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Op 12 mei 2021 heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van dhr. David 

Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, een dringende adviesvraag ontvangen over de 

zomersolden en de uitverkoop. 
 

Na raadpleging van de commissie Marktpraktijken op 20 mei 2021 en gezien de startdatum 

van de zomersolden zeer nabij is, heeft het bureau van de Hoge Raad op 21 mei 2021 bij 

hoogdringendheid onderstaand advies uitgebracht.  

 

 

CONTEXT 
 

De adviesaanvraag omvat drie specifieke vragen die in subsecties zijn onderverdeeld. Het 

advies is overeenkomstig opgebouwd. 

 

Het advies van de Hoge Raad wordt wederom bij hoogdringendheid gevraagd, aangezien de 

periode in kwestie snel nadert en de eventuele wijzigingen in de regelgeving tijdig moeten 

kunnen worden doorgevoerd. 

 

 

STANDPUNT 
 

1) Staat de HRZKMO gunstig tegenover het verschuiven van de datum van de 1e dag 

van de solden naar: 

a. maandag 28 juni 

b. maandag 5 juli 

 

De Hoge Raad is geen voorstander van het verplaatsen van de startdatum van de zomersolden. 

Hij pleit ervoor de startdatum te behouden op 1 juli, aangezien deze datum goed ingeburgerd 

is bij zowel de handelaars als de consumenten. Aangezien 1 juli dit jaar op een donderdag valt, 

is er geen reden om een specifieke toeloop te verwachten. 

 

Indien de wijziging echter noodzakelijk is, geeft de Hoge Raad er de voorkeur aan de solden 

te laten beginnen op maandag 28 juni en deze dus zeker niet uit te stellen naar 5 juli. Een uitstel 

tot 5 juli zou ervoor zorgen dat de sector het eerste soldenweekend, dat voor hen van cruciaal 

belang is (mede gezien de daarop volgende vakantie-uittocht), verliest. De ervaring heeft ook 

geleerd dat het uitstel van de wintersolden van 2 tot 4 januari omwille van dezelfde vrees voor 

een toeloop een negatieve invloed heeft gehad op de cijfers. 

 

 

2) Staat de HRZKMO gunstig tegenover een verlenging (uitzonderlijk voor 2021) van 

de wettelijke duur van de solden (31 dagen)? 

a. tot 31 juli indien de solden beginnen op 28 juni? 

b. tot 15 augustus indien de solden beginnen op 28 juni? 

c. tot 8 augustus indien de solden beginnen op 5 juli? 

d. tot 15 augustus indien de solden beginnen op 5 juli? 

 

Met deze verlengingen wordt gehoopt op een spreiding van de klantenbezoeken en op een 

economisch voordeel voor de handelszaken, die langer zullen kunnen verkopen aan 

soldenvoorwaarden en hun voorraden zullen kunnen afzetten. 
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De Hoge Raad is geen vragende partij voor een verlenging van de duurtijd van de solden. Een 

dergelijke verlenging blijkt inderdaad de aankopen te spreiden, maar leidt als zodanig niet tot 

meer verkoop. Voor de niet-seizoensgebonden sectoren gaat een verlenging van de 

soldenperiode ten koste van de marges, die al zwaar onder druk staan.  
 

Indien ervoor wordt gekozen om de solden te laten beginnen op 28 juni kan de einddatum van 

de solden op 31 juli worden behouden (optie a). 
 

 

3) I - Staat de HRZKMO gunstig tegenover een uitzonderlijke verlenging van de duur 

van de uitverkoop voor het jaar 2021? 

a. tot 7 maanden (in plaats van 5)? 

b. tot een andere termijn? 
 

In het licht van de omstandigheden kan de Hoge Raad aanvaarden om voor 2021 een 

uitzonderlijke verlenging van de duur van de uitverkoop tot 7 maanden (optie a) te overwegen. 

 

II - Staat de HRZKMO gunstig tegenover een algemene verlenging van de duur van 

de uitverkoop? 

c. tot 9 maanden? 

d. tot 12 maanden? 

e. tot een andere termijn? 

 

De Hoge Raad is geen voorstander van een algemene verlenging van de uitverkoop. Hij heeft 

van de sectoren geen enkel verzoek in die zin ontvangen en de huidige wettelijke regeling is 

toereikend. 
 

 

4) Sperperiode 
 

Hoewel dit aspect niet vermeld wordt in de aan hem gerichte adviesaanvraag, is de Hoge Raad 

er via de bij hem aangesloten organisaties van op de hoogte gebracht dat dit punt opnieuw aan 

de orde werd gesteld. 

Hij wenst dan ook met klem zijn standpunt terzake te herhalen. De Hoge Raad is absoluut 

tegen de afschaffing van de sperperiode. Deze periode maakt het mogelijk een eerlijke 

concurrentie tussen de handelaars te verzekeren en is erg belangrijk voor de zelfstandige 

handel. Hij verwijst in dit verband naar zijn adviezen over dit onderwerp, waarvan het laatste 

dateert van 2020.1 
 

 

CONCLUSIE 

In de huidige omstandigheden meent de Hoge Raad dat het zowel voor de ondernemingen als 

voor de consumenten van essentieel belang is de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid 

maximaal te garanderen. Daarom verdient het volgens hem de voorkeur om de verschillende 

gekende regelingen te behouden zoals ze zijn.  
 

De Hoge Raad vraagt de overheid voorts zo snel mogelijk te communiceren over de 

uitgestippelde koers, zodat de ondernemingen hun acties kunnen plannen. De aangebrachte 

elementen hebben immers een impact op talrijke aspecten van hun beheer, zoals de 

reclamecampagnes, de aanwerving van personeel, de bestellingen en leveringen, etc. 
 

______________ 

 
1 Advies van 29 juni 2020 over de afschaffing van de sperperiode. 


