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Op 13 januari 2021 heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO een adviesvraag 

ontvangen van dhr. David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, over een 

wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, 

betreffende de verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie 
 

Het bureau van de Hoge Raad heeft op 15 januari 2021 bij hoogdringendheid in volle  

COVID-19-crisis onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de algemene 

vergadering van de Hoge Raad op 6 mei 2021.  

 

 

CONTEXT 
 

Het wetsvoorstel waarover het advies van de Hoge Raad wordt gevraagd1, beoogt de handelaars 

te ondersteunen, en in het bijzonder zij die werden getroffen door de maatregelen die werden 

genomen in het kader van de coronacrisis. De voorgestelde maatregel bestaat erin de 

wintersolden 2021 met twee weken te verlengen. 

 

Dit wetsvoorstel wordt met spoed behandeld zodat er tijdig regelingen kunnen worden 

getroffen. Bijgevolg is de adviestermijn die aan de Hoge Raad wordt toegekend opnieuw uiterst 

kort, namelijk 48 uur. 

 

 

STANDPUNT 
 

De Hoge Raad steunt het huidige wetsvoorstel eerst en vooral voor het doel dat het nastreeft, 

met name de erkenning van de moeilijkheden waarmee de sectoren (meer bepaald de 

modesector) worden geconfronteerd en van de noodzaak om hen te ondersteunen, in het 

bijzonder de handelaars die werden getroffen door de maatregelen genomen in het kader van 

de COVID-19-pandemie die hebben geleid tot de sluiting van de niet-essentiële winkels. 

 

Een verlenging van de wintersolden 2021 met twee weken zal, zoals het wetsvoorstel zelf stelt, 

geen oplossing bieden voor alle problemen maar kan wel helpen zorgen voor extra verkoop 

van de resterende voorraden en bijgevolg voor inkomende cashflow. 

Het feit dat men twee extra weken zou mogen verkopen onder de benaming “solden”, zou een 

gunstig psychologisch effect kunnen hebben op het consumentenvertrouwen.  Indien bij het 

volgende Overlegcomité op 22 januari a.s. een versoepeling zou worden aangenomen die het 

mogelijk maakt om met twee te winkelen of er andere perspectieven op contacten zouden 

worden geboden, zouden die twee weken in dit verband een gunstig effect kunnen hebben op 

de handelscijfers. 

 

Zoals de toelichting ook aangeeft, zou dit voorstel ook tegemoet kunnen komen aan een 

gezondheidsdoelstelling door het voorkomen van een te grote toestroom aan klanten in een 

korte tijdspanne. Om dit te bereiken, dient men echter zorgvuldig te zijn wat betreft de 

ruchtbaarheid die hieraan wordt gegeven om te voorkomen dat de overgrote meerderheid van 

de klanten hun aankopen verschuiven naar het einde van de solden. 

  

 
1 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, betreffende de 

verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie. Parlementair stuk 55K1710. 
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De Hoge Raad herinnert aan de specificiteit van de modesector, die gezien de situatie grote 

voorraden heeft. Voorraden die in deze sector bijzonder problematisch zijn, aangezien de 

resterende stukken omwille van de wisselende seizoenen en trends tijdens de volgende periode 

bijna onverkoopbaar zijn.  

 

Vanuit een meer regelgevend standpunt vraagt de Hoge Raad aan de overheid zich te 

vergewissen van de verenigbaarheid van deze maatregel met de Europese teksten. Hij dringt er 

ook op aan dat  deze wijzigingen de soldenperiode niet op lossen schroeven zouden zetten en 

wijst nogmaals op het belang van deze periode voor de zelfstandigen en de kmo’s. Tot slot 

betreft de beoogde verlenging een uitzonderlijke situatie en moet dat ook zo blijven. De 

standaard soldenperiode duurt één maand. 

 

De Hoge Raad wijst er bovendien op dat een adviesvraag met een antwoordtermijn van slechts 

48 uur niet toelaat om een brede raadpleging van al zijn leden te organiseren.  

 

 

CONCLUSIE 

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden brengt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 

KMO een gunstig advies uit over het voorgestelde wetsvoorstel. 
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