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Na raadpleging van de commissie Marktpraktijken en de sectorcommissie nr. 2 - Textiel en leder 

heeft het bureau van de Hoge Raad op 8 april 2020 bij hoogdringendheid in volle Covid-19-crisis 

onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de algemene vergadering van de 

Hoge Raad op 29 juni 2020.  
 

 

CONTEXT 

 

De Hoge Raad heeft onlangs een advies uitgebracht over het belang van het behoud van de 

sperperiode1 voor de detailhandelaars in de mode- en kledingsector.  

Deze sector wordt, net zoals vele anderen, zwaar getroffen door de COVID-19-crisis. Deze 

uitzonderlijke omstandigheden vragen om een dringend en een passend overheidsoptreden. 
 

De COVID-19-epidemie is uitgebroken vooraleer de verkoop echt kon aanvatten en de sector 

heeft de winkels moeten sluiten tijdens de beste omzetmaanden van het jaar. Bovendien hebben 

de modehandelaars net hun volledige wintercollectie aangekocht, wat maakt dat zij hun 

leveranciers moeten betalen, net op een moment dat zij geen inkomsten hebben. 
 

 

STANDPUNTEN 

 

In België mogen ondernemingen enkel verkopen tegen sterk verlaagde prijzen onder de benaming 

"solden" of onder een andere gelijkwaardige benaming gedurende twee wettelijk vastgestelde 

periodes van 1 maand. Tijdens deze periodes mag ook verkocht worden met verlies. De 

eerstvolgende soldenperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020. De niet-essentiële 

handelszaken moeten nu al gesloten blijven tot 19 april 2020 en deze periode kan worden 

verlengd tot 3 mei 2020. De periode tussen de heropening van de winkels en het begin van de 

soldenperiode dreigt dan ook erg kort te zijn. Om zo snel mogelijk hun voorraden te verkopen, 

zullen handelszaken in deze soldenperiode geneigd zijn riante kortingen te geven. De periode 

waarin tegen een normale prijs kan verkocht worden, wat noodzakelijk is om de verliezen die 

geleden werden tijdens de periode van lock-down te kunnen ophalen, is te kort en moet verlengd 

worden. 
 

Als de actuele sper- en soldenreglementering niet op korte termijn wordt gewijzigd zal dit zonder 

enige twijfel een bloedbad creëren in de Belgische modesector, met heel wat faillissementen en 

banenverlies tot gevolg. Om deze redenen wordt vanuit de sector algemeen gevraagd om de 

solden een maand uit te stellen, om de huidige stock iets langer aan normale marges te kunnen 

verkopen teneinde een deel van de gemaakte tussentijdse verliezen op te vangen. 
 

Om de nadelige gevolgen van de COVID-19-crisis zoveel mogelijk te beperken, stelt de Hoge 

Raad de volgende concrete maatregelen voor:  
 

 

A. De zomersolden 2020 uitstellen tot 1 augustus 
 

Artikel VI.25, § 2 WER voorziet de mogelijkheid om via koninklijk besluit de timing van de 

soldenperiode te wijzigen. Op basis hiervan stelt de Hoge Raad voor om de zomersolden 2020 te 

verschuiven naar augustus, met als concrete startdatum zaterdag 1 augustus. 

Om de periode die voorzien is voor de solden te kunnen wijzigen, dient volgens artikel VI.30 

WER de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO te worden geraadpleegd. Door proactief 

het standpunt van de Hoge Raad mee te delen via dit advies op eigen initiatief wordt voorkomen 

dat de overheid kostbare tijd zou verliezen.  

                                                 
1 Advies van 18 februari 2020 over de afschaffing van de sperperiode. 
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B. De sperperiode laten ingaan zodra de verplichte sluiting van winkels 
opgeheven wordt.  

 

Artikel VI.29, §2 WER bepaalt dat de sperperiode de periode is van een maand die het begin van 

de soldenperiode vooraf gaat. Bij een verschuiving van de solden naar augustus zal de sperperiode 

dus verplaatst worden naar juli. De zelfstandige modehandel vreest echter terecht dat er een 

opbod van kortingen zal ontstaan zodra de winkels opnieuw mogen openen. Om een gelijk 

speelveld te verzekeren tussen de grote en kleine spelers in de sector, is er nood aan een verlengde 

sperperiode die ingaat zodra de fysieke winkels weer mogen openen. Zonder deze sperperiode 

zullen de solden de facto veel vroeger starten, aangezien er geen enkele beperking zal zijn om 

kortingen aan te kondigen. 

Het hoofddoel van de sperperiode is immers een gezonde concurrentie verzekeren tussen 

handelaars. Dit is bijzonder belangrijk voor de kleinschalige handelszaken tegenover de grote 

ketens. 

 

 

C. De wintersolden 2021 uitstellen tot 1 februari 
 

De impact van de Covid-19-crisis zal niet op enkele maanden tijd verwerkt kunnen worden door 

de sectoren. Voorkomen moet worden dat het probleem eveneens naar de winterperiode wordt 

verschoven. Door het verlaten van de zomersolden wordt de verkoopsperiode van de verkoop 

van wintercollecties immers ingekort.  

Om deze reden wordt voorgesteld om de wintersolden eveneens met een maand te verlaten, 

m.a.w. uitstellen van 1 januari 2021 tot 1 februari 2021. De voorafgaande sperperiode zal 

bijgevolg de maand januari 2021 omvatten. 

 

Aansluitend op de wintersolden wil de Hoge Raad de voorgestelde, aangepaste 

soldenreglementering evalueren om na te gaan of het wenselijk is om deze nieuwe soldenperiodes 

al dan niet een duurzaam karakter te geven.   

 

 

D. Effectief toezicht op het verbod op verkoop met verlies.  
 

In de praktijk worden er nauwelijks maatregelen genomen tegen verkoop met verlies. Dit is echter 

een destructieve marktstrategie die principieel indruist tegen het doel van een commerciële 

onderneming. Verkoop met verlies wordt dan ook enkel toegepast door giganten die daarmee de 

lokale concurrentie uit de markt proberen te prijzen om vervolgens hogere prijzen te kunnen 

hanteren wanneer de concurrenten verdwenen zijn. 

Om dit soort praktijken tegen te gaan, pleit de Hoge Raad voortdurend voor het behoud van de 

solden, de enige periode waarin verkoop met verlies toegestaan is. Deze beperking van de 

mogelijkheden om tijdens een beperkte periode met verlies te verkopen, is tevens van essentieel 

belang voor het voortbestaan van de kleine handelszaken ten overstaan van de grote ketens en 

vooral in de huidige crisissituatie, waarin veel kleine detailhandelaars gedurende een bepaalde 

periode zonder inkomsten komen te zitten. In dit verband dient dus krachtig te worden 

opgetreden. 

 

De Hoge Raad dringt er op aan dat de handhaving van het verbod op de verkoop met verlies zou 

gelden voor alle spelers op de Belgische markt ongeacht of ze fysiek dan wel online actief zijn. 

Van de Economische inspectie wordt verwacht dat zij evenzeer zou optreden tegen buitenlandse 

webshops die op de Belgische markt opereren en dat zij toeziet op de naleving van zowel de 

bescherming van de consument als de bescherming van de onderneming en de eerlijke 

concurrentie. Een optreden tegen oneerlijke marktpraktijken tegenover andere ondernemingen 
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verdient eenzelfde prioriteit. Op die manier dient de naleving door buitenlandse webshops van 

de reglementering rond sper- en soldenperiodes en het verbod op verkoop met verlies eveneens 

gewaarborgd te worden. 

 

 

E. Begeleidende acties vanwege de overheden  
 

Om een en ander succesvol door te voeren, vraagt de Hoge Raad de bevoegde regeringsleden 

volgende begeleidende acties te ondernemen: 

 

- Een maximale afstemming te bekomen met buurlanden over de timing van de solden. In 

eerste instantie kan dit in de Benelux Unie aangekaart worden. 

- Het duidelijk informeren en sensibiliseren van zowel de handelaars als de consumenten 

over de aangepaste reglementering. 

- Onmiddellijk na de opheffing van de sluitingsmaatregelen een positieve campagne 

lanceren om shoppers opnieuw op weg te helpen naar de lokale winkels.  

 

 

CONCLUSIE 

 

Zoals iedereen weet, zal de COVID-19-crisis diepe sporen achterlaten bij de zelfstandige 

handelaars.  

 

Om de negatieve gevolgen enigszins te kunnen milderen, stelt de Hoge Raad voor om spoedig de 

volgende eenvoudig te realiseren maatregelen te nemen, namelijk:  

- een uitstel van het begin van de zomersolden naar 1 augustus; 

- de start van de sperperiode voorafgaand aan de zomersolden in 2020 onmiddellijk na de 

toegelaten heropening van de handelszaken; 

- een uitstel van de wintersolden in 2021 naar 1 februari; 

- een uitstel van de sperperiode voorafgaand aan de wintersolden naar januari 2021; 

- een effectieve controle op de reglementering rond sper- en soldenperiodes en het verbod 

op verkoop met verlies, met inbegrip van de buitenlandse webshops; 

- bovenvermelde begeleidende acties uit te voeren. 

 

 

__________ 

 


