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Betreft: Gedragst·egels voor de beoefenaars van economische vrjje 
beroepen betreffende reclame en andere vormen van 
marketing 

In zijn arrest van 5 april 2011 (2) heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie verklaard dat een nationale regeling de beoefenaars van een 
gereglementeerd beroep niet volledig mag ve1:bi eden actief cliënten te werven: 
In deze context heeft het Hof gesteld dat bet ronselen gekwalificeerd kan 
worden als "direct marketing" en onder het begrip "commerciële 
communicatie" valt in de zin van de Dienstenrichtlijn (3>. 

Het Grondwettelijk Hof van België heeft overigens bij zijn arrest van 
6 april 2011 (4) verklaard dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de 
wet van 6 april 20 l 0 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 
van de beroepsbeoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de kinesisten 
strijdig is met de Grondwet 

Dit arrest heeft aanleiding gegeven tot verschillende wetgevende initiatieven 
om richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt 
om te zetten en aldus ook van toepassing te laten worden op de beoefenaars 
van een vrij beroep. 

I. 

en De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in hoofde van de 
bedlij lsrevisoren (VCJrs lag aan de Koning bij K.B. 21 april 2007, BS 27 apri l 2007. p. 22890). D omzendbrieven 
kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire ol' nonnatieve 
verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien uil de deonlolqgie van .het beroep van ocxlrijfsrevisor. 
1~ 1 R.J.E.U., S apriJ 20 11 , zank C-119109, htip://curia.europa .cu. 
m Richl lijn 2006/ 123/EG van hel Europees Parlcment en de Raad van 12 dccenibcr 2006 betreffende diensten op de 
intQme markt. 
141 Grondw. Hof, 6 april2011 , nr. SS/201 I, www.const-court.be. 
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Uit de twee voormelde arresten en de daaruit voortvloeiende wetgevende 
initiatieven blijkt dat: 

het rechtskader van de praktijken van de beoefenaars van vrije 
beroepen op het vlak van andere commerciële communicaties dan 
reclame (ranseling oneerlijke praktijken enz.) nog niet is vastgesteld· 

de bepalingen van de deontologische reglementen van de drie instituten 
die een algeheel verbod op ron eling inhouden indruisen tegen een 
hogere rechtsnorm en dus niet meer als zodanig toegepast kunnen 
worden. 

De drie instituten van de economische beroepen (het IBR, het lAB en het 
BIBF) bestuderen een wijziging van hun respectieve deontologische 
reglementen maar zijn evenwel van mening dat het in afwachting van 
tekstwijzigingen mogelijk is om de door de respectievelijke Raden van de drie 
instituten van de economische beroepen (het IBR, het lAB en het BlBF) in 
2003 goedgekeurde "gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire 
informatie door de economische beroepsbeoefenaars" te wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de desbetreffende laatste juridische 
ontwikkelingen. 

Gelieve in bijlage de nieuwe gedragsregels, goedgekeurd door de Raad van het 
IBR op 6 juli 2012, door de Nationale Raad van het BIBF op 9 juli 2012 en 
door de Raad van het lAB op 5 november 2012 te willen vinden. 

Deze gedragsregels vervangen de door de respectievelijke Raden van de drie 
instituten van de economische beroepen (het lBR, het lAB en het BlBF) in 
2003 goedgekeurde ''gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire 
infonnatie door de economische beroepsbeoefenaars". 

Met contratemeie groeten, 

Michel DE WOLF 

Bijlage: Gedragsr els voor de beoefenaars van economische vrije beroepen 
betreffende reclame en andere vormen van marketing. 


