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MINISTERIËLE RONDZENDBRIEF BETREFFENDE 
HET AFFICHEREN VAN PRIJZEN 

RONDZENDBRIEF OVER DE ECONOMISCHE REGLEMENTERING TOEPASSELIJK OP HANDELS- EN ANDERE BEURZEN OF 
TENTOONSTELLINGEN. 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft de eer de dames en heren exposanten erop te attenderen dat de 
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (BS 29-08-
1991) van toepassing is op handelsbeurzen, (jaar)beurzen en tentoonstellingen voor zover er producten en/of diensten 
te koop worden aangeboden aan de verbruiker. Louter bestellingen opnemen is reeds onderworpen aan de wet als 
zijnde een “verkoop”. 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling wil met name wijzen op de verplichtingen inzake prijs- en 
hoeveelheidsaanduiding en op het gebied van handelsreclame. 

1. (art. 2 tot 4 van de wet van 14-07-1991) – Elke verkoper van producten of diensten moet de prijs daarvan 
schriftelijk, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden; de prijs, minstens in euro uitgedrukt, moet de te 
betalen totaalprijs zijn met inbegrip van BTW, taksen en diensten. De kosten voor niet verplichte toeslag voor 
bv. levering, plaatsing, enz... moet ondubbelzinnig worden aangeduid. 

2. (art. 43 van de wet van 14-07-1991) – Aangezien de referteprijs moet toegepast worden in dezelfde inrichting 
gedurende een doorlopende periode van één maand, die onmiddellijk voorafgaat aan eender welke 
prijskortingsaankondiging, is deze laatste dus principieel verboden op (handels)beurzen en tentoonstellingen. 

3. (art. 22 tot 29 van de wet van 14-07-1991) – Het gebruik van bedrieglijke of denigrerende reclameboodschappen 
is uitdrukkelijk verboden. Vergelijkende reclame is enkel geoorloofd onder de voorwaarden bepaald in artikel 23 
bis. Het is verboden reclame te voeren die bij de consument de hoop of de zekerheid wekt een product, een 
dienst of enig voordeel te hebben gewonnen of te kunnen winnen door werking van het toeval, behalve wanneer 
het een toegelaten loterij betreft. 

4. (art. 30 e.v. van de wet van 14-07-1991) – De verkoper mag geen gebruik maken van algemene 
verkoopsvoorwaarden die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen. 
De wet somt 28 bedingen op die nietig en verboden zijn. 

5. (art. 39 van de wet van 14-07-1991) – Elke verkoper is verplicht een bestelbon af te geven, die beantwoordt aan 
de voorschriften van het KB van 30-06-1996 (BS 30-07-1996) wanneer de levering van een product of de verlening 
van een dienst uitgesteld wordt en de consument een voorschot betaald heeft. 

6. (art. 86, § 1, 3° van de wet van 14-07-1991) – In geval van transactie afgesloten bij gelegenheid van salons, 
beurzen en tentoonstellingen, voor zover er ter plaatse geen betaling van het totale bedrag gebeurt en de prijs 



de 200 EUR overschrijdt, geniet de consument de bescherming zoals voorzien bij art. 86, nl. een bedenktijd van 
7 werkdagen en een contract opgemaakt volgens de vereisten van art. 88. 

7. (art. 18, § 2 van de wet van12-06-1991 op het consumentenkrediet - BS 09-07-1991) – De consument die een 
kredietovereenkomst ondertekent buiten de onderneming van de kredietgever of de krediet-bemiddelaar geniet 
een bedenktijd van 7 werkdagen vanaf de ondertekening van het contract. 

8. Het KB van 13-12-1982 (BS 01-02-1983) regelt de benamingen in de houtsector. 

9. Het KB van 09-03-1973 (BS 20-04-1973) regelt de benaming in de textielsector. 

10. Het KB van 05-09-2001 (BS 12-10-2001) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s is ook van 
toepassing op beurzen waar nieuwe personenwagens aan het publiek worden gepresenteerd.  

Deze circulaire wil de consumentenbelangen verdedigen en zorgen voor eerlijke praktijken tussen handelaars onderling. 
Overtreding van deze wetsbepalingen kan leiden tot gerechtelijke vervolging op grond van de controles uitgevoerd door 
de ambtenaren van de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling. 


