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Hoofdstuk I: Bijeenroeping van de Algemene Vergadering - beraadslaging 

Art. 1 

De brc Onrechtmatige bedingen komt in plenaire vergadering bijeen op uitnodiging van haar voorzitter 
of van de ondervoorzitter die hem/haar vervangt. De uitnodigingen worden verzonden ten laatste zes 
dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid. 
 
De plenaire vergadering wordt eveneens opgeroepen op verzoek van de minister bevoegd voor 
Economie of van twee effectieve leden van de brc Onrechtmatige bedingen. 

Art. 2 

Zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden worden opgeroepen en kunnen deelnemen aan de 
vergaderingen van de brc Onrechtmatige bedingen. 
 
De secretaris en de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, of de door hen 
aangewezen personeelsleden van het secretariaat, kunnen steeds als waarnemer deelnemen aan de 
plenaire vergaderingen, de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de vergaderingen van de 
subcommissies. 

Art. 3 

De agenda van de plenaire vergaderingen vermeldt de onderwerpen die ter sprake worden gebracht. 
De besprekingen tijdens de plenaire vergadering hebben betrekking op deze onderwerpen. In 
dringende gevallen kan de voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter die het voorzitterschap 
van de vergadering waarneemt, en indien de meerderheid van de aanwezige leden hiermee instemt, 
tijdens de vergadering beslissen een punt aan de agenda toe te voegen. 
 

Art. 4.  
 
Elk effectief lid van de Commissie kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend lid van 
dezelfde categorie die hij vertegenwoordigt. Dat plaatsvervangend lid heeft stemrecht, als het effectief 
lid dat hij vervangt stemrecht heeft. 
 
Een plaatsvervangend lid mag in geen geval, op dezelfde vergadering, verschillende effectieve leden 
vervangen. 
 
Elk effectief lid mag zich laten bijstaan door een plaatsvervangend lid dat in dat geval geen stemrecht 
heeft. 

Art. 5. 

De Voorzitter opent en sluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen en beschikt over al de hiervoor 
vereiste bevoegdheden. Hij waakt over de toepassing van de voorschriften van het koninklijk 
oprichtingsbesluit en van het huishoudelijk reglement. 
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Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de ondervoorzitters. 
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitters verhinderd zijn, wordt de vergadering voorgezeten 
door het lid met de meeste anciënniteit binnen de brc Onrechtmatige bedingen. 
 

Art. 6 

Ieder lid heeft het recht om, vóór de vergadering of op het ogenblik dat het verslag van de vorige 
vergadering ter goedkeuring aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd, te vragen in dit verslag 
wijzigingen aan te brengen inzake de in die vorige vergadering gevoerde besprekingen waar het 
betrokken lid aan deelnam. De voorstellen tot wijziging moeten zoveel mogelijk schriftelijk en vóór de 
vergadering worden ingediend. In geval van een voorstel tot wijziging heeft de secretaris het woord om 
de nodige ophelderingen te verstrekken. Indien het bezwaar, ondanks die uitleg, gehandhaafd wordt, 
wint de voorzitter het advies van de plenaire vergadering in. Wordt het bezwaar aangenomen, dan legt 
de secretaris meteen of op de volgende vergadering een nieuw tekstvoorstel voor dat aan de beslissing 
van de brc beantwoordt.  

Art. 7 

De goedkeuring van adviezen geschiedt uitsluitend op de plenaire vergadering, met inachtneming van 
de in artikel XIII. 14 WER bepaalde quorumvereiste. Deelname aan de stemming kan zowel door leden 
die fysiek de vergadering bijwonen, als door de leden die virtueel aanwezig zijn via het gebruik van 
communicatietechnieken op afstand die een gelijktijdige aanwezigheid van de leden waarborgen.  
 
Stemgerechtigde leden kunnen bij uitzondering een schriftelijk en specifiek mandaat verlenen aan een 
lid van de categorie waartoe zij behoren. 
 
In dringende gevallen, wanneer het onmogelijk is de plenaire vergadering op korte termijn bijeen te 
roepen, kan de voorzitter beslissen een ontwerpadvies te laten goedkeuren via stemming op afstand 
van de leden van de plenaire vergadering van de brc Onrechtmatige bedingen. Dit kan enkel indien 
voorafgaandelijk een tegensprekelijk debat ten gronde over de essentiële punten van het 
ontwerpadvies gevoerd is. Om hun standpunt kenbaar te maken, beschikken de leden van de plenaire 
vergadering over een redelijke termijn die het secretariaat, na overleg met de voorzitter, in de 
begeleidende e-mail heeft bepaald. Bij gebrek aan antwoord binnen de bepaalde termijn, worden de 
leden geacht in te stemmen met het unanieme ontwerpadvies of met de aan hun organisatie 
toegeschreven standpunten in een verdeeld ontwerpadvies.  
 
In geval van een amendement of bij gebrek aan consensus over een unaniem ontwerpadvies kan de 
voorzitter beslissen, hetzij over te gaan tot een nieuwe stemming op afstand over het geamendeerde 
ontwerp, hetzij de kwestie voor te leggen op het eerstvolgende dagelijks bestuur of op de 
eerstvolgende plenaire vergadering van de brc Onrechtmatige bedingen. 

Art. 8 

De stemming geschiedt bij handopsteking of door middel van stembrieven op naam. De voorzitter en 
de ondervoorzitters hebben stemrecht.  
 



 4  

  
 

CRB 2018-ADM 0141 

 
 

Wanneer de stemming betrekking heeft op procedure- of organisatieproblemen, stemt de voorzitter het 
laatst en bij staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend. 
 
De permanente leden-deskundigen hebben geen stemrecht. 
 
De beraadslagingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de 
stem van de voorzitter beslissend. 

Art. 9 

Indien geen consensus kan worden bereikt, geeft het advies of het voorstel de uiteenlopende 
standpunten weer. De namen van de organisaties die de onderscheiden standpunten steunen worden 
vermeld in het advies. 

Het bevat eveneens het standpunt van de permanente deskundigen. 

Hoofdstuk II: Dagelijks bestuur 

Art. 10 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter van de brc Onrechtmatige bedingen, de 
ondervoorzitters en zes leden.  

Art. 11 

Het dagelijks bestuur bereidt de aan de plenaire vergadering voor te leggen stukken voor. Het stelt de 
agenda op van de plenaire vergaderingen en waakt over de uitvoering van de opdrachten die aan de 
subcommissies toegewezen worden. Het dagelijks bestuur stelt de uiterste datum vast waarop 
verslagen en adviezen aan de plenaire vergadering moeten worden voorgelegd. 

Hoofdstuk III. Subcommissies  

Art. 12 

De brc Onrechtmatige bedingen kan subcommissies oprichten die belast worden met de studie van 
welbepaalde problemen. De taak van de subcommissie bestaat erin aan de plenaire vergadering een 
ontwerp van advies voor te leggen. Deze subcommissies worden door de voorzitter of de 
ondervoorzitter(s) van de brc Onrechtmatige bedingen voorgezeten, of bij ontstentenis, door een 
persoon die wordt aangewezen door het dagelijks bestuur. 

Art. 13 

Alle leden van de brc Onrechtmatige bedingen (zowel de effectieve als de plaatsvervangende) worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van een subcommissie. 
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Hoofdstuk IV: Algemene bepalingen 

Art. 14 

De leden van de brc Onrechtmatige bedingen en al diegenen die aan haar werkzaamheden 
deelnemen, zijn gebonden door het beroepsgeheim voor de feiten, daden en inlichtingen waarvan zij uit 
hoofde van hun ambt kennis hebben, behoudens unaniem akkoord van de brc om de vertrouwelijkheid 
op te heffen. 

Art. 15 

Alle documenten uitgaande van de brc Onrechtmatige bedingen, behalve de werkdocumenten, worden 
in het Nederlands en in het Frans opgesteld. 

Art. 16 

De adviezen en eventuele andere documenten van de brc Onrechtmatige bedingen worden 
gepubliceerd op de website van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De brc Onrechtmatige 
Bedingen kan overgaan tot publicatie via andere kanalen. 
 
Indien het advies betrekking heeft op de bedingen van een welbepaalde onderneming is een unanieme 
beslissing van de brc over de publicatie noodzakelijk. 

Art. 17 

De voorzitter van de brc Onrechtmatige bedingen vertegenwoordigt de brc ten opzichte van de 
overheid en derden en ondertekent de voor de brc bindende briefwisseling. Het secretariaat 
ondertekent de gewone briefwisseling. 

 

Art. 18 
 
Onverminderd de toepassing van art. XIII.6 WER, maakt de voorzitter van de brc Onrechtmatige 
bedingen de adviezen en voorstellen van de brc over aan de Minister bevoegd voor Economie en 
Consumenten, aan de Minister bevoegd voor Middenstand, aan de voorzitter van de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven en aan de aanvrager(s) van het advies. 
 


