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Op 10 november 2015 ontving de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO een 
adviesvraag (gedateerd op 19 augustus 2015) van de heer Peeters K., Vice-eersteminister 
en Minister van Werk, Economie en Consumenten over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende de prijsaanduiding 
in de inrichtingen die diensten in de fotografie aanbieden.   
 
Na elektronische raadpleging van de betrokken beroepsorganisaties van de 
sectorcommissie 10 – Technologie, heeft het bureau van de Hoge Raad bij 
hoogdringendheid op 30 november 2015 onderstaand advies  uitgebracht, dat werd 
bekrachtigd door de Hoge Raad op 15 december 2015. 
 
 

CONTEXT 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 
betreffende de prijsaanduiding in de inrichtingen die diensten in de fotografie aanbieden op 
te heffen. Ondanks de opheffing van het koninklijk besluit zal de consument echter nog 
steeds geïnformeerd worden over de prijs. Het artikel VI. 2 van het boek VI 
“Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch Recht 
(WER) verplicht immers de ondernemingen om de totale prijs mee te delen aan de 
consument voor de sluiting van de overeenkomst. Daarnaast bevatten de artikelen VI. 3 tot 
en met VI. 7 WER de bepalingen inzake prijsaanduiding. Zo moet volgens artikel VI. 3, § 2 
WER elke onderneming die homogene diensten aanbiedt de prijs daarvan schriftelijk, 
leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden. Het koninklijk besluit van 30 juni 
1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon is eveneens 
van toepassing op homogene diensten. De artikelen 13 en 14 bepalen dat de prijs van 
homogene diensten forfaitair moet aangeduid worden of door verwijzing naar parameters 
die direct verband houden met de aard van de dienst en de aankondiging van de tarieven 
moet gebeuren op een plaats die goed zichtbaar is van buiten de inrichting.    
 

STANDPUNTEN  
 
Het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en 
diensten en de bestelbon en de artikelen VI. 2 t.e.m. VI. 7 van het Wetboek van economisch 
recht leiden ertoe dat het behoud van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 en het 
daaraan toegevoegd model volgens hetwelk de tarieven moeten worden aangeduid niet 
langer opportuun is. De Hoge Raad heeft dan ook geen bijzondere opmerkingen bij het 
ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 
betreffende de prijsaanduiding in de inrichtingen die diensten in de fotografie aanbieden.  
 

BESLUIT  
 
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO brengt een gunstig advies uit over dit 
ontwerp van koninklijk besluit. 
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