraadpleegd voor het bekomen 
van informatie in verband met handelspraktijken. Voor 
deze klachten, wordt de consument verwezen naar het 
Meldpunt van de FOD Economie die hiervoor bevoegd is.

De consumenten vinden het belangrijk om hun klacht 
kenbaar te maken bij de bevoegde instanties om ande-
ren te behoeden voor onaangename klantenervaringen. 
Dit valt toe te juichen. Hoe meer klachten worden ge-
rapporteerd, hoe groter de kans op structurele verbete-
ringen. Consumentenklachten zijn een belangrijke bron 
van informatie, enerzijds voor ondernemingen die struc-
turele verbeteringen kunnen doorvoeren, anderzijds 
voor instanties en geschillenbeslechtingsentiteiten die 
de consumentenbescherming kunnen versterken. In het 
belang van de consument, pleit de Ombudsman voor de 
Handel voor een continu samenwerking met de andere 
bemiddelingsdiensten. 

13  In 2021 werden 433 klachten doorverwezen naar de Consumentenombudsdienst.
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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 
verduidelijkt. 

Onvolledige dossiers of klachten verlaten door de 
consument vóór behandeling

Tegenover 2020 is het aandeel onvolledige dossiers ge-
daald van 3% naar 1% in 2021. De Ombudsman stuurt 
ten minste twee herinneringen (e-mails, brieven, of 
via het platform) naar de consument. Een consument 
heeft het recht om de klachtenprocedure op elk mo-
ment te beëindigen, in tegenstelling tot de onderne-
ming. Wanneer consumenten niet meer reageren op de 
verschillende verzoeken van de Ombudsman, dan wordt 
de klacht als verlaten beschouwd. De ondernemingen 
dragen ook bij tot het vervolledigen van dossiers door 
ontbrekende informatie, waarover zij beschikken, aan 
te vullen. De bedoeling is immers om consumenten zo 

veel mogelijk administratief te ontlasten bij het indie-
nen van hun klacht. 

Niet-geregistreerde ondernemingen

Een belangrijk en stabiel klachtenaandeel (41%) over 
de jaren heen is gericht tegen niet-aangesloten onder-
nemingen. Voor deze klachten worden de consumenten 
doorverwezen naar de Consumentenombudsdienst. 
De diversiteit van de niet-geregistreerde ondernemin-
gen versterkt het pleidooi van de Ombudsman voor de 
Handel voor algemeen sector dekkende ombudsdien-
sten. Niet alleen is dit duidelijk voor consumenten, maar 
wordt hiermee alle kennis en expertise gecentraliseerd.  

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek 

Het aandeel van de klachten dat door de consument 
wordt ingetrokken vóór het ontvankelijkheidsonderzoek 

 2019  2020 2021

Gronden van niet ontvankelijkheid 604 1117 1060

Onvolledige dossiers / klacht verlaten 163 27% 32 3% 12 1%

Niet-geregistreerde ondernemingen (onbevoegdheid) 246 41% 442 40% 433 41%

Ingetrokken vóór ontvankelijkheidsonderzoek 56 9% 276 25% 340 32%

Klachten onder 25€ 82 14% 74 7% 67 6%

Gebrek aan eerste contact met de onderneming 1 0% 15 1% 4 0,4%

Verzoeker handelt beroepshalve (onbevoegdheid) 7 1% 22 2% 26 2%

Klachten al behandeld 14 2% 25 2% 19 2%

Verzonnen, kwetsende of lasterlijke klachten 3 1% 9 1% 2 0,2%

Geen consumentengeschil 32 5% 83 7% 63 6%

Oplossing vóór tussenkomst 139 12% 94 9%

1%

32%

7%

2%
41%

2%
0,2%

6%
9%

0,4%
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bedraagt 32 %. Dit betreft geschillen waarvan de 
Ombudsman uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht 
door de consument dat hij afziet van zijn klacht.  

Klachten onder 25€14 

Het aandeel van de klachten onder de 25€ bedraagt  
6 %. Wanneer de Ombudsman voor de Handel een 
klacht onontvankelijk verklaart omwille van het be-
drag waarop de klacht betrekking heeft, stuurt de 
Ombudsman de klacht systematisch door naar de on-
derneming met het verzoek om een oplossing te vinden. 
Op die manier verzekert de Ombudsman zich ervan 
dat elke klacht behandeld wordt door de onderneming, 
echter zonder verzoeningsdienst indien er geen onder-
ling akkoord wordt getroffen.  

Gebrek eerste contact met de onderneming 

In slechts 4 gevallen werd de klacht verworpen om-
dat de consument niet eerst contact had opgenomen 
met de onderneming om tot een oplossing te komen. 
De Ombudsman voor de Handel verzoekt in zo een ge-
val de consument om zich eerst tot de onderneming te 
richten. Pas wanneer de consument een eerste con-
tact had met de onderneming, zonder resultaat, kan de 
Ombudsman voor de Handel tussenkomen. 

Verzoeker handelt beroepshalve 

Het aandeel van de klachten waarin de verzoeker 
beroepshalve handelt, bedraagt 2 %. Wanneer een 
klacht onontvankelijk verklaard wordt vanwege de 

professionele onderhandeling, stuurt de Ombudsman 
de klacht door naar de onderneming met het verzoek 
om een oplossing te vinden buiten het kader van de 
Ombudsman voor de Handel. De aangesloten onder-
nemingen benadrukken dat zij ook hun professionele 
klanten de nodige hulp willen bieden bij hun problemen. 

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 lasterlij-
ke klachten bedraagt 0,2 %. Wanneer de Ombudsman 
voor de Handel, tijdens de controle van de klacht, vast-
stelt dat deze verzonnen, kwetsend of lasterlijk is, dan 
wijst de Ombudsman de klacht af.

Geen consumentengeschil

Een consumentengeschil is elk geschil tussen een con-
sument en een onderneming m.b.t. de uitvoering van 
een verkoop- of dienstenovereenkomst of tot het ge-
bruik van een product. In 6% van de gevallen werd een 
klacht op deze grond verworpen.  

14  Voor de bepaling van deze ontvankelijkheidsgrond wordt verwezen naar het Jaarverslag 2019: 5.1. Ontvankelijkheidsdrempel van 25€
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15 Op 31 december 2021 waren 41 ontvankelijke dossiers nog in behandeling. Deze dossiers worden niet in rekening gebracht. 

3.5. Afloop van afgesloten ontvankelijke dossiers

In 2021 werden 803 ontvankelijke dossiers afgesloten. 

7 % van de ontvankelijke klachten werd verlaten door 
de consument. Hoewel deze klachten ontvankelijk wer-
den verklaard door de Ombudsman voor de Handel, 
werd de behandeling van deze klachten gestaakt door 
de consument vóór beëindiging van de procedure. 
Sommige klachten vinden een oplossing zonder dat het 
Secretariaat daarvan op de hoogte werd gebracht. Soms 
heeft de consument genoeg aan het ventileren van zijn 
frustratie en acht hij het niet meer nodig om de proce-
dure verder te zetten. 

Het Toezichtcomité heeft bijzondere aandacht voor deze 
categorie ‘klacht verlaten’. Het Comité is van oordeel 
dat consumenten niet ontmoedigd mogen worden door 
een administratieve drempel om een oplossing te vin-
den voor hun klacht. Zo streeft het Toezichtcomité naar 
een zo laag mogelijk percentage van deze categorie en 
worden de inspanningen van de Ombudsman voor de 
Handel op dat vlak nauwgezet opgevolgd (zie infra 5.1). 

  2019  2020  2021

Afgesloten ontvankelijke dossiers 416 828 80315

Akkoord na onderhandeling 265 64 % 638 77% 642 80%

Akkoord na verzoening 67 16 % 78 9% 54 6%

Geen akkoord na verzoening 48 11 % 56 7% 54 7%

Klacht verlaten 36 9 % 56 7% 53 7%

80%

7%

7%

6%
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Afloop van afgesloten behandelde dossiers

In 2021 werd voor 93% van de ontvankelijke klachten 
die effectief werden behandeld door de Ombudsman 
van de Handel een minnelijke schikking bereikt. In 7% 
van de dossiers werd geen akkoord gevonden tus-
sen de partijen, zelfs niet na tussenkomst van een 
verzoener. 

Een dossier wordt automatisch gesloten zonder ak-
koord als beide partijen niet uitdrukkelijk hun akkoord 
hebben gegeven. Het gebeurt soms dat de partijen 
deze formaliteit over het hoofd zien, waardoor een 
dossier zonder akkoord wordt gesloten terwijl in de 
realiteit wel een akkoord werd bereikt. 

Akkoord na onderhandeling

In de meerderheid van de gevallen (86%) werd na on-
derhandeling tussen onderneming en consument, ge-
faciliteerd door de Ombudsman van de Handel, een 
akkoord bereikt. 

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 na 

onderling overleg vinden, zal immers altijd doeltref-
fender en duurzamer zijn dan wanneer 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 50 % van deze gevallen een 
akkoord bereikt. De uitdaging voor de verzoeners is 
immers steeds om partijen te verenigen met een ak-
koord terwijl zij eerder bij hun standpunt bleven (cf. 
geen onderling akkoord bereikten tijdens de onder-
handelingsfase). Het bereiken van een verzoenings-
akkoord lijkt dit jaar moeilijker, gezien het dalend 
percentage tegenover vorig jaar (58%). 

Geen akkoord na verzoening

In de resterende gevallen (7%) weigerde één of beide 
partij(en) het verzoeningsvoorstel. Sommige akkoor-
den worden statistisch mislopen wanneer de partijen 
hun goedkeuring niet formaliseren. De verwerping van 
verzoeningsvoorstellen doet zich evenveel voor bij de 
consumenten als bij de handelaren.  

  2019  2020  2021

Afgesloten behandelde dossiers 380 772 75016

Akkoord na onderhandeling 265 70 % 638 83% 642 86%

Akkoord na verzoening 67 17 % 78 10% 54 7%

Geen akkoord na verzoening 48 13 % 56 7% 54 7%

86%

7%
7%

16  Op 31 december 2021 werden 53 ontvankelijke dossiers verlaten door de consument. Deze klachten worden niet in rekening genomen bij de analyse van de 
afloop van de afgesloten behandelde dossiers. 
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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 consumenten18. 

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, valt dit jaar op-
nieuw een verschuiving op in de rangschikking. De le-
veringsproblemen en de problemen met de toepassing 
van het recht op garantie zijn samen goed voor 74% 
van de klachten. 

De leveringsproblemen (38%) hebben vooral betrek-
king op laattijdige of onvolledige leveringen of in het 
geval van levering van voedingsmiddelen, de vervan-
ging (of eerder het gebrek van de vervanging) van een 
product door een alternatief. Ook in 2021 wordt het 
voorraadbeheer van de onderneming regelmatig aan 
de kaak gesteld door consumenten wanneer hun leve-
ring geannuleerd wordt. Leveringsproblemen en voor-
raadproblemen zijn nauw met elkaar verbonden. In 2021 
kenden heel wat handelaren problemen met hun leve-
ranciers voor hun bestellingen. De wereldeconomie werd 
ook in 2021 beïnvloed door de impact van de Corona-
pandemie op fabrieken in het buitenland, maar ook 
het incident aan het Suezkanaal dat een aantal dagen 
werd geblokkeerd heeft een impact gehad op de aan-
kopen van de Belgische consument. 

Consumenten voelen zich niet graag gelokt door 
een reclamestunt en aarzelen niet langer om hun 

17  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.

18  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 2021

Dossiers 380 772 750

Garantie (wettelijk en commercieel)17 181 48% 127 16% 243 36%

Prijs/tarief/promo’s (stock) 73 19% 108 14% 85 14%

Kwaliteit van de goederen en diensten 8 2% 53 7% 50 1%

Facturatie en schuldinvordering 33 9% 59 8% 57 8%

Levering 81 21% 387 50% 270 38%

Contract/persoonsgegevens 2 1% 0 0% 45 1,2%

36%
1%

8%

14%

38%1.2%
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ongenoegen aan te kaarten bij de bevoegde instanties. 
Deze problemen vallen onder de categorie Prijs/tarief/
promo’s (14%). 

Elk jaar merkt de Ombudsman voor de Handel proble-
men in verband met de toepassing van het recht op 
garantie (36%). De meeste van deze klachten zijn het 
gevolg van een weigering van een herstelling onder ga-
rantie. De Ombudsman voor de Handel brengt het be-
lang voor meer transparantie in het beslissingsproces 
aan het licht, alsook een grotere transparantie van de 
(erkende) reparatiecentra. 
In 2021 ontving de Ombudsman voor de Handel heel 
wat klachten over terugbetalingen (8%). Laattijdige 
terugbetalingen zijn vaak het gevolg van geannuleer-
de online bestellingen, hetzij door de consument, hetzij 
door de onderneming. 

Problemen in verband met de kwaliteit van het pro-
duct19 hebben veeleer betrekking op de dienstverlening 
van de onderneming dan op het product (of de kwali-
teit ervan) zelf. 

19  De categorie Garantie (wettelijk en commercieel) wordt 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. Indeling van de klachten naargelang de sectoren

Deze indeling is gebaseerd op het door de Europese 
Commissie aanbevolen systeem ter classificatie van 
klachten en vragen van consumenten.20

De meeste klachten komen uit de meubelsector (39%), 
gevolgd door elektronische producten (22%), daarna 
volgen grote en kleine huishoudelijke toestellen (respec-
tievelijk 11% en 4%), dan pas komen producten voor het 
onderhoud van de woning met 10%. Er moet echter re-
kening mee worden gehouden dat bepaalde sectoren21 

nog niet bij de Ombudsman voor de Handel zijn aange-
sloten en bijgevolg niet in deze lijst zijn opgenomen.

20  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 

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

  2019   2020  2021

Dossiers 380 772 750

Elektronica 153 40% 123 16% 164 22%

Producten voor onderhoud en  
reparatie van de woning 26 7% 193 25% 74 10%

Grote huishoudelijke apparaten 26 11% 74 10% 78 11%

Kleine huishoudelijke apparaten 16 4% 25 3% 30 4%

Vrijetijdsartikelen 16 8% 85 11% 33 4%

Cosmetica en producten voor 
lichaamsverzorging 9 2% 15 2% 15 3%

Diensten voor onderhoud en  
reparatie van de woning 3 1% 6 1% 2 0,3%

Voedingsmiddelen 16 4% 65 8% 38 5%

Baby- en 
kinderverzorgingsartikelen 7 2% 6 1% 2 0,3%

Medische en andere hulpmiddelen 
(bril) 5 1% 1 0% 7 1%

Meubels 69 18% 163 21% 294 39%

Juwelen 1 0% 1 0% 2 0,3%

Kleding 3 0% 10 1% 6 1%

Brandstof 3 1% 1 0% 2 0,3%

Boeken 4 1% 3 0,4%
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3.8. Gemiddelde behandelingstijd 

In 2021 bedroeg de gemiddelde behandelingstijd 25 
dagen voor de 750 behandelde dossiers.

Wanneer de partijen zelf een oplossing vinden in 
de onderhandelingsfase, bedraagt de gemiddelde 
behandelingstijd 17 dagen. Dit betreft een gemid-
delde van 642 dossiers gesloten op basis van een 
onderhandelingsakkoord. 

Wanneer een verzoener wordt aangesteld, bedraagt 
de gemiddelde behandelingstijd, vanaf de aanstelling 
van de verzoener tot de mededeling aan de partijen 
van het verzoeningsvoorstel, 35 dagen. Dit betreft de 
gemiddelde duur van de verzoeningsperiode van 106 
dossiers. 

De gemiddelde behandelingstijd vanaf de indiening 
van de klacht, m.i.v. de fase van de onderhandeling, 
t.e.m. de afsluiting van de verzoeningsfase22 voor deze 
106 dossiers bedraagt 74 dagen.

De Ombudsman voor de Handel merkt een positieve 
evolutie op bij ondernemingen die nog meer bereid-
willig lijken om tot een onderling akkoord te komen in 
de onderhandelingsfase. Dit resulteert in een stijgend 
percentage onderhandelingsakkoorden (86%). Door 
deze inspanningen van ondernemingen in de onder-
handelingsfase is de onderhandelingsmarge voor de 
verzoeners om een akkoord te vinden die beide par-
tijen tevredenstelt enger geworden. 

 2019 2020 2021

Gemiddelde behandelingstijd van een ontvankelijk dossier (dagen) 26 24 25

Dossier afgesloten na onderhandeling (dagen) 14 16 17

Dossier afgesloten na onderhandeling én verzoening (dagen) 37 59 74

22  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 
via de consument, ofwel onrechtstreeks na doorver-
wijzing (meestal via de Consumentenombudsdienst). 

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

elektronisch platform van de FOD Economie. Via dat 
kanaal heeft de Ombudsman voor de Handel 36 ver-
zoeken ontvangen, waarvan de meeste buiten het 
bevoegdheidsdomein van de Ombudsman voor de 
Handel vielen omdat de onderneming niet aangeslo-
ten was. 

2019  2020 2021

Oorsprong van de dossiers 380 772 750

Klachten ingediend per brief, via e-mail of via het platform 254 67% 595 77% 642 86%

Klachten via de Consumentenombudsdienst 122 32% 169 22% 99 13%

Overige (Belmed) 4 1% 8 1% 9 1%

86%

1%

13%
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3.10. Verkoopkanaal 

50% van de klachten volgden na een aankoop in een 
winkel, tegenover 48% online aankopen. Dit betekent 
niet dat de aard van de klacht noodzakelijk verband 
houdt met het verkoopkanaal. Het valt op dat het 
aantal klachten n.a.v. een online aankoop is gedaald 
van 65% naar 48%, met een proportionele verschui-
ving van 34% naar 50% voor klachten volgend op 
een aankoop in een fysieke winkel. In vergelijking met 
2020 zou afgeleid kunnen worden dat consumenten 
hebben genoten van de versoepeling van de maatre-
gelen om terug naar de winkel te stappen. 

Bovenstaand resultaat is enigszins verrassend, aan-
gezien e-commerce globaal gezien blijft stijgen. De 
Ombudsman voor de Handel leidt hieruit af dat on-
dernemingen hun onlineprocessen en diensten effi-
ciënt(er) uitgewerkt hebben en minder vatbaar zijn 
voor klachten. In het verlengde daarvan nodigt de 
Ombudsman de ondernemingen uit om de interne 
klachtenprocedures op de winkelvloer te evalueren. 
Aangezien ondernemingen duidelijk inspanningen 
hebben geleverd tijdens de onderhandelingsprocedu-
re, is de Ombudsman voor de Handel van mening dat 
een groot deel van de klachten vermeden kan worden 
mits een optimalisatie van hun dienst na verkoop. 

  2019  2020  2021

Dossiers 380 772 750

Shop 243 64% 262 34% 373 50%

Web 128 34% 498 65% 363 48%

Niet bepaald (geen aankoop) 32 2% 12 2% 13 2%

2%

50%

48%
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3.11. Verdeling van de dossiers per verzoener

In 2021 werden minder verzoeningsprocedures opge-
start dan vóór de uitbraak van de COVID-19 pande-
mie in 2019. In 2021 werden verhoudingsgewijs meer 
akkoorden gevonden tijdens de onderhandelingsfase, 
meer bepaald 86% van de klachten vonden een ak-
koord na onderling overleg tegen 83% in 2020. 

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 2021 bestond het verzoenerspanel uit zeven verzoe-
ners24: Laurie Caucheteux, Steve Griess, Rika Heylen, 
Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun Van 
Calbergh en Marc Van Grimbergen. 

23  Per 31 december 2021 waren nog 14 dossiers in behandeling in de verzoeningsfase en 106 dossiers afgesloten na de verzoeningsfase..
24  Het benoemingsproces wordt beschreven in punt 2.2.

2019 2020 2021

Aanstellingen 136 171 12023

Gudrun Van Calbergh 21 29 18

Frédérique Mathy 18 24 17

Marc Van Grimbergen 21 28 18

Rika Heylen 21 31 16

Sebastiaan Holslag 21 29 18

Steve Griess 19 26 15

Laurie Caucheteux 15 4 18

18

1615

17

18

18

18
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Dit jaar ontving de Ombudsman voor de Handel een 
groot aantal klachten over leveringsproblemen. Sinds 
de uitbraak van de Covid-19 pandemie worden con-
sumenten geconfronteerd met verschillende  proble-
men die het gevolg zijn van bestellingen: hetzij online 
bestellingen die niet tijdig geleverd werden bij de con-
sument, hetzij bestellingen van ondernemingen bij hun 
leveranciers die leidden tot bevoorradingsproblemen. 

In 2021 hadden ondernemingen verwacht dat consu-
menten minder aankopen zouden doen omwille van de 
impact op de economie, daarom werden soms minder 
bestellingen geplaatst bij leveranciers. Uiteindelijk is 
gebleken dat consumenten minstens evenveel bleven 
aankopen, wat een impact had op leveringstermijnen. 
Deze leveringsproblemen raakten verschillende sec-
toren, in het bijzonder de meubelsector en de elek-
tronische sector voor grote huishoudelijke toestellen. 

Hoewel de Ombudsman voor de Handel begrip op-
brengt voor bovenstaande verklaring, moeten de no-
dige voorzorgen genomen worden ten aanzien van de 
consumenten. In het digitaal tijdperk, is het proble-
matisch wanneer online bestellingen (en betalingen) 
geen accurate en actuele status weergeven van de 
beschikbare voorraad, met soms een verdubbeling (of 
langer) van leveringstermijnen tot gevolg. 

De relatie tussen een onderneming en een consu-
ment wordt verstoord wanneer het vertrouwen is 
aangetast. Een evolutie in het consumentengedrag 
heeft zich ingezet, waarbij consumenten bij aanvang 
van de COVID-19 pandemie vriendelijk en begripvol 

waren, maar vooral ook heel tevreden met de herope-
ning van winkels én de mogelijkheid om ook online te 
shoppen. Na verloop van tijd, werden consumenten 
minder begripvol en vooral veeleisender. De verwach-
tingen van consumenten werden moeilijker tevreden 
te stellen voor ondernemingen. Sommige verwachtin-
gen waren ook gewoon onmogelijk te vervullen, zoals 
de verwachting van een consument die als commer-
ciële geste aan de handelaar de bestelling vraagt van 
een onbestaand accessoire voor zijn toestel of de 
verwachting van een consument om de transport-
kosten voor zijn defect toestel door de onderneming 
te laten betalen, terwijl de consument naar Frans-
Polynesië is verhuisd. Een interessante samenwerking 
met de diensten van het ECC werd via deze klacht 
gerealiseerd.  

Elk jaar worden een groot aantal klachten over de 
toepassing van de garantie ingediend. De doorzet-
ting van het telewerken in 2021 heeft immers de 
aankoop van elektronische producten in de hand ge-
werkt. Consumenten hebben materiaal aangeschaft 
om thuis comfortabel te kunnen werken. Voor defec-
ten die zich de eerste zes maanden na de aankoop 
voordoen, wordt aangenomen dat deze bij oorsprong 
aanwezig waren, tenzij de handelaar het tegendeel 
kan aantonen. Deze defecte toestellen worden onder 
garantie naar een (erkend) herstelcentrum gestuurd. 
Wanneer deze na onderzoek meent dat e.e.a. is te wij-
ten aan een verkeerd gebruik door de consument, be-
gint op dat moment een moeilijke discussie waarbij 
vaak een verzoener moet worden aangesteld. 

4.  Systematische problemen
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4.1. . Leveringsproblemen m.b.t. recht op retour bij (online) aankopen 

Voorbeeld:

De consument bestelt online een microgolfoven die 
thuis geleverd wordt. Het betreft dus een verkoop op 
afstand. De consument stelt deuken vast op de ver-
pakking bij ontvangst van zijn product.  

In principe gaat het risico op beschadiging van het 
gekochte goed over op de consument bij het in ont-
vangst nemen van het product. Het risico ligt tot 
de levering dus bij de handelaar. Daarom is het van 
belang dat de consument bij de levering meteen 
de staat van het gekochte product goed nakijkt 
en de levering weigert zodat het risico niet op hem 
overgaat. 

In dit geval maakte de consument foto’s van de be-
schadigde verpakking als bewijs dat de schade vóór 
ontvangst was ontstaan en dus ten laste van de ver-
koper valt. De consument nam contact op met de 
verkoper. Gelet op de staat van de microgolfoven, 
verkiest de consument om deze niet te gebruiken en 
onmiddellijk te retourneren. 

Gezien er sprake is van een gebrek aan conformiteit 
dat aanwezig is bij de levering en zich meteen mani-
festeerde, kan de consument zich in dit geval beroe-
pen op de wettelijke garantie. De consument kan in 
de eerste plaats een kosteloze herstelling of vervan-
ging vragen (uitvoering in natura) en pas in de tweede 
plaats een prijsvermindering of ontbinding. Bovendien 
moet de herstelling of vervanging binnen een redelijke 
termijn en zonder ernstige overlast worden verricht.
De handelaar informeert de consument dat hij het ar-
tikel mag terugbezorgen in de winkel van zijn keuze. 
Echter is de consument niet in staat om zich naar een 

winkel te begeven, het was ook de reden voor zijn on-
line bestelling, en verzoekt een afhaling van zijn arti-
kel aan huis en de terugbetaling. De handelaar stemt, 
conform de wet – er mag immers geen overlast wor-
den gecreëerd voor de consument – in met dit ver-
zoek en regelt tot drie keer toe een afhaling met de 
transportdiensten. Helaas, zonder succes, het product 
wordt maar niet opgehaald.

Een verzoener wordt aangesteld en komt tot de con-
clusie dat het product terugbetaald moet worden. De 
partijen komen niet tot een akkoord, aangezien het 
product niet alleen terugbetaald moet worden, maar 
ook effectief aan huis afgehaald moet worden.  De 
handelaar stelt een ultieme oplossing voor door de 
afhaling te laten gebeuren door de leveringsdienst 
van de handelaar, mits betaling van 40€. Het dossier 
wordt uiteindelijk zonder akkoord afgesloten. 

Bespreking: 

Het probleem in dit dossier betreft de dienst na ver-
koop. De handelaar heeft een akkoord met de trans-
portdiensten voor een afhaling van een product aan 
huis. Dit akkoord wordt niet gerespecteerd en de con-
sument ondergaat de gevolgen. Dit geval is een betreu-
renswaardige vaststelling dat beide partijen – zowel de 
handelaar als de consument – tot een onderling ak-
koord kwamen, maar niet uitgevoerd kon worden door 
een derde (hier, de transportdiensten). 

De Ombudsman voor de Handel nodigt de ondernemin-
gen uit om steeds hun samenwerkingsakkoorden met 
derde partijen, in dit geval met een transportdienst 
maar ook met reparatiecentra e.d., te evalueren voor 
nuttig gevolg. 
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4.2.  Geldigheidstermijn van cadeaubonnen 

Voorbeeld: 

Als geschenk ontvangt een consument twee cadeau-
bonnen ter waarde van 250€. Op deze waardebonnen 
wordt noch een vervaldatum vermeld, noch een da-
tum van aanmaak van de bon. Wanneer de consument 
deze bon wenst te gebruiken bij de handelaar, worden 
de waardebonnen geweigerd omdat ze vervallen zouden 
zijn. De waardebonnen hebben slechts een geldigheid 
van één jaar, verklaart de handelaar. 

Volgens de consument betreft dit oneerlijke handel-
spraktijken, aangezien er onvoldoende informatie wordt 
gegeven, meer bepaald de geldigheidsduur van de waar-
debon. Hij argumenteert dat de handelaar bij de verkoop 
van deze cadeaubonnen, wel degelijk de waarde ervan in 
geld in ontvangst kreeg. Bijgevolg maakt de handelaar 
winst door deze cadeaubonnen niet meer aan te nemen. 

Na tussenkomst van de Ombudsman voor de Handel, 
heeft de handelaar een nieuwe waardebon opgemaakt 
ter waarde van 250€. Het dossier werd op basis van een 
onderhandelingsakkoord afgesloten. 

Bespreking: 

In 2021 ontving de Ombudsman voor de Handel vrij veel 
klachten over de geldigheidstermijn van cadeaubonnen. 
Er bestaat geen éénduidige regelgeving hierover. 

De Ombudsman voor de Handel vertrekt steeds vanuit 
een duurzame klantenrelatie en in lijn met dit uitgangs-
punt wordt aangeraden om steeds minstens de verval-
datum te vermelden zodat er geen discussie mogelijk 
is. Zelfs wanneer de vervaldatum verstreken is, lijkt het 
aangeraden voor ondernemingen om deze waardebon-
nen toch nog in ontvangst te nemen. 
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5.  Aandachtspunt

Het Toezichtscomité stelt vast dat een groot aantal 
consumenten zich niet richten tot de correcte bevoeg-
de bemiddelingsdienst voor hun klacht. De consument 
wordt dan doorverwezen naar een andere bemidde-
lingsdienst, met soms heel wat verwarring tot gevolg. 
De laagdrempeligheid van de indieningswijze25 moet de 
consument zoveel mogelijk ontlasten van het adminis-
tratieve aspect van de klachtenbehandeling voor een 
maximaal bereik.

Het Toezichtscomité stelt vast dat veel klachten ge-
richt worden tegen niet-aangesloten ondernemingen 
bij de Ombudsman voor de Handel. Ter herinnering, 
de Ombudsman voor de handel is enkel bevoegd voor 
klachten gericht tegen ondernemingen die zich vrij-
willig hebben aangesloten, klachten tegen alle an-
dere ondernemingen worden doorverwezen naar de 
Consumentenombudsdienst.

Van de 1.060 niet ontvankelijke klachten ontvan-
gen door de Ombudsman voor de Handel in 2021, 
waren 433 klachten gericht tegen niet aangesloten 
ondernemingen. Het is niet duidelijk hoeveel consu-
menten hun klacht effectief hebben doorgezet bij de 
Consumentenombudsdienst. Van de 495 klachten die 
zijn ontvangen via de Consumentenombudsdienst 
werden 133 klachten (27%) ingediend via het online 
platform van de Ombudsman voor de Handel. Voor de 
overige 362 klachten, bleven 219 klachten (60%) zonder 
reactie en 57 klachten (16%) waren opgelost vóór de 
tussenkomst van de Ombudsman.  Verder waren nog 34 
klachten (9%) in afwachting van aanvullende informa-
tie en 38 klachten (10%) waren onontvankelijk. 

De Ombudsman voor de Handel sluit zich in die op-
tiek ook aan bij de aanbeveling van de Consumenten-
ombudsdienst, meer bepaald dat elke gekwalificeerde 
entiteit sector dekkend moet zijn26. 

5.1. Sectordekkende alternatieve bemiddelingsdiensten

Het Toezichtcomité hecht belang aan de bereikbaar-
heid van de bemiddelingsdiensten voor de consument 
en is daarom van mening dat de erkende Belgische 
Ombudsdiensten, waaronder de Ombudsman voor 

de Handel, meer synergiën moeten vinden om zo 
efficiënt mogelijk de consument bij te staan. Het 
Toezichtcomité pleit voor een nauwere samenwerking 
tussen de verschillende bemiddelingsentiteiten. 

25  De aanbeveling van het Toezichtscomité m.b.t. de laagdrempeligheid van de indieningswijze van een klacht werd besproken in het Jaarverslag 
2020 rubriek 5.1. 

26  In het Memorandum 2021 van de Consumentenombudsdienst wordt ervoor gepleit dat elke Ombudsdienst bevoegd moet zijn voor alle problemen 
in zijn sector.

https://consumentenombudsdienst.be/nl/downloads/memorandum-2021
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6.   Budget van de  
  Ombudsman voor de Handel

Voor 2021 omvatte de financiering van het budget voor een totaal van € 323.949,40 de volgende posten:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen  ........................................................................€  323.134 
▶  Verzoeningskosten ......................................................................................................................................................................................€  815

In 2021 waren de uitgaven voor een totaal van € 200.041,45 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  139.439 
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  7.395 
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  36.467
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  11.535 
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  5.205 

Boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 123.907,95.

Sinds 2021 bouwt de Ombudsman een eigen kapitaal op dat wordt aangewend aan de verdere ontwikkeling van 
de Ombudsman voor de Handel, zoals de uitwerking van een performantere online klachtenbehandelingsplatform. 

6.1. Budget en resultaat 2021

Het budget van de ontvangsten voor 2022 bedraagt € 319.653 en wordt verdeeld als volgt:

▶  Abonnementsontvangsten van de aangesloten ondernemingen ..........................................................................€  220.859
▶  Jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal klachten ...................................................................................................€  98.794 
In 2022 worden de uitgaven voor een totaal van € 233.459 verdeeld als volgt:

▶  Uitgaven voor het personeel (met inbegrip van de verzoeners) .............................................................................€  147.658 
▶  Infrastructuur ..................................................................................................................................................................................................€  7.694
▶  Uitgaven voor IT en ODR-platform ................................................................................................................................................€  40.907
▶  Communicatiekosten ................................................................................................................................................................................€  25.000
▶  Overige diverse kosten (opleidingen, vertalingen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering …) ........€  12.200 

Boekjaar 2022 zou worden afgesloten met een positief resultaat van € 86.194.
In 2022 werkt de Ombudsman voor de Handel een performanter ODR-platform uit en legt hiervoor de nodige 
middelen ter beschikken, ook blijft de Ombudsman voor de Handel investeren in communicatie om enerzijds de 
bemiddelingsdiensten te blijven promoten bij de consumenten en anderzijds om de ondernemingen te informeren 
over de lange termijn voordelen van een constructieve samenwerking met een sectorale ombudsdienst. 

6.2. Budget 2022
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