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de vennootschap naar Nederlands recht GREENONLI NE  BV, 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1015 BS Amsterdam (Nederland), Heren-

gracht 104, gekend onder ondernemingsnummer NL8129.38.124.B01, 

 

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Bieke NOELS, advocaat, met kantoor te 2018 Antwer-

pen, Desguinlei 214, 

 

TEGEN  

 

de BVBA NRG  NEW GENERATIO N , 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Eikendreef 5, ingeschreven in 

de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0545.977.663, 

 

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Anthony SCHOBBENS, advocaat, met kantoor te 

2018 Antwerpen, Justitiestraat 57. 

 

I .  SITUERING VAN HET GESCHIL  

De eisende partij, de vennootschap naar Nederlands recht GREENONLINE BV, baat via de website 

opzeggen.be een dienst uit via dewelke de consument brieven kan genereren waarmee lopende 

(abonnements)overeenkomsten kunnen worden opgezegd. 

De verwerende partij, de BVBA NRG NEW GENERATION, baat een keten van fitnesscentra uit. 

Deze laatste weigert de brieven opgestuurd via opzeggen.be in rekening te nemen, nu haar con-

tractvoorwaarden voorzien in de regeling waarbij de klant lopende overeenkomsten enkel kan 

opzeggen door dit fysiek in één van de vestigingen te doen. 

GREENONLINE ziet hierin een oneerlijke marktpraktijk en vordert hiervan de staking. NRG meent 

dan weer dat GREENONLINE zich via uitlatingen op haar website bezondigt aan slechtmaking. 

I I . PROCEDUREVERLOOP  

GREENONLINE heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 20 mei 2020. 

Bij beschikking gewezen op 27 mei 2020 werd aan partijen krachtens artikel 747, § 1 van het 

Gerechtelijk Wetboek akte gegeven van de conclusietermijnen die zij waren overeengekomen. 
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De zaak werd door een beschikking gewezen op 23 september 2020 vastgesteld en in beraad 

genomen op de openbare zitting van 7 oktober 2020 nadat de raadslieden van partijen werden 

gehoord. 

Op 4 november 2020 sprak de rechtbank een tussenvonnis uit, waarbij de debatten werden 

heropend op de zitting van 25 november 2020. De zaak werd dan opnieuw in beraad genomen 

nadat de raadslieden van partijen door middel van videoconferentie werden gehoord. 

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De 

rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met: 

– de syntheseconclusie neergelegd op 14 augustus 2020 en de conclusie na heropening de-

batten neergelegd op 19 november 2020 en de stukken neergelegd door GREENONLINE, 

– de syntheseconclusie neergelegd op 18 september 2020 en de conclusie na heropening de-

batten neergelegd op 23 november 2020 en de stukken neergelegd door NRG. 

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken na-

geleefd. 

I I I . DE VORDERINGEN  

De vordering van GREENONLINE strekt ertoe 

– te horen vaststellen dat de weigering door NRG Fitness om de opzegbrieven, die gegene-

reerd en verzonden worden via het platform van GREENONLINE, in behandeling te nemen en 

te erkennen als rechtsfeit, op grond van de motivering dat een opzegging enkel zou kunnen 

“door ondertekening van een opzeggingsdocument in het NRG fitness centrum tijdens een 

vooraf gemaakte afspraak”, een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt, die de beroepsbelangen 

van GREENONLINE schaadt of kan schaden in de zin van artikel VI.104 WER; 

– de stopzetting te horen bevelen van deze oneerlijke marktpraktijk onder verbeurte van een 

dwangsom  

– de publicatie te horen bevelen van het dit vonnis. 

NRG formuleert een tegenvordering opdat de rechtbank zou vaststellen dat GREENONLINE zich 

schuldig maakt aan  

– slechtmaking en het aanzetten tot contractbreuk en aan het voeren van afbrekende, mislei-

dende en ongeoorloofde vergelijkende reclame 

– het ongeoorloofd gebruiken van persoonsgegevens door vermeldingen van de naam en an-

dere persoonsgegevens van NRG op haar eigen website, 

en haar de staking hiervan zou worden verboden, meer bepaald 

– nog enige denigrerende uitlating te doen, op welke wijze en langs welke weg ook, omtrent 

NRG, haar diensten en contractvoorwaarden 
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– nog aan te zetten, deel te nemen of bijstand te verlenen bij het verbreken of opzeggen van 

overeenkomsten tussen NRG en haar cliënteel doch niet uitsluitend door het specifiek en 

doelgericht aanbieden van diensten voor assistentie bij de opzeg of door het doen van ver-

gelijkende, misleidende of afbrekende mededelingen 

– nog enige afbrekende, misleidende of verboden vergelijkende reclame te voeren, op welke 

wijze en via welk kanaal dan ook 

– de persoonsgegevens van NRG nog langer te publiceren of te gebruiken op de website of op 

eender welke gegevensdrager 

dit alles onder verbeurte van een dwangsom. 

IV.  BEOORDELING  

A.  DE  HOO FDVOR DER ING  

1. GREENONLINE neemt aanstoot aan de weigering van NRG om de opzeggingsbrieven die zij 

verstuurt in opdracht van consumenten aangesloten bij deze laatste, te weigeren op grond van 

haar eigen contractuele voorwaarden met deze consumenten, die enkel voorzien in de moge-

lijkheid om de overeenkomst op te zeggen tijdens een fysieke afspraak in één van de fitnesscen-

tra die zij uitbaat. 

2. Zowel de lidmaatschapsovereenkomst als de mandaatovereenkomst wat betreft de domici-

liëring bepalen: 

“Een abonnement formule kan enkel na de minimale looptijd (en dus niet tijdens de mi-

nimale looptijd) rechtsgeldig worden opgezegd door ondertekening van een opzeggings-

document in het NRG Fitness centrum tijdens een vooraf gemaakt afspraak.”. 

De algemene voorwaarden stellen in hun artikel 5, a.: 

“Het lid kan zijn lidmaatschap pas beëindigen op het einde van de minimale looptijd van 

12 volledig betalende maanden, door voor de eerste dag van de laatste maand van de 

minimale looptijd, uitsluitend in de club, zijn lidmaatschap op te zeggen.”. 

3. Los van de tegenstrijdigheid van deze twee bedingen (één keer moet de opzeg gegeven wor-

den na het einde van de minimale looptijd, in het andere geval méér dan een maand vóór deze 

datum), moet worden vastgesteld dat deze constructie problematisch is op het vlak van het con-

sumentenrecht. 

Immers, artikel I.8,  22° van het Wetboek Economisch Recht definieert een onrechtmatig beding 

als elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consu-

ment die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een ken-

nelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de con-

sument. 
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Krachtens artikel VI.83, 21°, zijn in de overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een 

consument in elk geval onrechtmatig, de bedingen en voorwaarden of de combinaties van be-

dingen en voorwaarden die ertoe strekken de bewijsmiddelen waarop de consument een be-

roep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken. 

4. Deze bepalingen, die een omzetting naar Belgisch recht uitmaken van dwingende bepa-

lingen van EU-recht.1 

Krachtens artikel 6, 2. van deze Richtlijn is de nationale rechter echter gehouden ambtshalve te 

toetsen of een contractueel beding oneerlijk is zodra hij over de daartoe noodzakelijke gege-

vens, feitelijk en rechtens, beschikt. 

Het Hof van Justitie van de EU gaf aan dat wanneer de rechter een dergelijk beding oneerlijk 

acht, dan laat hij het buiten toepassing, tenzij de consument zich hiertegen verzet.2 Echter, deze 

regel moet worden gelezen in het licht van de overweging dat de rechter evenwel niet gehouden 

is het betrokken beding buiten toepassing te laten wanneer de consument, na in kennis te zijn 

gesteld door die rechter, voornemens is het oneerlijke en niet–bindende karakter daarvan niet 

in te roepen.3 

Naar Belgisch recht moet dit mechanisme dan ook worden geassimileerd met een regel van 

dwingend recht, waar de betrokkene met kennis van zaken afstand kan doen. 

5. Ten onrechte stelt NRG dat de toepassing van deze regels in afwezigheid van de consument 

in de zaak zou leiden tot “absurde resultaten”. Zij verliest hierbij uit het oog dat het niet gaat 

om het al dan niet nietig verklaren van individuele overeenkomsten ‘achter de rug’ van de con-

sument, maar enkel over de beoordeling van haar eigen gedrag op de markt. 

6. Krachtens artikel VI.101 van het Wetboek Economisch Recht wordt bovendien als agressief 

beschouwd een handelspraktijk jegens consumenten die, in haar feitelijke context, al haar ken-

merken en omstandigheden in aanmerking genomen, door intimidatie, dwang, inclusief het ge-

bruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van han-

delen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan 

beperken, waardoor hij ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht over een transactie een 

besluit te nemen dat hij anders niet had genomen. 

Krachtens artikel VI.102, 4° wordt om te bepalen of er bij een handelspraktijk gebruik wordt 

gemaakt van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding, rekening gehouden met door de 

onderneming opgelegde, kosten meebrengende of bovenmatige niet–contractuele belemme-

ringen ten aanzien van rechten die de consument uit hoofde van het contract wil uitoefenen, 

waaronder het recht om het contract te beëindigen. 

                                                           
1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumenten-

overeenkomsten, punt q) van de Bijlage. 

2 HvJ 4 juni 2009, Pannon, ECLI:EU:C:2009:350, punt 35. 

3 Ibid., punt 33. 
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7. Uit de samenlezing van deze bepaling volgt dat de contractuele bepalingen in de algemene 

voorwaarden van NRG, volgens dewelke een opzegging door de klant enkel kan gebeuren wan-

neer deze fysiek een afspraak maakt in een fitnesscentrum, als een oneerlijke en agressieve 

marktpraktijk ten aanzien van de klant moet worden beschouwd. 

Dit impliceert dan weer dat deze werkwijze moet worden beschouwd als een oneerlijke markt-

praktijk ten aanzien van GREENONLINE: zonder deze beperkingen, zou zij op normale wijze haar 

diensten kunnen aanbieden aan de consument, maar wordt hier nu in gehinderd. 

De hoofdvordering moet daarom gegrond worden verklaard. 

8. Tenslotte maakt GREENONLINE aanspraak op de veroordeling van NRG tot publicatie van dit 

vonnis op de website van NRG Fitness en in twee dagbladen. 

Krachtens artikel VXII.4 van het Wetboek Economisch Recht kan de voorzitter van de onderne-

mingsrechtbank toestaan dat zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt wordt aangeplakt 

tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de overtreder 

en dat zijn vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekend-

gemaakt, dit alles op kosten van de overtreder. 

Deze maatregelen van openbaarmaking mogen evenwel slechts toegestaan worden indien zij er 

kunnen toe bijdragen dat de gewraakte daad of de uitwerking ervan ophouden. 

9. In deze omstandigheden ziet de rechtbank niet in hoe de publicatie van dit vonnis ertoe zou 

bijdragen dat de inbreuk ophoudt: het enige dat hiertoe moet gebeuren, is dat NRG de opzeg-

brieven opgesteld met bijstand van GREENONLINE zou aanvaarden. 

10. Rechtspraak is openbaar. GREENONLINE behoeft dan ook geen machtiging om dit vonnis zelf 

te kunnen publiceren. De publicatiemaatregel waarvan sprake in artikel XVII.4 van het Wetboek 

Economisch Recht, en die door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank uitzonderlijk kan 

worden toegestaan, betreft slechts de publicatie op kosten van de overtreder. 

De rechtbank wijst GREENONLINE er echter op dat de modaliteiten en begeleidende omstandig-

heden ingeval zo’n publicatie, gebeurlijk als rechtsmisbruik zouden kunnen worden beschouwd. 

B.  DE  TEGENVOR DER ING  

1.  Slechtmaking  

11. Bij tegenvordering komt NRG vooreerst op tegen wat zij beschouwt slechtmaking vanwege 

GREENONLINE te zijn. 

12. Krachtens artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht is elke met de eerlijke markt-

praktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer an-

dere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden. 
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Slechtmaking is daarbij een bijzonder schadelijke aanval op een onderneming, waardoor afbreuk 

wordt gedaan aan haar reputatie of aan de reputatie van haar producten, diensten of activitei-

ten, door een lasterlijke of eerrovende daad, of zelfs door een eenvoudige kritiek die toelaat 

deze onderneming te identificeren.4 

13. NRG verwijst naar de volgende uitlatingen op de website van GREENONLINE, opzeggen.be: 

“Sterker nog, wij denken dat dit commercieel gezien juist heel onhandig is; wij horen van 

opzeggers bij NRG Fitness dat ze nooit meer een lidmaatschap zullen overwegen, terwijl 

opzeggers bij andere fitness clubs na verloop van tijd nog wel eens willen overwegen om 

toch weer te gaan sporten bij dezelfde club.” 

“Helaas, daar gaan we weer. Vandaag hebben we opzeggers gevraagd om hun mandaat 

om namens hen een dagvaarding uit te brengen richting NRG Fitness. Opzeggen.be neemt 

de kosten voor haar rekening, maar opzeggers moeten een mandaat geven, aangezien het 

hier om de vraag gaat of een schriftelijke opzegging bij NRG Fitness rechtsgeldig is.” 

“Oops, they did it again — weer opzeggingen geweigerd” 

“Weer een radeloze NRG Fitness klant die wil opzeggen, maar te horen krijgt dat dat nog 

niet kan” 

“de issues bij NRG Fitness stapelen zich op”. 5 

Hoewel NRG deze opsomming als niet limitatief aanduidt, kan de rechtbank enkel rekening hou-

den met feiten die de partijen aanbrengen. 

14. NRG vordert niet dat GREENONLINE zou worden veroordeeld tot het staken van specifieke 

uitlatingen, maar dat haar zou worden verboden om “[n]og enige denigrerende uitlating te doen, 

op welke wijze en langs welke weg” of “[n]og aan te zetten, deel te nemen of bijstand te verlenen 

bij het verbreken of opzeggen van overeenkomsten tussen [NRG] en haar cliënteel doch niet uit-

sluitend door het specifiek en doelgericht aanbieden van diensten voor assistentie bij de opzeg 

of door het doen van vergelijkende, misleidende of afbrekende mededelingen ook, omtrent 

[NRG], haar diensten en contractvoorwaarden”. 

Deze vordering — waar zij een dwangsom van € 5.000,00 per inbreuk aan koppelt — is te vaag 

om te kunnen worden toegekend. Hier anders over oordelen zou immers neerkomen op het 

toekennen van een blanco cheque aan NRG, die zelf zou kunnen beoordelen hoever de vrijheid 

van meningsuiting van GREENONLINE zou gaan. Dit zou bovendien oeverloze problemen met zich 

                                                           
4 Zie Brussel 13 januari 1997, Jb Handelspraktijken & Mededinging 1997, 447; Brussel 9 juli 2010, JLMB 

2011, 1576; Gent 31 oktober 2011, Jb Marktpraktijken 2011, 514 en NJW 2012, 647 met noot R. STEEN-

NOT; Brussel 3 september 2013, Jb Marktpraktijken 2013, 560; Brussel 15 maart 2016, Jb Marktprak-

tijken 2016, 347; Brussel 31 oktober 2016, Jb Marktpraktijken 2016, 420. 

5 Conclusies van 18 september 2020, p. 22, nr 36. 

Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland


Van Nuland




 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen A /  2 0  /  24 63  p. 8 van 10 

meebrengen wanneer partijen voor de beslagrechter discussie zouden moeten voeren over de 

omvang van zo’n stakingsbevel. 

15. Ten overvloede moet bovendien worden aangestipt dat het aankaarten van de abusieflijke 

praktijken van NRG niet kan worden beschouwd als derde–medeplichtigheid aan contractbreuk: 

de klant die zich tot GREENONLINE wendt heeft immers al beslist de overeenkomst met NRG op te 

zeggen. Het feit dat NRG dit ziet als een nadeel, is veelbetekenend voor het feit dat zij er kenne-

lijk alles aan doet om opzeggingen te vermijden en dus te bemoeilijken. 

2.  Afbrekende reclame  

16. Verder verwijt NRG GREENONLINE afbrekende en vergelijkende misleidende reclame. Zij ver-

wijst vooreerst naar artikel VI.105 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Krachtens artikel VI.105, 8° van het Wetboek Economisch Recht wordt als misleidend be-

schouwd een marktpraktijk die, zelfs als de informatie feitelijk correct is, een onderneming op 

enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien 

van de marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze 

dat verwarring wordt geschapen met andere producten, handelsmerken, handelsnamen en an-

dere onderscheidende kenmerken van een concurrent, en haar er zowel in het ene als in het 

andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat zij anders 

niet had genomen. 

17. Partijen zijn geen concurrenten van elkaar: GREENONLINE baat geen fitnesscentra uit, en NRG 

biedt geen online diensten aan aan consumenten. De uitlatingen van GREENONLINE op haar web-

site kunnen dan ook niet als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd. 

18. Krachtens artikel VI.98, 1° VI.98. wordt echter als misleidend beschouwd, een handelsprak-

tijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking geno-

men, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te 

nemen dat hij anders niet had genomen, wat betreft de marketing van een product, onder an-

dere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met pro-

ducten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een con-

current. 

Krachtens artikel I.8, 14° van het Wetboek Economisch Recht is vergelijkende reclame elke vorm 

van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of 

diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. 

19. Zoals eerder vastgesteld zijn partijen geen concurrenten, zodat ook op deze grond geen ver-

gelijkende reclame kan worden vastgesteld. 

De tegenvordering is dan ook niet gegrond. 
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V.  DE PROCESKOSTEN  

20. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het on-

gelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek om-

vatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding. 

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 van het Koninklijk 

Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding be-

doeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwer-

kingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaar-

heid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, het bedrag van 

de (hoofd)vordering worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 559, 561, 562 en 

618, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek. 

21. Volgens deze regels is de vordering van GREENONLINE niet in geld waardeerbaar. Conform 

ditzelfde K.B., en bij gebrek aan verzoek van de partijen om hiervan af te wijken, bedraagt de 

rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.440,00. 

VI.  BESLISSING  

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot vol-

gende beslissing: 

– zij verklaart de hoofdvordering toelaatbaar en als volgt gegrond, 

– zij stelt vast dat de BVBA NRG NEW GENERATION zich, door te weigeren rekening te houden 

met opzeggingsbrieven van klanten verstuurd met bijstand van de vennootschap naar Ne-

derlands recht GREENONLINE BV met als reden dat de opzegging door de klant enkel fysiek in 

één van haar vestigingen zou kunnen gebeuren, zich schuldig maakt aan oneerlijke markt-

praktijken ten aanzien van deze laatste, 

– zij veroordeelt de BVBA NRG NEW GENERATION tot staking van deze praktijk, onder verbeurte 

van een dwangsom van € 500,00 per onterecht geweigerde opzeggingsbrief, te verbeuren 

een week na betekening van dit vonnis, 

– zij verklaart de tegenvordering toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af, 

– zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend, 

– zij verwijst de BVBA NRG NEW GENERATION in de kosten van het geding, die door de vennoot-

schap naar Nederlands recht GREENONLINE BV worden begroot, en door de rechtbank worden 

vereffend op de dagvaardingskosten van € 187,19 en de rechtsplegingsvergoeding van 

€ 1.440,00,  

– zij veroordeelt de BVBA NRG NEW GENERATION tot betaling van de rolrechten van € 165,00 aan 

de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe. 
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Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afde-

ling Antwerpen: 

F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter, 

C. DEDAPPER, griffier, 

en uitgesproken in openbare zitting op 9 december 2020 door de voorzitter, bijgestaan door de 

griffier. 

 

 

 

 

 C. Dedapper F. Blockx 


