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Voorwoord
De Economische Inspectie ondernam in 2019 opnieuw een groot aantal acties om de correcte
naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag
biedt een overzicht van de belangrijkste initiatieven.
De Economische Inspectie lanceerde in 2016 het Meldpunt: een digitaal platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden.
In 2019 werd een recordaantal van 42.697 meldingen van consumenten en ondernemingen via
het Meldpunt ingediend, een stijging van 28 % ten opzichte van de meldingen in 2018. De meeste
meldingen gaan over frauduleuze praktijken en bedrog buiten de reguliere handel. Het aantal meldingen over online fraude blijft sterk stijgen.
Uiteraard bleef het uitvoeren van controles centraal staan in de activiteiten van de Economische
Inspectie. In 2019 werden 40.945 controles uitgevoerd, wat resulteerde in 9.395 waarschuwingen
en 3.844 processen-verbaal. De Economische Inspectie voerde ook zeven algemene onderzoeken
uit.
De Economische Inspectie beperkt zich echter niet tot louter repressief optreden. Zo worden ondernemingen via guidance helder geïnformeerd over hun verplichtingen.
Het jaarverslag toont de grote diversiteit van de acties die we ondernemen om een correcte werking van de markt te garanderen. Dat is enkel mogelijk dankzij onze enthousiaste medewerkers die
dagelijks de vele taken en opdrachten van de Economische Inspectie vervullen.

Wim Van Poucke
Directeur-generaal
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1. Inleiding
1.1. De Economische Inspectie in de FOD Economie
De Algemene Directie Economische Inspectie is een van de zeven algemene directies van de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Bureau van de
Voorzitter

Energie

Economische
reglementering

Economische
Analyses en
Internationale
Economie

K.M.O.-beleid
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Kwaliteit en
Veiligheid

Economische
Inspectie

Statistiek Statistics Belgium

1.2. Kernopdrachten van de Economische Inspectie
De Economische Inspectie houdt toezicht op de goede werking van de markt via een handhaving
van de economische regelgeving. Zij doet dat op verschillende manieren, gaande van het eenvoudigweg verstrekken van informatie en guidance tot het geven van formele waarschuwingen en,
indien noodzakelijk, het verbaliseren van overtreders. Zij kan ook autoriteiten van andere Europese
lidstaten verzoeken om op te treden.
De Economische Inspectie gaat niet willekeurig te werk. Het efficiënt vervullen van haar handhavingsopdracht is het resultaat van een strategische analyse van informatie en instructies van
verschillende bronnen. Naast de vaststellingen die de controleurs op het terrein doen, zijn daarbij
de meldingen die de Economische Inspectie ontvangt van consumenten, bedrijven en stakeholders
(consumenten- en ondernemingsorganisaties) van groot belang. Ook krijgt ze instructies en verzoeken van binnen- en buitenlandse autoriteiten.

INPUT

Vaststellingen
op het terrein
Info van
stakeholders

Meldingen van
consumenten
en bedrijven

Verzoeken
van binnenlandse
autoriteiten

(procureurs, ministers,
andere overheidsdiensten)

ANALYSE
PRIORITERING

Verzoeken
van buitenlandse
autoriteiten

OUTPUT

STRATEGIE

Informatieverstrekking
● Guidance
● Empowerment
● Sensibilisation

Waarschuwingen
● Proces-verbaal
van
waarschuwing

Processen-verbaal
● Transactie
● Doorverwijzing
naar parket
● Vordering tot
staking
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Verzoeken aan
buitenlandse
autoriteiten

1.3. Organigram (sinds 3 februari 2020)
E7
directeur-generaal
operationeel
directeur

adviseurs-generaal

afdeling
Algemene Coördinatie
(INCO)

afdeling Externe Relaties
(EXACT)
Coördinatie
Controleoperaties
(COC)

Analyse, Prioritering
en Strategie (APS)

Meldpunt

Afdeling Centrale Onderzoeken

C1 - Internetbewaking

Controles Consumenten
C2 - Economische bescherming
van de consument
C3 - Etikettering / Voeding
C4 - Financiële diensten
C5 - Productveiligheid

Regionale controledirecties

Controles Economie
C6 - Fraude
• Witwaspreventie
• Namaak
• Massafraude
C7 - Controle Beheersvennootschappen
inzake auteursrechten
C8 - B2B

D1 - Brussel-Hoofdstad en Vlaams-Brabant
D2 - Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
D3 - Antwerpen en Limburg
D4 - Luik en Luxemburg
D5 - Henegouwen, Namen en Waals-Brabant

1.4. Begrotings- en personeelsmiddelen voor 2019
Tabel 1.

Begrotingsmiddelen van de Economische Inspectie in 2019

In duizend euro
Statutair personeel en stagairs

13.338

Ander dan statutair personeel

979

Recurrente uitgaven- en werkingskosten

1.465

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Bron: FOD Economie.
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Tabel 2.

Personeelsbezetting van de Economische Inspectie, 31 december 2019

In voltijdsequivalent

Statutaire ambtenaren

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

100,6

114,9

8,9

2,3

1,0

0

5,5

1,0

101,6

114,9

14,4

3,3

Contractuele ambtenaren
Totaal
Bron: FOD Economie.

In 2019 konden er 25,6 voltijdsequivalenten aangeworven worden ter versterking van de Economische Inspectie.
Anderzijds waren er 7,6 voltijdsequivalenten die vertrokken.
Daardoor kwam het uiteindelijke totaal op 31.12.2019 op 234,5 voltijdsequivalenten. Dat was dus
een stijging met 14,5 voltijdsequivalenten van het personeelsbestand ten opzichte van het eind
van het vorige jaar (31.12.2018 (220)).

Grafiek 1. Personeelsbestand 2010-2019
In voltijdsequivalent, einde van het jaar.
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2. Meldingen van consumenten en ondernemingen
2.1. Het meldpunt
Begin 2016 lanceerde de Economische Inspectie meldpunt.belgie.be. Het Meldpunt is een onlineplatform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen
melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen een antwoord met advies en/of een
gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan voorthelpen. Tegelijkertijd analyseren de bevoegde autoriteiten de meldingen en stellen indien nodig een onderzoek in.
Er werden in 2019 42.697 meldingen ingediend bij het Meldpunt, een stijging van 28 % ten opzichte van het aantal meldingen in 2018. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van
meldingen over bedrog en frauduleuze praktijken, voornamelijk online. Het aantal meldingen over
bedrog (26.000) steeg met bijna 50 % ten opzichte van vorig jaar.
Naast de gestage toename van het aantal meldingen zijn er ook pieken in de meldingen. Die pieken
zijn meestal het gevolg van onze communicatiecampagnes waarbij het meldpunt meer zichtbaarheid krijgt of de aandacht voor een bepaalde praktijk in de pers of op sociale media.
Er blijft een constante toename van het aantal meldingen over de verkoop via elektronische handel
(9.456), terwijl er een daling is van het aantal meldingen over verkoop via de telefoon (5.098). Dat
strookt met de gebruiksevoluties van die verkoopsmethoden.
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Een andere trend zijn de vele meldingen over frauduleuze buitenlandse incassobureaus (2.548).
Die worden door oplichters ingeschakeld om personen aan te zetten om fictieve facturen te betalen. Zo zagen we een eerste golf van meldingen in april en mei waarbij vooral e-mail als communicatiemiddel gebruikt werd en enkele maanden later een tweede golf aan meldingen over telefonische contacten. Dat strookt met de modus operandi: eerst een mail sturen met een zogenaamde
factuur, en een paar maanden later contact opnemen per telefoon met de mensen die die factuur
niet betaald hebben.
Een fenomeen dat de laatste jaren sterk toenam, is het dreigen met het versturen van (onbestaande) compromitterende beelden van het slachtoffer. In ruil voor het verwijderen van die beelden eist
de dader zwijggeld, meestal te betalen met cryptomunten.
Ook het aantal meldingen over spam (10.894) blijft stijgen. We zagen een piek tijdens de maanden
september, oktober en november, waarin maandelijks meer dan 1.000 meldingen werden ontvangen.

2.2. Statistisch overzicht
Grafiek 2. Aantal meldingen
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Bron: FOD Economie.
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Tabel 3.

Meldingen per aard van de klacht
Totaal aantal
meldingen

Aard van de klacht

In %

Frauduleuze praktijken

24.432

57,22%

Ongevraagde reclame

6.698

15,69%

Niet geleverd/niet verleend

1.487

3,48%

Invordering van schulden

1.248

2,92%

Ongevraagde goederen of diensten

1.156

2,71%

Gegevensbescherming

963

2,26%

Andere oneerlijke handelspraktijken

833

1,95%

Misleidende reclame

766

1,79%

Andere kwesties

726

1,70%

Andere kwesties i.v.m. prijzen / tarieven

669

1,57%

Voldoet niet aan bestelling

356

0,83%

Transparantie van tarieven

306

0,72%

Betalingen

289

0,68%

Wettelijke garantie niet toegekend

231

0,54%

Andere problemen bij de aflevering van goederen/
dienstverlening

212

0,50%

Niet beschikbaar / geen toegang

195

0,46%

Agressieve verkooppraktijken

166

0,39%

Verandering van prijs / tarief

160

0,37%

Ongerechtvaardigde factuur

143

0,33%

Onjuiste factuur

143

0,33%

Andere aard van de klacht

1.518

3,56%

Totaal meldingen

42.697

100%

Bron: FOD Economie.
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3. Guidance aan ondernemingen
3.1. Adviezen en goede praktijken
De bedoeling van guidance is de ondernemingen en handelaars te helpen om te voldoen aan hun
wettelijke verplichtingen op het vlak van economische regelgeving. Op de website van de FOD
Economie vinden ze daartoe richtlijnen met tips en goede praktijken. Die richtlijnen, of “guidelines”, geven een concreet antwoord op de problemen in de praktijk, die aan de basis liggen van de
inbreuken die vaak worden vastgesteld tijdens de controles van de Economische Inspectie. Daarin
beschrijft de FOD Economie uitvoerig wat conform de wet is, maar ook wat dat niet is, met het oog
op maximale transparantie. En aangezien elk type activiteit zijn eigen kenmerken heeft, verschillen
de aanbevelingen van sector tot sector.
De rubriek “guidance” op de website van de FOD Economie werd in 2019 aangevuld met onder
andere de volgende onderwerpen:
• Horeca: uit de controles op het terrein bleek dat de regelgeving over de prijsaanduiding in cafés,
restaurants en hotels niet steeds correct wordt nageleefd. Om de regels te verduidelijken werden guidelines opgesteld. Naast de voorschriften voor de prijsaanduiding in de zaak zelf werden
ook de wettelijke verplichtingen bij online verkoop (vb. de reservatie van hotels via internet)
opgenomen.
• Vrije beroepen: uit onderzoeken van de afgelopen jaren bij vrije beroepen is gebleken dat er
een gebrek aan kennis is over de precontractuele informatieverplichtingen. In dat kader werden
guidelines opgemaakt met als onderwerp “Algemene informatieverplichtingen vrije en intellectuele beroepen”. In die guidelines worden belangrijke precontractuele informatieverplichtingen,
voortvloeiend uit het Wetboek van economisch recht, verzameld.
Diverse bestaande richtlijnen werden aangepast, waaronder de guidelines over pakketreizen en
juweliers.
Naast de informatie die op de website werd gepubliceerd, werden er ook inlichtingen verstrekt aan
de sectorale organisaties en aan individuele ondernemingen.
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4. Uw rechten afdwingen
Op de website van de FOD Economie vindt de lezer een rubriek “Opkomen voor uw rechten” Daar
kan de consument terecht voor praktische informatie om zijn rechten beter te laten gelden. Dat is
niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn er voor een aantal thema’s ook modelbrieven toegevoegd
waarmee de consument zelf aan de slag kan. Als dat geen oplossing biedt, is er nog altijd de weg
van de alternatieve geschillenregeling. Op de website vindt de consument niet alleen de nodige
informatie maar ook tools om zijn klacht verder online over te maken aan de juiste instantie.
In 2019 werden volgende bijdrages opgenomen:
• “Invordering door een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat”: uit de meldingen bij
het meldpunt blijkt dat de toepassing van die regelgeving nog vaak voor problemen zorgt. Naast
een reeks FAQ’s vindt de lezer ook praktische tips en een aantal modelbrieven.
• “Frauduleuze kredieten”: bij dat soort oplichting krijgen burgers via e-mail of sociale media leningen voorgeschoteld aan gunstige voorwaarden (o.a. een lage rentevoet, een flexibele looptijd).
Malafide personen of organisaties richten zich vaak op personen die dringend geld nodig hebben of geen krediet krijgen bij een geregistreerde kredietgever of -bemiddelaar. Als ze ingaan op
het aantrekkelijke aanbod van frauduleuze kredietverstrekkers/kredietbemiddelaars, krijgen ze
vervolgens de vraag om bepaalde bedragen te storten via een niet-bankinstelling (geldtransfer)
of tussenpersoon met een (al dan niet Belgische) bankrekening om de kosten te dekken. Na die
betaling laten de fraudeurs niets meer van zich horen. In sommige gevallen gaan de oplichters
zelfs nog verder en vragen ze – na de eerste betaling – verschillende extra bedragen voordat zij
de lening uitbetalen. Daarom heeft de FOD Economie nuttige tips gepubliceerd om de waakzaamheid van de consument te bevorderen.
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5. Bevorderen van alternatieve geschillenbeslechting
Consumenten en ondernemingen lossen hun geschillen het liefst snel, flexibel en met weinig kosten op. Alternatieve geschillenbeslechting (ADR, Alternative Dispute Resolution) beantwoordt aan
die wens. “Alternatief” betekent dat het zoeken naar een oplossing buiten de rechtbank gebeurt,
een aanpak die heel wat voordelen biedt op het vlak van snelheid en kosten.

5.1. Geschillen met een consument
De FOD Economie heeft 15 gekwalificeerde entiteiten erkend die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. De lijst van gekwalificeerde entiteiten is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

5.2. Audits van de gekwalificeerde entiteiten
De Economische Inspectie voert twee soorten audits uit bij de gekwalificeerde entiteiten: miniaudits (of verkorte audits) en uitgebreide audits. Doelstelling van die audits is:
• nagaan of de jaarverslagen, procedurereglementen en websites alle door de wet vereiste gegevens bevatten;
• nagaan of de verantwoordelijken belast met het behandelen van dossiers zich regelmatig bijscholen en onafhankelijk zijn;
• bepalen of de behandeling van dossiers in de praktijk procedureel correct verloopt.

5.2.1. Mini-audits
In 2019 werden 11 mini-audits uitgevoerd bij de gekwalificeerde entiteiten. Na afsluiting van de
mini-audits hebben de auditeurs geconcludeerd dat soms noodzakelijke informatie ontbrak op de
website en/of in de jaarverslagen van de entiteiten.
De informatie die ontbrak of geüpdatet moest worden, ging onder meer over:
• het niet communiceren op de website dat de entiteit gekwalificeerd is;
• de weblink die gelegd moet worden naar het Europese Online Dispute Resolution-platform;
• de gemiddelde duur van de procedure die gebaseerd moet zijn op de realiteit;
• het aantal en het percentage van de geschillen die de entiteit heeft geweigerd te behandelen;
• …

5.2.2. Uitgebreide audits
Er werden drie grondige audits uitgevoerd bij de volgende gekwalificeerde entiteiten:
1. de Ombudsman voor de handel
2. de Ombudsdienst voor de Postsector
3. de Consumentenombudsdienst
Aan de hand van verschillende checklists wordt nagegaan of de gekwalificeerde entiteiten voldoen
aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in boek XVI WER en de voorwaarden bepaald door het
Koninklijk Besluit van 26 februari 2015.
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De audits verliepen constructief en de verantwoordelijken van de bovenvermelde gekwalificeerde
entiteiten hebben hun goede wil getoond om de aanbevelingen uit de audits op te volgen.
Het grootste verschil met de mini-audits is dat bij de grondige audits ook behandelde dossiers
worden ingezien. Doelstelling daarvan is nagaan of bij de behandeling van dossiers alle procedurele
verplichtingen werden nageleefd.
Op basis van een analyse van een deel van de behandelde dossiers werden enkele aanbevelingen
overgemaakt, waaronder:
• voor aanvang van de procedure de partijen informeren over het vrijblijvende en/of verplichtende karakter van de procedure;
• wanneer een voorstel tot minnelijke regeling wordt gedaan, moeten de partijen eraan herinnerd
worden dat die oplossing kan verschillen van een gerechtelijke uitspraak;
• de consument moet bij een voorstel tot oplossing ook geïnformeerd worden over het feit dat hij
het voorstel moet aanvaarden of mag weigeren;
• partijen moeten geïnformeerd worden als bij een complex dossier de behandelingstermijn van
90 dagen verlengd moet worden;
• …

5.3. Belmed 2.0.
Het online platform voor informatie en buitengerechtelijke geschillenbeslechting BELMED kende
zijn eerste jaar in de nieuwe versie: Belmed 2.0. Die nieuwe versie heeft tot doel het gebruik van
de tool te vereenvoudigen voor partners en gebruikers (consumenten, ondernemingen). Er is een
minimum aan informatie nodig om een dossier via Belmed aan een neutrale partner te kunnen
voorleggen. Het informatieve gedeelte wordt ook regelmatig bijgewerkt en aangevuld, met name
de lijst van partners, die wordt uitgebreid met spontane kandidaatstellingen van erkende bemiddelaars, maar ook via de onderwerpen die aan bod komen in de rubriek “Topics in de kijker”. Daar
worden antwoorden gegeven en zelfs modelbrieven ter beschikking gesteld om u te helpen uw
geschil op te lossen.
De bezoekersstatistieken van Belmed zijn met 50,19 % gestegen: van gemiddeld 5.915 bezoekers
per maand in 2018 naar 8.884 per maand in 2019.
De statistieken over de aanvragen voor geschillenbeslechting die via Belmed verstuurd werden,
zijn gestegen van 194 in 2018 tot 439 in 2019. Geschillen tussen consumenten en ondernemingen
vormen nog steeds het grootste deel, maar ondernemingen beginnen de tool ook te gebruiken, of
het nu gaat om een geschil met een consument of met een andere onderneming. Geschillen over
consumptiegoederen (voornamelijk huishoudtoestellen en meubelen – problemen met de levering
en de kwaliteit van goederen en diensten) blijven boven aan de lijst staan, gevolgd door financiële
diensten en ten slotte algemene diensten aan consumenten (renovatie en onderhoud van de woning, onderhoud en herstelling van voertuigen).
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6. Digitale economie
De Economische Inspectie volgt nauwlettend de nieuwe economische modellen, de ontwikkeling
van nieuwe diensten aangeboden door e-ondernemingen, alsook de nieuwe manieren van consumeren van e-consumenten.

6.1. Deeleconomie
Wanneer een persoon zijn diensten aanbiedt op een platform voor deeleconomie, riskeert hij de
concurrentie aan te gaan met de bestaande klassieke professionelen uit die sector van de markt.
Wanneer iemand goederen of diensten op de markt brengt die niet louter kaderen in het beheer
van zijn persoonlijke vermogen, kan immers worden aangenomen dat hij op duurzame wijze een
economisch doel nastreeft. Die persoon zal dan als een onderneming worden beschouwd. In dat
geval moet hij dezelfde regels respecteren als de bestaande klassieke professionelen uit die sector.
Op nationaal niveau zet de Economische Inspectie haar reflectie voort in samenwerking met diverse andere inspectiediensten die zich bezighouden met de ontwikkeling van de deeleconomie,
met name binnen de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg. De Economische Inspectie controleert de aanvragen van de verschillende platformen die in België actief zijn en die zich bij het publiek bekend willen maken. Ze publiceert een niet-exhaustieve lijst per sector van de platformen die werken in overeenstemming met
de nationale criteria van het model van deeleconomie.

6.2. Follow-up van de hervorming van de regelgeving voor
digitale diensten door de Europese Commissie
In 2019 heeft de Economische Inspectie de voortgang van de hervorming van de Europese regelgeving voor digitale diensten, waaronder de elektronische handel, op de voet gevolgd. Die hervorming richt zich op de actualisering van het wettelijke kader dat is vastgesteld door de Europese
richtlijn voor elektronische handel, die al bijna 20 jaar niet meer is gewijzigd.
De ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van digitale diensten hebben heel wat uitdagingen aan het licht gebracht, waaronder de behoefte aan een duidelijker juridisch kader wat betreft
de verantwoordelijkheid voor diverse economische activiteiten, variërend van eenvoudige technische hosting tot de levering van uitgebreide diensten die door onlineplatforms worden geleverd.
De hervorming moet de interne markt van digitale diensten versterken, enerzijds om kleine ondernemingen de juridische duidelijkheid en billijke concurrentievoorwaarden te bieden en anderzijds
om consumenten de transparantie te geven die zij nodig hebben om met vertrouwen de meest
geschikte dienst te kiezen.

6.3. Overleg met de sector van de onlinemarktplaatsen voor
een efficiëntere bestrijding van illegale online-inhoud
Op 1 maart 2018 adviseerde de Europese Commissie om maatregelen te nemen om illegale onlineinhoud effectief te bestrijden. Daarop heeft de Economische Inspectie de sector van onlinemarktplaatsen die in België actief zijn aangemoedigd om een sneller en eenvoudiger mechanisme in te
voeren voor het verwijderen van illegale online-inhoud. Dat gebeurt in overeenstemming met de
beginselen van de aanbeveling en de regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens,
mededinging en elektronische handel.
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6.4. Intensiever overleg tussen het BIPT en de FOD
Economie
De Economische Inspectie en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
hebben gezamenlijke acties opgezet voor de handhaving van de nieuwe Europese regels. Die zijn
gericht op het bieden van meer transparantie van de tarieven voor grensoverschrijdende leveringen van producten die kmo’s en consumenten online bestellen.
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7. Onderzoeken van de Economische Inspectie
7.1. Statistisch overzicht
Tabel 4.

Aantal controles, waarschuwingen en processen-verbaal

In eenheden.

Controles

pvw’s

pv’s

12.259

3.192

1.433

E-commerce

4.975

3.156

330

Veiligheid van de consument

2.546

11

77

Betalingsdiensten

2.349

10

7

Consumentenkrediet

429

83

33

Reizen

158

2

7

18

0

6

10.537

1.457

763

1.027

871

18

Sluikwerk

618

5

154

Wekelijkse rustdag en avondsluiting

453

60

124

Voorraadaangifte diamant
Dienstverlenende intellectuele beroepen
Registratie van de dienstenverleners
aan vennootschappen
Prijzen

42

0

32

28

3

26

25

0

5

71

0

5

Etikettering en oorsprongsbenaming

1.076

340

43

150

2

1

Namaak

2.021

91

261

Witwaspreventie

1.159

71

105

65

16

61

939

25

353

40.945

9.395

3.844

Handelspraktijken

1. Consumentenbescherming

Huwelijksbemiddeling
Kruispuntbank van ondernemingen
Dienstenwet
2. Verplichtingen van de
ondernemingen

3. Prijzen
4. Europese
reglementering

5. Diverse

Precursoren voor explosieven

Beheermaatschappijen auteursrechten
Overige

Totaal
Bron: FOD Economie.
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7.2. Algemene onderzoeken
Los van de individuele onderzoeken die de Economische Inspectie uitvoert naar aanleiding van
meldingen en op eigen initiatief, organiseert ze jaarlijks enkele algemene onderzoeken. Die vormen
de kern van de activiteiten op het vlak van markttoezicht. Het gaat om de controle op de toepassing van een of meerdere regelgevingen in een of meerdere economische activiteitensectoren gedurende een vooraf gedefinieerde periode.
De algemene onderzoeken kaderen doorgaans in een repressieve aanpak van het beleid rond
markttoezicht. Ze passen evenwel ook in het preventiebeleid dat de Economische Inspectie uitstippelt. De eerste monitoringactiviteiten blijven vaak beperkt tot het opstellen van processenverbaal van waarschuwing. Vervolgens kan de Economische Inspectie strenger optreden tegen
overtreders die ondanks de waarschuwing aan hun wettelijke verplichtingen blijven verzaken.

7.2.1. Prijsaanduiding
Van 15 februari 2019 tot 10 januari 2020 heeft de Economische Inspectie een algemeen onderzoek rond prijsaanduiding gevoerd in de sectoren kleding, voeding en herstelling en onderhoud van
voertuigen en fietsen.

Doelstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was de basiswetgevingen op economisch gebied te controleren, namelijk:
• de correcte toepassing van de regelgeving over prijsaanduiding, zowel voor producten als diensten die ondernemingen aan consumenten aanbieden. De prijsaanduiding is essentieel voor de
transparantie van de markt (om de consumenten de mogelijkheid te geven de prijzen te vergelijken), de bescherming van de consumenten en een eerlijke concurrentie;
• de naleving van de regelgeving over de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); de basisinformatieverplichtingen voor alle websites (vitrine of e-commerce)/Facebookpagina’s voor de
identificatie van de dienstverlener; in het geval van e-commerce: de wettelijke bepalingen die
voor de consument het meest relevant zijn op het vlak van overeenkomsten op afstand;
• het verbod voor handelaars sinds 9 augustus 2018 om extra kosten aan te rekenen voor het
gebruik van een elektronisch betaalmiddel. Die controle had een informatieve functie (een document afgeven waarin wordt herinnerd aan de verplichtingen op dat gebied).

Resultaten van het onderzoek
Bij het onderzoek wordt een totaal inbreukpercentage (voor alle gecontroleerde wetgevingen) geregistreerd van 50,8 % voor 2.417 gecontroleerde ondernemingen. Dat percentage bedraagt:
• 9,2 % voor de naleving van de regelgeving over de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
• 47,6 % voor de basisinformatieverplichtingen op alle websites/Facebookpagina’s voor de identificatie van de dienstverlener;
• 29,6 % voor de regelgeving over prijsaanduiding.
• Bovendien werden in het geval van e-commerce ook de wettelijke bepalingen gecontroleerd
die voor de consument het meest relevant zijn op het vlak van overeenkomsten op afstand. Het
inbreukpercentage op dat gebied bedraagt 44,7 %.
Voor al die inbreuken samen werden 1.498 waarschuwingen en 185 processen-verbaal met voorstel tot transactie opgesteld.
Wat meer in het bijzonder de naleving van de regelgeving over prijsaanduiding betreft (hoofddoelstelling van het algemeen onderzoek), is het inbreukpercentage per gecontroleerde sector als volgt:
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•
•
•
•
•
•

detailhandel in kleding (21,9 %)
detailhandel in schoenen (19,4 %)
herstelling en onderhoud van voertuigen en fietsen (30,4 %)
doe-het-zelfzaken (29,6 %)
bakkerijen (51,1 %), slagerijen (24,8 %)
traiteurs (18,1 %)

Die cijfers moeten echter gerelativeerd worden, aangezien voor alle sectoren samen, slechts 5,1 %
van de gecontroleerde zaken een aanzienlijk gebrek op het vlak van prijsaanduiding vertoonde (opmaak van proces-verbaal zonder voorafgaand gebruik van de waarschuwingsprocedure).
Voor de naleving van het verbod voor handelaars sinds 9 augustus 2018 om extra kosten aan
te rekenen voor het gebruik van een elektronisch betaalmiddel, blijkt dat slechts 5 van de 2.254
ondernemingen die een dergelijke mogelijkheid bieden, in overtreding waren (ongeveer 0,2 %).
Aangezien de controle een informatieve functie had, kregen zij een document waarin zij worden
herinnerd aan hun verplichtingen op dat vlak..

7.2.2. Informatieverplichtingen kinesitherapeuten
In 2019 en begin 2020 voerde de Economische Inspectie een algemeen onderzoek uit over de
naleving van precontractuele informatieverplichtingen in de sector van de kinesisten.
Er werden 504 kinesisten gecontroleerd. Bij 314 (62,3 %) daarvan werden één of meerdere inbreuken vastgesteld. In totaal gaat het om 2.094 inbreuken. In 99,7 % van de controles voegde de
kinesist tijdig de ontbrekende gegevens toe. Er werd 1 pro justitia opgemaakt.

Doelstelling van de campagne
Het onderzoek had tot doel om na te gaan of de informatieverplichtingen werden nageleefd.
Ook beoefenaars van een vrij beroep, zoals kinesisten, moeten hun cliënten op een transparante
wijze informeren over een aantal wettelijk vastgelegde punten. De gegevens die kinesisten steeds
verplicht ter beschikking moeten stellen zijn onder meer:
• identificatiegegevens
• de beroepstitel
• eventuele algemene voorwaarden
• de bevoegde toezichthoudende autoriteit
• informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
• vaste prijzen voor homogene diensten of een prijsberekening voor niet-homogene diensten
• ...
Onaangename verrassingen over de prijs voorkomen maakte ook deel uit van het onderzoek. Zo
kan het al dan niet geconventioneerd zijn van de kinesist een impact hebben op de uiteindelijke
prijs. Daarom werd besloten om misleidende omissies op te nemen in het onderzoek. Zo werd de
communicatie rond de conventiestatus gecontroleerd en eventueel bestraft bij een totaal gebrek
eraan.
Er werd in eerste instantie preventief en informatief gewerkt. Een repressieve aanpak was enkel
nodig als een kinesist een inbreuk niet tijdig had weggewerkt.
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Resultaten van het onderzoek
Precontractuele informatieverplichtingen
Gegevens die relatief vaak ontbraken, namelijk bij minstens 1 op de 4 gecontroleerde kinesisten,
waren:
• identificatiegegevens (adres, telefoon- en ondernemingsnummer)
• gegevens over de beroepsorganisatie
• adresgegevens van de toezichthoudende autoriteiten
• gegevens over de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (de verzekeraar en de geografische dekking)
• de rechtsvorm en maatschappelijke zetel
Er moest bij de controle geen enkele pro justitia opgesteld worden omdat de waarschuwing niet
werd opgevolgd.

Conventiestatus
Het al dan niet geconventioneerd zijn van de kinesist kan een impact hebben op de te betalen
prijs. De conventiestatus van zorgverleners moet aan de hand van een duidelijke, leesbare affiche
kenbaar gemaakt worden.
Een grote meerderheid, 82,54 % van de gecontroleerde kinesisten, bleek zijn conventiestatus reeds
te communiceren, waarvan 76,79 % in de wachtzaal. De overige 5,75 % gebruikt een informatiedocument in de consultatieruimte of aan de ingang, of communiceert zijn status via de website. Alle
kinesisten die hun conventiestatus niet communiceerden, bleken die belangrijke informatie bij de
nacontrole te hebben toegevoegd.

KBO en websites
Als de kinesist over een website of Facebookpagina beschikt, moet een minimum aan gegevens
daarop vermeld worden. Met name gegevens over de toezichthoudende autoriteit, de beroepsvereniging en gegevens over de kinesist zelf, zoals zijn ondernemingsnummer, ontbraken op gemiddeld 1 van de 2 gecontroleerde websites.
Het inbreukpercentage van de gecontroleerde wetsbepalingen over KBO was relatief beperkt. Bij
zowat één op de tien controles bleek er een probleem met de inschrijving of wijziging van een
vestigingseenheid in de KBO.

7.2.3. Carpass
Voor het 14e jaar op rij heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij ondernemingen
die actief zijn in de automobielsector. In totaal werden er tussen maart 2019 en januari 2020 408
controles uitgevoerd, 374 waarschuwingen en 159 processen-verbaal met voorstel tot transactie
opgesteld. Deze controles beoogden de handhaving van de wetgeving inzake de bestrijding van
kilometerfraude.

Nut van de carpass
Om de strijd aan te gaan tegen de kilometerfraude heeft de wetgever sinds december 2006 een
systeem opgezet dat kilometerstanden van tweedehandsvoertuigen certificeert: de carpass.
De verkoper van een tweedehandswagen (particulier of vakman) is verplicht om een carpasscertificaat te overhandigen aan de particuliere koper. Dat is een document dat de kilometerhistoriek van
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een voertuig weergeeft. Het certificaat is te verkrijgen bij de vzw Car-Pass, die bepaalde informatie
inzamelt bij alle personen die beroepsmatig werkzaamheden aan voertuigen verrichten. Terwijl het
voertuig tot hun beschikking staat, zijn zij verplicht om bepaalde gegevens door te sturen, zoals de
kilometerstand, het chassisnummer, de datum van de werkzaamheden enzovoort.

Doelstelling van de campagne
De doelstelling van het onderzoek bestond erin om de hardleerse professionelen uit de automobielsector met gerichte controles aan te zetten om de wet te respecteren en juist toe te passen.
Dat maakt het mogelijk om enerzijds een betere bescherming van de consument te garanderen en
anderzijds een eerlijke concurrentie tussen professionelen uit de automobielsector te bevorderen.
Het toezicht op en de guidance rond de kwaliteit van de doorgestuurde gegevens garanderen het
nut van het carpasscertificaat voor de consument die een voertuig koopt.
Naast het carpassluik controleerde de campagne:
• de wettelijke verplichtingen rond de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO);
• de verplichte informatie tot identificatie die op de website van de ondernemingen moet staan;
• de verplichtingen over de prijsaanduiding;
• de maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld.

Resultaten van het onderzoek
Voor alle gecontroleerde wetsbepalingen samen is bijna twee derde van de gecontroleerde ondernemingen (254) in overtreding. Er werden 374 processen-verbaal van waarschuwing en 159
processen-verbaal voor de zwaarste overtredingen opgesteld.
Het percentage van ondernemingen in overtreding bedraagt in 2019 62,3 %. Hoewel het al enkele jaren daalt, is dat zeer hoge percentage alarmerend, omdat het vooral gaat om inbreuken op
de verplichtingen in verband met de carpasswetgeving: 237 ondernemingen voldoen niet aan de
specifieke regels op dat vlak, dat is 58,1 % De kwaliteit van de afbakening van de doelgroep, voornamelijk gericht op de “hardleerse” professionals, verklaart de resultaten grotendeels.
Het doorgeven van de gegevens aan de vzw Car-Pass (15,4 %), de kwaliteit van de informatie bij
het doorgeven (21,8 %) en de verplichte vermeldingen op de facturen (11 %) leveren problemen
op.
De andere gecontroleerde wettelijke bepalingen over de preventie van het witwassen van geld
(6,9 %) en de inschrijving in de KBO (9,3 %), worden door die ondernemingen in mindere mate
overtreden.
De inbreuken op de wettelijke verplichtingen over de transparantie van websites (45,1 %) en de
correcte prijsaanduiding (29,9 %) liggen daarentegen duidelijk te hoog.

7.2.4. Etikettering van vis
Tussen maart en juli 2019 heeft de Economische Inspectie 152 Belgische handelaars die gespecialiseerd zijn in de verkoop van niet-voorverpakte vis (gaande van lokale vishandelaars tot supermarkten) aan een grondige controle onderworpen.

Doelstelling van de campagne
Het doel van de campagne was om, naast de algemene verkoopregels, te controleren of de
Belgische vishandelaars zich hielden aan de regels voor de etikettering van de verkoop van “niet-
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voorverpakte” zee- en aquacultuurproducten, d.w.z. producten die niet zijn verpakt voordat ze aan
de consument worden verkocht.
De Economische Inspectie heeft onder meer gecontroleerd of de consument correct werd geïnformeerd over:
• de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de soort;
• de productiemethode (bijvoorbeeld: “op zee gevangen”, “in zoet water gevangen” of “gekweekt”
voor de producten uit aquacultuur);
• het gebied waar het product is gevangen of gekweekt (bijvoorbeeld: “Noordwest-Atlantische
Oceaan”);
• de categorie van het gebruikte vistuig (bijvoorbeeld: zegens, trawlnetten, lijnen en haken, enz.).

Resultaten van het onderzoek
In 88,2 % van de gevallen werd bij de eerste controle ten minste één inbreuk vastgesteld. De
aangetroffen problemen waren echter niet bij alle handelaars ernstig en gingen niet altijd over
etikettering van de producten. Wat de aan informatie voor de consument betreft, was 78,9 % van
de handelaars in overtreding. De resultaten laten een zekere uniformiteit zien in het inbreukpercentage, ongeacht het soort gecontroleerde handel (79 viswinkels, 54 ambulante handelszaken, 17
supermarkten en 2 traiteurs). Dat is onder andere te wijten aan het feit dat de handelaars niet op
de hoogte zijn van de geldende regelgeving.
In totaal werden er 127 waarschuwingen en 11 processen-verbaal opgesteld.

7.2.5. Witwaspreventie in de goudsector
Uit onderzoek bij 208 Belgische handelaars die actief zijn in de goudsector blijkt dat twee derde
van de gecontroleerde ondernemingen in overtreding is met de economische reglementering. De
controles vonden plaats tijdens het laatste trimester van 2019.

Doelstelling van de campagne
De goudsector is de voorbije jaren bij de Economische Inspectie geregeld voorwerp geweest
van algemene onderzoeken waarbij verschillende aspecten van de economische reglementering
werden nagekeken. Doe oefening werd in 2019 herhaald. Het doelpubliek bestond nu uit ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de aan- en verkoop van goud, waaronder juweliers en
goudopkopers. Daarbij werd toegezien op verschillende preventieve wetsbepalingen, waaronder
de specifieke vereisten rond de vernieuwde antiwitwaswet die sinds oktober 2017 bijkomende
regels oplegt aan dergelijke specifieke bedrijvigheid. Daarnaast werd verstrengd toegezien op de
conformiteit van de gebruikte weegschalen en de inschrijving bij de Koninklijke Munt. Ten slotte
werden algemene bepalingen nagekeken, zoals de prijsaanduiding en de verplichte vermeldingen
in de KBO en op de website.

Resultaten van het onderzoek
In het onderzoek werden er bij 138 van de 208 gecontroleerde bedrijven inbreuken vastgesteld. Bij
de meeste ondernemingen ging het om een combinatie van wetsinbreuken.
Op het vlak van de regels rond de zichtbaarheid van de onderneming (website) en de correcte administratieve inschrijvingen (KBO en Koninklijke Munt van België) werden 96 inbreuken gemeld.
De regels rond prijsaanduiding waren op 37 punten niet correct opgevolgd.
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Bijna één op de drie ondernemingen werkte met een weegschaal die niet van een geldig ijkmerk
voorzien was. Zoals andere meetinstrumenten moeten ook de weegschalen bij o.a. juweliers over
de juiste nauwkeurigheidscertificaten beschikken. Dat kunnen consumenten herkennen aan een
recente CE-markering of via een groen zegel van een erkende instelling.

Preventie
Vooral voor de aankopen (van sloopgoud) bij particuliere consumenten, waar de cashbeperking
verlaagd werd naar 500 euro, werden er nog te veel inbreuken vastgesteld. De Economische
Insptectie gaf daarvoor 49 waarschuwingen of boetes; het totale bedrag dat onwettelijk in contanten werd betaald, bedraagt 456.000 euro. Verschillende dossiers worden nog bijkomend onderzocht en worden zo nodig doorgestuurd naar het parket voor verder gevolg.
Daarnaast werd er ook gecontroleerd of handelaars in edele metalen aankopen die contant betaald
worden op de juiste manier registreren. Dat moet voorkomen dat gestolen waren via die weg opnieuw in het reguliere circuit komen. Aangezien dat sinds de wetswijziging slechts mogelijk is voor
aankopen bij particulieren onder de 500 euro, was de meerderheid van de gecontroleerde ondernemingen op dat vlak in orde. De meeste handelaars beschikten over registers ter identificering
van de particuliere verkopers.
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7.2.6. Precursoren voor explosieven
Tussen maart en mei 2019 heeft de Economische Inspectie 154 winkels, actief in diverse sectoren,
onderworpen aan een grondige controle rond het verbod op het aanbieden van precursoren voor
explosieven aan particulieren.

Doelstelling van de campagne
In het kader van de strijd tegen het misbruik van precursoren voor explosieven werden zowel op
Europees als op nationaal niveau verschillende maatregelen getroffen. Twee daarvan, die voortvloeien uit de Europese Verordening 98/2013, waren bedoeld om het aanbieden van precursoren
voor explosieven aan particulieren te verbieden en een meldingsplicht in te voeren in geval van
verdachte transacties, diefstallen of verdwijningen van precursoren voor explosieven.
Precursoren zijn grondstoffen die, naast andere legitieme toepassingen, kunnen dienen om explosieven te vervaardigen, zoals zwavelzuur, aceton of waterstofperoxide.
De doelstelling van de campagne was controle uit te oefenen op de correcte toepassing van de
regelgeving en tegelijkertijd bij de betrokken handelaars een sensibiliseringscampagne te voeren
rond de problematiek van terrorisme en zelfgemaakte bommen.

Resultaten van het onderzoek
De controles hebben aangetoond dat 105 ondernemingen (bijna 70 % van de controles) daadwerkelijk precursoren verkopen, ongeacht de categorie. Het gaat voornamelijk om drogisterijen,
apotheken, doe-het-zelfzaken, tuincentra en alles wat te maken heeft met meststoffen, winkels
gespecialiseerd in zwembadonderhoud, winkels met betrekking tot de bijenteelt en de verkoop
van aquariums en vijverproducten, kampeerartikelen en in mindere mate winkels gespecialiseerd
in modelbouw en kunstenaarsbenodigdheden.
Inbreuken op precursoren voor explosieven werden slechts in 28 gevallen vastgesteld.
Net als bij de vorige algemene onderzoeken kregen de ondernemingen de mogelijkheid om hun
situatie te regulariseren. Ze kregen de keuze om het product uit de rekken te halen en terug te sturen naar de leverancier of het alleen aan professionelen te verkopen. Slechts een pv moest worden
doorgestuurd naar het parket.

Sensibiliseringsbeleid
Het onderzoek heeft aangetoond dat de wetgeving op de verkoop van precursoren voor explosieven nog te weinig bekend is bij de betrokken handelaars, ook als ze niet in overtreding waren.
Meer bepaald waren de verplichting om verdachte transacties te melden en het meldpunt van de
politie te weinig bekend. De gecontroleerde handelaars kregen een brochure overhandigd die werd
uitgewerkt door de FOD Economie in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie en het
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).
• NL: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/precursoren-voor-explosieven
• FR: https://economie.fgov.be/fr/publicaties/precurseurs-dexplosifs
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7.2.7. Hersteldiensten in de onderneming
Doelstelling van de campagne
Dit algemeen onderzoek had tot doel twee sectoren te controleren met als belangrijkste activiteit
het uitvoeren van herstellingen in de onderneming zelf: die van
1. hersteldiensten van ICT-en telecomproducten
2. verkoop en herstelling van fietsen
Specifiek voor dit onderzoek waren de controle van oneerlijke handelspraktijken bij herstellingsopdrachten en de controle op de naleving van de wetsbepalingen i.v.m. bestek, bestelbon en bewijsstuk van herstelling.
Aanvullend werden de ondernemingen die naast herstellingen ook producten (nieuw, tweedehands en/of refurbished) verkopen, gecontroleerd op onrechtmatige bepalingen en misleidende
handelspraktijken rond de wettelijke garantie. Specifiek voor de fietsenhandel werd ook artikel
67 van de wet van 18 september 2017 (beperking van de betaling in contanten tot 3.000 euro)
gecontroleerd.

Resultaten van het onderzoek
Ongeveer 200 ondernemingen werden gecontroleerd. Bij 131 (65,5 %) daarvan werden één of
meerdere inbreuken vastgesteld. Op de 99 fietszaken waren er 66 in overtreding. Bij de herstellers
van ICT en smartphones waren er dat 65. Er werden 227 waarschuwingen uitgereikt. In 90 % van
de gevallen gaf de handelaar er een passend gevolg aan en werden de inbreuken dus rechtgezet.
De Economische Inspectie stelde ook 18 pro justitia’s op.

KBO, website en prijsaanduiding
Het inbreukpercentage voor de gecontroleerde wetsbepalingen inzake website, prijs en KBO bedroeg respectievelijk 61,3 %, 37,0 % en 26,0 %. De meeste inbreuken gingen over
• het niet naleven van de wettelijke voorschriften over de KBO (zoals o.a. een correcte inschrijving);
• de verplichte prijsaanduiding;
• het verbod op misleidende prijskortingen;
• de wettelijk verplichte gegevens op de website (zoals o.a. de coördinaten van de onderneming,
het e-mailadres of een wettelijk conform contactformulier en het ondernemingsnummer).

Bestelbon, bestek en bewijsstuk van herstelling
Op de 200 gecontroleerde ondernemingen waren er 61 in overtreding voor het niet naleven van
de regels voor de bestelbon, het bestek en het bewijsstuk van herstelling. De meest voorkomende
inbreuken zijn
• het niet vermelden van de uitvoeringstermijn van de herstelling bij een bestek;
• het aanrekenen van kosten zonder dat de consument daarover vooraf werd geïnformeerd.
• Bij de bestelbon zijn dat vooral het ontbreken van een precieze leveringstermijn en het nog te
betalen saldo.

Geen cash boven de 3.000 euro
Aanvullend werd bij de fietshandelaars het verbod op de betaling in contanten bij verrichtingen
boven de wettelijke grens van 3.000 euro gecontroleerd. Er werd in 16 gevallen geverbaliseerd.
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Waarborgtermijn op herstellingen
Bij de controles werd ook vastgesteld dat op herstellingen in de praktijk vaak zeer korte contractuele garantietermijnen van toepassing zijn (voornamelijk 1, 3 en 6 maanden). Bij ongeveer 58 % van
de gecontroleerde ondernemingen werd er geen contractuele waarborg op herstellingen verleend.
Er bestaat echter geen wettelijke minimale waarborgtermijn op herstellingen.

Wettelijke garantie
Wanneer de handelaar naast herstellingen ook nieuwe of tweedehandse goederen verkoopt, moet
hij de consument inlichten over het wettelijk garantierecht. Nog al te vaak verwijst de handelaar
in zijn algemene verkoopsvoorwaarden enkel naar de fabrieksgarantie. Voor veel producten in de
sectoren ‘ICT & telecom’ is de fabrieksgarantie beperkt tot één jaar of zelfs minder (bv. zes maanden garantie op de batterij van een smartphone). De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar
bij nieuwe producten en minstens één jaar bij tweedehandsgoederen.
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8. Consumentenbescherming
De consument moet informatie krijgen over de prijzen, de hoeveelheden, de samenstelling en
de eigenschappen van producten die op de markt worden aangeboden. Concreet betekent dat
dat producten voorzien moeten zijn van informatieve etiketten en dat elke vorm van misleidende,
oneerlijke of agressieve reclame geweerd moet worden. Verder is het verboden om onrechtmatige
bedingen op te nemen in een tussen twee partijen afgesloten contract, want ze leiden tot een onevenwichtige verhouding tussen rechten en verplichtingen van de partijen.
Op enkele uitzonderingen na is verkoop met verlies verboden. Afgedwongen aankoop is steeds
verboden. Bijzondere verkoopwijzen zijn streng gereglementeerd:
• openbare verkoop
• opruiming, uitverkoop
• verkoop op afstand
• verkoop ten huize van de consument
De Economische Inspectie treedt op als toezichthoudende instantie voor reglementeringen die de
consument beschermen.

Tabel 5.

Controles per thema

Thema’s

Controles

pvw’s

pv’s

Aanduiding van prijs en/of hoeveelheid

7.110

1.857

737

Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken

2.242

281

264

Benaming en etikettering

696

309

93

Overeenkomst op afstand, verkoop buiten de onderneming

668

342

78

Carpass / kilometerfraude

499

133

157

Promoties, uitverkoop, solden

412

48

31

Garantie

134

45

10

Verkoopdocumenten

92

82

21

Onrechtmatig beding

90

76

8

Ongewenste communicatie

83

3

7

Afgedwongen aankoop

62

0

9

Geen of laattijdige levering

49

1

9

Onvoldoende stock

27

5

0

Goed zichtbare meetinstrumenten (vb. weegschalen)

26

2

2

Vergelijkende reclame

25

0

0

Verkoop met verlies

16

1

4

Piramideverkoop

10

1

0

Betalingskosten

7

4

1

Vrije beroepen

5

0

2

Diverse

3

0

0

12.256

3.190

1.433

Totaal
Bron: FOD Economie.
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8.1. De reissector
De Economische Inspectie beschermt de consument door erop toe te zien dat de reisorganisatoren
en doorverkopers bij de verkoop van een pakketreis onder meer volgende verplichtingen nakomen:
• de precontractuele informatie (via het standaardinformatieformulier) en de inhoud van de overeenkomst;
• de mogelijkheid tot overdracht, de (prijs)wijziging van de overeenkomst;
• de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en boekingsfouten;
• de bescherming bij insolventie.
Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement wanneer de reiziger bij één verkooppunt op hetzelfde moment twee verschillende reisdiensten apart selecteert en apart betaalt; of dat de reiziger
tijdens de boeking van een reisdienst of binnen 24 uur erna, op gerichte wijze naar de aankoop van
een andere reisdienst wordt geleid.
De Economische Inspectie controleert de professionele verkoper die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt. Zo wordt nagegaan of de verkoper voorziet in een bescherming tegen insolventie
voor de bedragen die hij van de reiziger ontvangt en of hij de reiziger voor de sluiting van een overeenkomst via een standaardinformatieformulier informeert dat het niet gaat om een pakketreis
en dat de reiziger bijgevolg niet over dezelfde rechten beschikt. Bij de verkoop van een reisdienst
afzonderlijk, door een organisator of een doorverkoper, is de reiziger eveneens beschermd tegen
insolventie en moet hij voor het sluiten van de overeenkomst bepaalde informatie krijgen.
Het belang van die bescherming tegen insolventie in de reissector is duidelijk gebleken bij het faillissement van Thomas Cook. Door de insolventieverzekering bij het Garantiefonds Reizen waren
de consumenten beschermd tegen het faillissement en konden ze een schadedossier indienen.
In 2019 heeft de Economische Inspectie 91 meldingen ontvangen en 158 controles in verband met
de reissector uitgevoerd.
Er werden twee processen-verbaal van waarschuwingen en zeven processen-verbaal opgesteld.

8.2. De minnelijke invordering van schulden
Wanneer de consument er niet in slaagt zijn schuld op gewone wijze te betalen, dan kan de schuldeiser een beroep doen op een incassobureau, een gerechtsdeurwaarder of advocaat.
Zij moeten daarbij een aantal regels respecteren. Die regels zijn vervat in de wet van 20 december
2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
In 2019 werden er 116 controles ingesteld. Daarbij werden een proces-verbaal van waarschuwing
en zes processen-verbaal tegen incassobureaus opgesteld.

8.3. Huwelijksbemiddeling
Sinds 1993 bestaat er een wet die de huwelijksbemiddelingsactiviteiten controleert en reglementeert. De wet regelt in grote lijnen de reclamevoering en de relaties tussen huwelijksbureaus en
consumenten als volgt:
• verplichting een schriftelijke overeenkomst in twee exemplaren op te stellen die het profiel van
de gezochte persoon beschrijft;
• mogelijkheid de overeenkomst te annuleren binnen 7 dagen na de ondertekening ervan;
• mogelijkheid tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst;
• betaling gespreid over de hele duur van de overeenkomst.
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Of men nu een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, om aan huwelijksbemiddeling te doen
moet men voor die activiteit ingeschreven zijn bij de KBO.
Bovendien beschikt de sector sinds 1 februari 2006 over een standaardcontract dat door alle huwelijksbureaus gebruikt moet worden. Dat moet duidelijk het profiel van de klant en dat van de
gezochte partner vermelden, alsook het minimumaantal door het bureau te regelen ontmoetingen.
Verder moeten de duur, de totale prijs en de opzeggingsmogelijkheden vermeld worden.
In 2019 heeft de Economische Inspectie 18 controles ingesteld tegen huwelijksbureaus waarbij zes
processen-verbaal werden opgesteld.

8.4. Dringende hersteldiensten
De Economische Inspectie ontving de afgelopen jaren een hoog aantal meldingen over dringende hersteldiensten. Daarom besteedde ze de voorbije jaren bijzondere aandacht aan die sector.
Nietsvermoedende consumenten komen via een opzoeking op internet regelmatig terecht op de
website van een onderneming die oneerlijke handelspraktijken stelt en/of abnormale prijzen aanrekent voor de diensten die ze levert. Op de website zelf worden bovendien vaak geen of valse
identificatiegegevens van de onderneming verstrekt.
Ook in 2019 werden een aantal initiatieven ondernomen in deze sector:
• Voor slotenmakers hebben de minister van Economie en de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU)
een gedragscode opgesteld. Die voorziet in een aantal bijkomende verplichtingen voor de aangesloten ondernemingen, zoals het verstrekken van gedetailleerde informatie over de prijs op
de website en de verplichting om in het bezit te zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.
De gedragscode werd voorgesteld op 6 juni 2019 en sindsdien hebben 48 ondernemingen ze
onderschreven. De Economische Inspectie ziet toe op de naleving van de gedragscode.
• Met de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt werd een gemeenschappelijke actie gepland met als doel om in de maand januari 2020 zoveel mogelijk websites van malafide ondernemingen die dringende hersteldiensten leveren offline te laten halen. Voornamelijk malafide
slotenmakers werden geviseerd.
De Economische Inspectie heeft in 2019 119 controles uitgevoerd in de sector van de dringende
hersteldiensten. Daarbij stelde ze 67 waarschuwingen en 19 processen-verbaal op.

8.5. Afronden van cashbetalingen
Sinds 1 december 2019 moet het totaalbedrag van alle cashbetalingen tussen ondernemingen en
consumenten worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent. Voor betalingen met bank- of kredietkaart is de afronding mogelijk maar niet verplicht, op voorwaarde dat die
keuze duidelijk wordt aangegeven in de winkel. De afronding geldt niet voor online betalingen,
overschrijvingen, maaltijdcheques en ecocheques.
Aangezien de afronding zowel hoger als lager kan uitvallen voor de consument, maakt dat globaal
gezien (over alle aankopen) geen verschil.
De Economische Inspectie ziet erop toe dat handelaars de regels correct toepassen. In een eerste fase treedt ze sensibiliserend op. Wanneer een vermoedelijke inbreuk wordt vastgesteld, wat
voornamelijk gebeurt naar aanleiding van meldingen van consumenten, wordt de handelaar aangeschreven met de vraag zich zo snel mogelijk in orde te stellen met de wetgeving. Zo kregen al meer
dan 110 ondernemingen een waarschuwing.
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8.6. De financiële sector
In 2019 werden in totaal 2.799 onderzoeken gevoerd in het kader van het toezicht op de financiële sector. Die onderzoeken passen in een of meer deelaspecten van de wetgeving waarvoor de
Economische Inspectie bevoegd is, meer bepaald:
• consumentenkrediet
• hypothecair krediet
• invordering van kredietschulden
• diverse aspecten van betalingsdiensten en eerlijke marktpraktijken
2.349 onderzoeken werden georganiseerd in het kader van betalingsdiensten.
Het grote aantal onderzoeken naar betalingsdiensten moet echter genuanceerd worden. Er werd
namelijk in het algemeen onderzoek Prijsaanduiding (zie ook rubriek 7.2.1.) ook een luik “kosten
betaalmiddelen” opgenomen, waarbij ter plaatse in de handelszaak een visueel onderzoek gebeurde naar een eventuele affichering van de boodschap dat er bijkomende kosten zouden worden
aangerekend bij een kaartbetaling. Het verbod op het aanrekenen van kosten bij kaartbetalingen
werd bij meer dan 2.250 handelaars die over een betaalterminal beschikken gecontroleerd.
Daarnaast werden 93 onderzoeken opgestart. De onderzoeken gebeurden enerzijds bij de betalingsdienstaanbieders en anderzijds bij een aantal handelaars. De onderzoeken bij de handelaars
gebeurden vooral naar aanleiding van meldingen dat er bij kaartbetalingen nog steeds extra kosten
werden aangerekend, ondanks het feit dat dat sinds 9 augustus 2018 uitdrukkelijk verboden is.
Uiteindelijk leidden de onderzoeken van de meldingen tot het opstellen van tien processen-verbaal
van waarschuwing aan handelaars die nog kosten aanrekenden voor kaartbetalingen.
429 onderzoeken gebeurden specifiek in het kader van kredietverlening. In 2019 is er een toename van het aantal meldingen inzake frauduleuze kredietgevers (zie ook rubriek 13.2.5).
In 2019 gebeurde 85 % van de kredietonderzoeken bij kredietgevers en kredietbemiddelaars. 5 %
gebeurde bij incassokantoren die instaan voor het invorderen van kredietschulden. Bijna 10 % van
de onderzoeken behandelde kredietverlening door niet-vergunde kredietgevers of oplichtingspraktijken. 5 % van de onderzoeken gebeurde in de sector van het hypothecaire krediet. De overige onderzoeken gebeurden allen in de sector van het consumentenkrediet.
Ruim 39 % van alle onderzoeken over kredietverlening gebeurde bij kredietbemiddelaars. Het aandeel aan onderzoeken bij bemiddelaars in consumentenkrediet bedroeg 37,3 %, dat bij de bemiddelaars in hypothecair krediet bedroeg 2 %.
In totaal werd 42 % van de onderzoeken in de kredietsector uitgevoerd bij kredietgevers: 16 % van
de onderzoeken in krediet werd verricht bij bankinstellingen en 26 % van de onderzoeken bij overige kredietgevers. Meer dan 35 % van de ingestelde onderzoeken in de kredietsector behandelde:
• de totstandkoming van de kredietovereenkomsten
• het kredietwaardigheidsonderzoek
• de terugbetaling en invorderingspraktijken van de lopende kredieten
In bijna 2 % van de onderzoeken werd eveneens een aspect van boek VI van het WER over consumentenbescherming in het krediet onderzocht. Meestal ging het om bepalingen over voorafgaandelijke informatieverplichtingen.
In 2019 werden ook onderzoeken gevoerd naar Belgische, niet-vergunde kredietgevers en kredietbemiddelaars. Die vertegenwoordigden bijna 10 % van alle onderzoeken. De modus operandi van
de voorgaande jaren werden bevestigd. De onderzoeken bevestigen nog steeds dat het niet zozeer
om kredietverstrekking an sich gaat, maar om praktijken van oplichting. De slachtoffers worden op
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verschillende manieren gecontacteerd. Uit de klachten van de consumenten blijkt dat zij dikwijls
benaderd worden nadat zij via een verkoop- of zoekertjessite een goed te koop hebben aangeboden of gezocht. Ook via sociale media worden potentiële doelwitten benaderd. Facebookberichten
richten zich soms tot mensen in financiële problemen. Daar waar consumenten vroeger werden
verzocht om een geldbedrag te betalen via bijvoorbeeld Western Union, Moneygram of Worldpay
vooraleer “zogezegd” het kredietbedrag kon worden vrijgegeven, bevestigde de trend zich in 2019
dat er vaak een link was naar een betaling van dossier-, verzekerings- of administratieve kosten
op een Belgische bankrekening. In een aantal gevallen werden de houders van de bankrekeningen
geïdentificeerd en de dossiers werden aan de bevoegde parketten toegestuurd. Uit verdere indicaties blijkt dikwijls dat er aanwijzingen zijn dat die mensen gebruikt worden als geldezel door de
oplichters.
De financiële cel van de Economische Inspectie heeft in 2015 een onderzoek ingesteld bij een
van de grootste spelers in de sector van het consumentenkrediet. De onderzoeken hebben geleid
tot de identificatie van 919 kredietdossiers waarin ten minste één consument die niet aan de
verzekerbaarheidsvereisten voldeed, een met krediet gefinancierde schuldsaldoverzekering heeft
afgesloten. Dat onderzoek van lange adem maakte het mogelijk om voor sommige consumenten
de dekking van hun krediet(en) door de verzekeraars te verkrijgen, en voor andere de terugbetaling
van de verzekeringspremies door de betrokken makelaar(s), de verzekeringsmaatschappijen of de
kredietgever, alsmede de door diezelfde kredietgever ten onrechte ontvangen interesten. In totaal
werd bijna een half miljoen euro terugbetaald aan de consumenten.
In meer dan 74 % van de onderzoeken in consumentenkrediet over de naleving van de wettelijke
bepalingen voor reclame werden die voorschriften goed nageleefd. Dat betekent toch ook dat nog
steeds iets meer dan 25 % van de kredietreclames niet conform de wettelijke voorschriften is.
84,5 % van de inbreuken werd vastgesteld in reclames voor consumentenkrediet. 13,5 % van de
inbreuken ging over reclame voor hypothecair krediet en 2 % over inbreuken tegen boek VI van het
WER en ging over misleidende of oneerlijke marktpraktijken.
44 % van de inbreuken tegen reclame voor consumentenkrediet gaat over de voorschriften voor
de standaardelementen van het representatief voorbeeld. In 46,7 % van de gevallen werden de
voorschriften voor de verplichte elementen in de reclame niet of onvoldoende duidelijk nageleefd.
Bijvoorbeeld in 29,2 % van de vaststellingen werd de boodschap niet of onvoldoende groot vermeld. Bij 17,5 % van de inbreuken werd de hoedanigheid van de kredietbemiddelaar of adverteerder niet vermeld.
In het totaal werden er in 2019 uiteindelijk 52 processen-verbaal van waarschuwing en een proces-verbaal opgesteld voor het overtreden van de reclamebepalingen in de kredietsector.
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9. Voor een eerlijke en loyale concurrentie
Ondernemingen zijn de motoren van de economie. Hun activiteiten vragen een wettelijk kader dat
garant staat voor eerlijke concurrentie en voldoende zekerheid biedt.

9.1. Sluikwerk
Om sluikwerk aan te tonen, kijkt de Economische Inspectie naar een aantal factoren:
• de omvang en de frequentie van het geleverde werk;
• het ontbreken van enig ondergeschikt verband (wat sluikwerk onderscheidt van zwartwerk);
• het ontbreken van een inschrijving in de KBO.
In 2019 ontving de Economische Inspectie 402 meldingen over sluikwerk. Ze voerde 618 onderzoeken uit, waarbij 154 processen-verbaal werden opgesteld.

9.2. Dienstverlenende intellectuele beroepen
Het voeren van een beroepstitel en de uitoefening van bepaalde intellectuele beroepen (bv. boekhouder-fiscalisten, vastgoedmakelaars, landmeter-experten) zijn gereglementeerd. Wie die beroepen wil uitvoeren, moet ingeschreven zijn bij het beroepsinstituut.
De Economische Inspectie ontving 26 meldingen tegen intellectuele beroepen en voerde 28 controles uit. Dat leidde tot drie processen-verbaal van waarschuwing en 26 processen-verbaal.

9.3. Wekelijkse rustdag, openings- en sluitingsuren
Op een aantal uitzonderingen na legt de wet een wekelijkse rustdag en een beperking van de
openingsuren op aan kleinhandelszaken, nachtwinkels en privébureaus voor telecommunicatie. De
wet geldt niet voor diensten.
De Economische Inspectie ontving 174 meldingen en voerde 453 controles uit op wekelijkse rustdag en openings- en sluitingsuren. Dat leidde tot 60 waarschuwingen en 124 processen-verbaal.
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10. Kwaliteit en veiligheid van de producten
10.1. Controle van EU-marktordeningen en
voedingsmiddelen
10.1.1. Beschermde geografische aanduidingen, oorsprongs
benamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten van
landbouwproducten en levensmiddelen
De Europese Unie heeft een systeem tot valorisatie en bescherming van agrovoeding opgesteld
om de diversifiëring van de landbouwproductie te bevorderen, de productbenamingen te beschermen tegen onrechtmatige inbezitneming en namaak en de consumenten te informeren over de
specifieke kenmerken van producten. De Economische Inspectie ziet toe op de naleving van dat
systeem.
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Een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is de benaming van een product waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in een bepaald geografisch gebied moeten geschieden, met
erkend en vastgesteld vakmanschap. In het geval van een beschermde geografische aanduiding
(BGA) moet de band met het geografische gebied blijven bestaan in minstens een van de stadia
van productie, verwerking of bereiding. De vermelding “gegarandeerde traditionele specialiteit”
(GTS) verwijst niet naar een geografische oorsprong, maar heeft tot doel de nadruk te leggen op de
traditionele samenstelling van het product of op de traditionele productiewijze hiervan.
Volgende Belgische BOB-producten (niet alcoholisch) maakten het voorwerp uit van onderzoeken:
• Vlaams-Brabantse tafeldruif
• Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen
• Beurre d’Ardenne
Volgende Belgische BGA-producten (niet alcoholisch) maakten het voorwerp uit van onderzoeken:
• Geraardbergse mattentaart
• Gentse azalea
• Brussels grondwitloof
• Liers vlaaike
• potjesvlees uit de Westhoek
• Poperingse hoppescheuten
• Vlaamse laurier
• Jambon d’Ardenne

Tabel 6.

Controle op geografische aanduidingen

In eenheden.
Gecontroleerde producten

Vaststellingen
Controles

Monsters

PvW

BOB-producten (niet alc.)

43

BGA-producten (niet alc.)

154

2

GTS kriek, geuze en traditionele fruitbieren

12

1

Buitenlandse producten

11

3

BGA jenevers

15

BOB en BGA Belgische wijn

168

Bron: FOD Economie.
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160

10.1.2. Controles op de economische reglementering van de
voedingssector
De productie en de commercialisering van voedingsmiddelen zijn onderworpen aan duidelijke economische regels. Naast de behandeling van klachten van consumenten en bedrijven, wordt de
kwaliteit van levensmiddelen gewaarborgd en economische fraude op het vlak van samenstelling
en etikettering bestreden.
De Economische Inspectie ziet erop toe dat:
• de consument de door de wet voorgeschreven productinformatie krijgt;
• die minstens is opgesteld in de taal van de verbruiker;
• de informatie en de gevoerde publiciteit eerlijk, correct en ondubbelzinnig zijn;
• de in de handel gebrachte voedingsmiddelen in overeenstemming zijn met hun geëtiketteerde,
en desgevallend wettelijk voorgeschreven samenstelling en kwalitatieve vereisten, onder meer
via staalname en analyse.

Tabel 7.

Controles op de economische reglementering van de voedingssector

In eenheden.
Controles

Vaststellingen
Controles

Monsters

Honing

3

1

Watergehalte diepvriesvis en schaaldieren

2

2

Etikettering rundsvlees jonger dan 1 jaar

PvW

PV
1

135

Watergehalte in pluimvee

50

50

Informatieverstrekking aan de consument
over vis en bedrog

14

3

1

1

Verplichte vermeldingen bij de handel in verse groen
ten en fruit (land van oorsprong, variëteit, klasse)

107

43

11

Etikettering voedingsmiddelen
inclusief misleidende publiciteit

164

38

6

22

6

3

1

19

3

waarvan:
1° oorsprong vlees
2° beweringen over het ambachtelijk
karakter van voedingswaren
3° handelsbenamingen van vegetarische en
veganistische voedingswaren
Samenstelling van (verwerkt) vlees

4

Boter – wettelijke samenstelling

1
1

20

20

Bottelen van wijn en gedistilleerde drank

162

15

Productie van Belgische wijn

148

17

Productie gedistilleerde drank

20

4

Authenticiteit en benaming olijfolie

92

23

27

6

1.324

277

144

28

Totaal voeding
Bron: FOD Economie.
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8

2

10.2. De fysieke veiligheid van de consument
In 2019 vonden er 2.546 onderzoeken inzake productveiligheid plaats en werden er in het totaal
29.979 stuks vernietigd, 13.619 stuks werden teruggestuurd naar de leverancier en 6.059 stuks
werden geconformeerd.
Er werden 11 processen-verbaal van waarschuwing en 77 processen-verbaal met voorstel van een
transactie opgesteld.
De Economische Inspectie neemt onder meer deel aan het Rapex-systeem. Het Rapex-systeem is
een Europees netwerk voor snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten over
gevaarlijke producten, met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutische en medische hulpmiddelen. Dankzij die informatie tussen de lidstaten kunnen gevaarlijke producten nationaal worden opgespoord alvorens zich een ongeval voordoet op Belgisch grondgebied.
Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt voor elke melding ingeschat
hoe groot de kans is dat het product op de Belgische markt aanwezig is. Dat gebeurt aan de hand
van de informatie van de melding zelf (gegevens producent, foto’s …) en door bijkomend onderzoek
(via het internet). Op basis van die inschatting werden er 231 meldingen onderzocht; 56 producten
of verdelers van die producten werden teruggevonden op de Belgische markt.

10.2.1. Sectorale onderzoeken
Onderzoeken in de sector van de zonnecentra
De Economische Inspectie houdt een scherp toezicht op de zonnecentra. In het totaal vonden er
621 onderzoeken plaats, waarvan 503 administratieve en 118 fysieke onderzoeken.

Analyse van de administratieve controles
503 ondernemingen kregen een controlelijst. Die bevatte een samenvatting van alle verplichtingen. De bedoeling was dat de uitbaters hun zonnecentrum zelf evalueerden aan de hand van de
controlelijst. 356 ondernemingen (70,7 % van de verzonden controlelijsten) hebben geantwoord.
• 44 firma’s zijn naar eigen zeggen conform met de wetgeving (12,4 %),
• 143 ondernemingen geven aan dat ze niet in orde zijn met één of meerdere verplichtingen
(40,2 %);
• 169 ondernemingen antwoordden dat ze geen zonnebank (meer) hebben (47,5 %);

Analyse van de fysieke controles
De Economische Inspectie controleerde 118 zonnecentra fysiek. 19 ondernemingen hadden hun
zonnecentrum stopgezet.
Tijdens de controles werd vastgesteld dat er 12 zonnecentra conform werden uitgebaat.
De belangrijkste inbreuken waren:
• het niet halveren van de gebruiksduur van de eerste zonnebeurt van een sessie;
• het niet aanpassen van de intensiteit en de gebruiksduur van de zonnebank aan het huidtype
van de consument;
• het niet respecteren van de wachttijden;
• het niet bijhouden van een register van alle afgeleverde persoonlijke identificatiemiddelen, dat
de voornaam, naam, geboortedatum en het huidtype van de klant bijhoudt;
• het niet bijhouden van de historiek van zonnebeurten van elke consument.
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10.2.2. Europese campagnes
De Europese Commissie organiseert en financiert controlecompagnes voor productveiligheid, in
het Engels “Coordinated Activities on the Safety of Products” (CASP). Het doel van CASP is bij te
dragen aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten door een Europees
gecoördineerde aanpak van activiteiten van markttoezichthoudende autoriteiten.

Persoonlijke vervoersmiddelen
Voor deze campagne werden twee e-bikes (plooifietsen) en drie e-steps bemonsterd. Het doel van
de actie was enerzijds gevaarlijke producten op de markt op te sporen en anderzijds te controleren
of de persoonlijke vervoersmiddelen op de Belgische markt voldeden aan de vereisten van boek IX
van het Wetboek van economisch recht en de Machinerichtlijn (2006/42/EC).
De Economische Inspectie heeft in dat kader acht onderzoeken gedaan en vijf monsters genomen
voor verder onderzoek.

Kinderfietszitjes
Aan deze campagne namen 11 lidstaten deel. Het doel was na te gaan of de kinderfietszitjes op de
markt voldoen aan de veiligheidsvereisten.
Er vonden tijdens de campagne acht onderzoeken plaats en van zes kinderfietszitjes werd een
monster genomen.

Zacht gevuld speelgoed
Aan deze campagne namen tien lidstaten deel. Het doel was om na te gaan of de aangeboden
zacht gevulde speelgoedartikelen op de markt voldeden aan de veiligheidsvereisten.
Voor de campagne werden er 18 monsters genomen.

Slijmspeelgoed
Aan deze campagne namen 18 lidstaten deel. Voor deze campagnes werden zeven producten bemonsterd.
De opvolging van deze campagne is gaande en de resultaten worden verwacht in 2020.

10.2.3. Nationale campagnes
De Economische Inspectie organiseerde nationale controlecampagnes over middelen voor valbeveiliging en werkhandschoenen. Tijdens die campagnes werden 16 producten gecontroleerd en
verder geanalyseerd. De resultaten worden in 2020 verwacht.
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10.3. Controles in het kader van de aardolieproblematiek
De dossiers over de kwaliteit van de aardolieproducten kunnen efficiënt worden behandeld dankzij
de uitstekende samenwerking met de algemene directie Energie van de FOD Economie en in het
bijzonder met Fapetro (het Fonds voor de analyse van aardolieproducten).
In 2019 bezorgde Fapetro 460 dossiers aan de Economische Inspectie met resultaten buiten specificatie voor publieke pompen of opslagplaatsen van brandstoffen.
De Economische Inspectie maakte 271 processen-verbaal van waarschuwing en 63 processenverbaal op aan verdelers en uitbaters van verdeelpunten van aardolieproducten, maar ook aan
uitbaters van depots van aardolieproducten. In 2019 is vastgesteld dat bepaalde stations meerdere
en herhaalde inbreuken pleegden, wat leidde tot de verzegeling van twee ervan, waarvan één voor
een periode van bijna zes maanden. Wanneer de uitbater manifest weigert zich te schikken naar de
wet, wordt het dossier doorgestuurd naar het parket.
Het meest voorkomende probleem bij gasolie-diesel voor wegentoepassingen blijft het vlampunt,
dat regelmatig te laag is. Voor benzine blijft een te hoge dampspanning als gevolg van vermenging
van winterproducten met zomerproducten het grootste probleem, voornamelijk tussen mei en juli.

10.4. Controles van etikettering voor niet-voeding
Onderzoeken in de textielsector in 2019 onthulden een aantal inbreuken zowel voor de etikettering van de reële samenstelling als voor de etikettering op zich.
In de loop van het jaar werden 30 monsters genomen en er werden 9 processen-verbaal opgesteld.
Uit die gegevens mag geen veralgemeend inbreukpercentage voor de hele textielsector worden
afgeleid, aangezien de monsters worden genomen op basis van een in de loop der tijd verfijnde
risicoanalyse.

10.5. Controles in het kader van energielevering
De Economische Inspectie is in 2019 een onderzoek gestart naar de praktijken van gas- en elektriciteitsleveranciers die de laatste versie van het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” hebben onderschreven. De resultaten en de analyse zullen pas in 2020
bekend zijn. Tegelijkertijd heeft zij de behandeling van klachten voortgezet in samenwerking met
andere instanties die voor dat soort dossiers bevoegd zijn (ombudsman, regulatoren).
Er kwamen onaanvaardbare praktijken aan het licht bij deur-aan-deurverkoop. Dikwijls zijn zwakkere consumenten het slachtoffer. Bovendien verloopt dat soort verkoop steeds vaker via tablets
en niet langer via papieren contracten, wat andere problemen oplevert in verband met de informatie die moet worden verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten.
Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan bedrijven die actief zijn op het gebied van groepsaankopen of die een automatische verandering van leverancier aanbieden in functie van de marktprijzen. Hoewel het aantal klachten tegen die economische actoren vrij groot was, werd niet aangetoond dat de aangeklaagde praktijken in strijd waren met de regels van het economisch recht.
In 2019 maakte de Economische Inspectie voor de sector in totaal tien processen-verbaal op,
waarvan sommige gingen over de praktijken van partners van de energieleveranciers. De dossiers
over ernstigste gevallen werden doorgestuurd naar de verschillende bevoegde parketten.
Sinds 2018 hebben een aantal kleine leveranciers zich teruggetrokken uit de residentiële markt.
Daardoor werden bepaalde controles en verduidelijkingen van de procedures voor de overdracht
naar een andere leverancier noodzakelijk. In dat kader kon geen enkele inbreuk worden geïdentificeerd.
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11. Intellectuele rechten
11.1. Toezicht op het collectieve beheer van auteursrechten
en naburige rechten
21 collectieve-beheersvennootschappen, twee collectieve-beheerorganisaties en drie onafhankelijke beheerentiteiten oefenen hun activiteiten van inningen en/of verdeling van auteursrechten en
naburige rechten in België uit onder toezicht van de Controledienst van de Economische Inspectie.
De Belgische en Europese wetgevers hebben controlesystemen opgezet
• door de omvang van de bedragen die ermee gemoeid zijn;
• het feit dat de vennootschappen vermogens van derden beheren;
• de noodzaak om de belangen te verdedigen van rechthebbenden en gebruikers die geconfronteerd worden met rechtelijke of feitelijke monopolies of met duopolies, dan wel met dominerende posities van de beheersvennootschappen.
• De Controledienst voert die controle uit voor de 26 organisaties die onder zijn bevoegdheid
vallen. De reikwijdte van de controle varieert naargelang het type organisatie dat gecontroleerd
wordt.

11.1.1. Reglementaire activiteit van de Controledienst
De Controledienst heeft de teksten voorbereid die hebben geleid tot de publicatie in 2019 van de
volgende acht besluiten:  
Ministerieel Besluit van 10 januari 2019 (BS 24.01.2019) tot intrekking van de vergunning van
een beheersvennootschap voor de uitoefening van haar activiteiten als beheersvennootschap in
België;
Ministerieel Besluit van 10 mei 2019 houdende goedkeuring van het verdelingsreglement van 3
april 2019 van het deel “auteurs van literaire werken en werken van grafische en beeldende kunst”
van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, vastgesteld door Auvibel (BS 17.05.2019);
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2019 (BS 04.11.2019) houdende goedkeuring van het verdelingsreglement van 12 september 2019 van het deel “auteurs van literaire werken en werken van
grafische en beeldende kunst” van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, vastgesteld
door Auvibel;
Ministerieel Besluit van 20 november 2019 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met
de opsporingen en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op titel 5 van boek XI van het
Wetboek van economisch recht (BS 09.12.2019).
Ministeriële Besluiten van 18.12.19, 20.06.19, 05.09.2019, 13.11.19 (BS 11.01.19, 27.06.19,
12.09.19, 21.11.19) betreffende goedkeuringen en schrappingen van agenten.
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11.1.2. Recurrente controleactiviteiten
In 2019 oefende de Controledienst de activiteiten uit die voortvloeien uit zijn bevoegdheden zoals
vastgelegd in de boeken XI, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht.
De geldende artikelen uit de regelgeving organiseren bevoegdheden voor machtigingen, informatie, aanbevelingen en adviezen, onderzoeken en sancties.
In 2019 mondde de uitoefening van die bevoegdheden uit in:
• het onderzoek van zeven statutaire wijzigingen, zes tariefwijzigingen en negen wijzigingen van
verdelingsreglementen waarbij in totaal 13 beheersvennootschappen betrokken waren;
• de verzending naar de beheersvennootschappen van het schema waarin de jaarrekeningen
2018 moeten worden ingevoerd;
• de terbeschikkingstelling van het elektronische formulier voor hun jaarlijkse aangifte voor het
jaar 2018;
• het opstellen van de economische analyse om de betaalde tv-rechten te vergelijken met de
marktaandelen van de betrokken gebruikers op basis van meer dan 3.000 facturen in een Exceltabel;
• het instellen of voortzetten van onderzoeken naar de tv-rechten en de mechanismen die tot
gevolg hebben dat het moment waarop de geïnde bedragen aan de rechthebbenden worden
uitbetaald, wordt uitgesteld;
• de controle van de jaarlijkse aangiften en van de jaarrekeningen met betrekking tot het jaar
2018, op basis van een checklist. Die controle leidde tot de verzending van 245 vragen en opmerkingen, en tot de planning van 13 bezoeken ter plaatse;
• het onderzoek van 88 klachten, waarvan er 32 betrekking hadden op beheersvennootschappen
en 56 op een onafhankelijke beheerentiteit;
• het onderzoek van acht verzoeken om informatie, waarvan er zes betrekking hadden op beheersvennootschappen en twee op een onafhankelijke beheerentiteit;
• de erkenning van vijf ambtenaren van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
• de schrapping van acht ambtenaren van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
• de facturatie, inning en overdracht van 591.226 euro in het kader van de bijdragen van de beheersvennootschappen aan het organiek fonds op basis van de inningen in 2017;
• de vaststelling dat voor 2018 door de beheersvennootschappen voor 304.860.021 euro aan
rechten werd geïnd, voor 263.516.064 euro aan rechten werd verdeeld en betaald, de schuld
aan de rechthebbenden 665.852.440 euro bedroeg en de beheerkosten 14,94 % uitmaakten
van het gemiddelde van de inningen van de laatste drie jaar.

11.1.3. Procedures wegens tekortkoming
Voor het jaar 2019 is het volgende van belang:
• Op 10 januari 2019 werd de vergunning van Almo ingetrokken, omdat die vennootschap de
rechten niet beheerde in het belang van de rechthebbenden;
• In de loop van 2019 werd een waarschuwingsprocedure opgestart tegen de beheersvennootschappen SIMIM en PlayRight in het kader van een inning voor het gebruik van rechtenvrije werken. De Controledienst is van oordeel dat als uitvoerende kunstenaars en producenten afstand
hebben gedaan van het recht op een billijke vergoeding en daarbij geen financiële tegemoetkoming ontvangen, de beheersvennootschappen SIMIM en PlayRight niet in de mogelijkheid zijn
om bij het enkel gebruik van die prestaties te innen.
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11.1.4. Verslag over de controle op de beheersvennootschappen
Zoals artikel XI.288 van het Wetboek van economisch recht bepaalt, heeft de Controledienst een
jaarverslag 2019 opgesteld en gepubliceerd. Dat verslag bevat onder meer
• de evolutie van de geïnde rechten en van de in de loop van 2014 tot 2018 verdeelde en uitbetaalde rechten, en uitleg over het verschil tussen de twee (schuld aan de rechthebbenden,
reserves, werkingskosten, termijn tussen de inningen bij de gebruikers en de betalingen aan de
rechthebbenden);
• de analyse van de aangiftes en de jaarrekeningen;
• de behandeling van klachten;
• verzoeken om informatie;
• onderzoeken;
• parlementaire vragen;
• de belangrijkste bevindingen van de economische analyses;
• de procedures bij tekortkoming en bij inbreuk.
Het volledige verslag is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

11.2. Strijd tegen namaak
In 2019 werden in de strijd tegen namaak 159.285 goederen in beslag genomen voor een reële
verkoopwaarde van 11.488.483 euro.

Tabel 8.

Namaak: inbeslagnames en waarde in 2019

Producten

Aantal stuks

Producten voor lichaamsverzorging

In euro

4.981

406.257

21.782

4.269.878

Schoenen, waaronder onderdelen en accessoires

54

13.500

Persoonlijke accessoires (brillen, handtassen …)

38

243.400

Mobiele telefoons, waaronder onderdelen en technische accessoires

1.800

68.690

Elektrische / elektronische uitrusting, computerapparatuur

4.927

247.910

Speelgoed, spelen (inclusief spelconsoles) en sportartikelen

117.836

1.753.040

30

1.325

2

100

281

3.372

159.285

11.488.483

Kleding en accessoires

Andere (huishoudmiddelen, cosmetica …)
Meubels
Tabaksproducten
Totaal
Bron: FOD Economie.
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Enkele dossiers ter illustratie van de activiteiten van de cel Namaak in 2019:

Namaakspeelgoed en accessoires op avondmarkten
Tijdens de zomermaanden voerde de Economische Inspectie verschillende controles uit op avondmarkten aan de Belgische kust. De lokale politie van de gemeentes waar controles werden uitgevoerd, verleenden bijstand. Tijdens de controles werden duizenden producten in beslag genomen.
Erg vaak ging het om speelgoed of accessoires met opschriften van bekende speelgoedfiguren.
Verder onderzoek toonde aan dat de betrokken verkopers allen deel uitmaakten van dezelfde
groep. Er werden huiszoekingen uitgevoerd waarbij nog meer namaakgoederen in beslag werden
genomen. Ook kon de bevoorradingslijn van de goederen in kaart worden gebracht. De namaakgoederen bleken zowel afkomstig te zijn van groothandelaars in Brussel, die al gekend waren bij de
Economische Inspectie, als van leveranciers in Spanje. Leden van de groep gebruikten passagiersvluchten om de goederen van Spanje naar België over te brengen.

Namaak-Lego
De Economische Inspectie voerde een onderzoek naar een verkoper van namaak-Lego op de
Belgische markt. De producten werden ingevoerd uit China. De verpakkingen van de namaakproducten waren quasi identieke kopieën van de verpakkingen van de originele producten. Vooral de
populaire thema’s van het merk werden gekopieerd. De verkoop van de producten vond plaats in
een fabrieksloods. Dat gebeurde evenwel op onregelmatige tijdstippen. De verkoper kondigde via
sociale media aan wanneer er goederen te koop waren. De Economische Inspectie stelde in samenwerking met de douane een controle in tijdens één van de verkoopmomenten. Daarbij werden
ruim 2.500 dozen namaak-Lego in beslag genomen.

46

Wijk 2060 Antwerpen
In samenwerking met de lokale politie werden verschillende (tweedehands)kledingzaken in de wijk
2060 in Antwerpen onderworpen aan controles op namaak. Er werden in drie fases dertien kledingwinkels gecontroleerd binnen een straal van 1 km. In 12 van 13 winkels werden aanzienlijke
hoeveelheden nieuwe namaakgoederen aangetroffen.

Groothandel in speelgoed
Bij een groothandel in speelgoed waarvan het depot nergens geregistreerd stond, werden meer
dan 100.000 stuks namaakspeelgoed en elektronica in beslag genomen. Het gamma bestond voornamelijk uit goedkoop namaakspeelgoed van verschillende bekende merken en gadgets voor kermiskramers.

Groothandelaar in nepparfums
Het gaat om een aanzienlijke inbeslagname van parfums (7.639 stuks) uit opslagruimten die in het
Brusselse Gewest onder een valse identiteit werden gehuurd. Het onderzoek maakte het enerzijds
mogelijk om de verkoper te identificeren en anderzijds om vast te stellen dat het een leverancier
was van namaak die wekelijks massaal herbevoorraadde.

Accessoires voor gsm’s
De sector van herstellers-verkopers van accessoires voor gsm’s is een aandachtspunt gebleven, of
het nu gaat om gevestigde of ambulante handelszaken. Naast namaak van merken en piraterij van
auteursrechten ontdekt de Economische Inspectie ook verschillende daarmee samenhangende inbreuken op de economische regelgeving, zoals niet-aangegeven werk.

Clandestiene winkels in het centrum van Brussel
In 2019 werden verschillende winkels in het centrum van Brussel gecontroleerd. Duizenden namaakartikelen werden in beslag genomen, ook al lagen ze verstopt in achterkamers, opslagplaatsen
of achter de toonbank. Bovendien proberen sommige winkels de schijn van een volledig lege of
perfect legale façade te wekken, zodat de verkoop van namaakgoederen uit het zicht kan worden
voortgezet.
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12. De Economische Inspectie en het internet
Om het volledige potentieel van e-commerce te benutten, is het noodzakelijk dat consumenten
vertrouwen hebben in de internethandel. Een kleine minderheid aan malafide internethandelaars
volstaat om dat vertrouwen aan het wankelen te brengen. De Economische Inspectie stelt dan
ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat de economische spelregels ook voor internethandel
gerespecteerd worden.
De Economische Inspectie heeft 4.975 controles uitgevoerd met betrekking tot e-commerce in
de ruime zin van het woord. Er werden niet minder dan 3.156 waarschuwingen verstuurd en 330
processen-verbaal opgesteld.

12.1. Markante acties van de cel Internetbewaking
E-commerce
Gezien de groei van de e-commerce in België blijven de controles in deze sector een prioriteit voor
de Economische Inspectie. Er worden op eigen initiatief controles per sector georganiseerd. Op die
manier is een uniforme controle mogelijk en kan de Inspectie zich concentreren op de specifieke
praktijken van bepaalde sectoren.
Voor vitrinesites gaat de controle over de aanwezigheid van de verplichte informatie om de ondernemingen te identificeren. Een vitrinesite is een website die online producten of diensten van
een onderneming presenteert, zonder dat de internetgebruiker het aangeboden product of de
aangeboden dienst kan kopen.
Voor onlineverkoopsites gaat het erom alle verplichtingen van de ondernemingen op het vlak van
verkoop op afstand te controleren. Er worden heel wat inbreuken vastgesteld, maar die zijn vaak
het gevolg van een gebrek aan kennis van de wetgeving over elektronische handel, en niet zozeer
van de intentie om de consument te misleiden. De meest voorkomende inbreuken gaan over:
• het ontbreken of het slecht weergeven van identificatiegegevens van de onderneming (e-mailadres of KBO-nummer) op haar website;
• het ontbreken van een link naar het ODR-platform voor alternatieve geschillenbeslechting van
de Europese Commissie;
• het niet-naleven van de verplichtingen over precontractuele informatie, in het bijzonder de (correcte) modaliteiten van het herroepingsrecht;
• het herinneren aan het bestaan van de wettelijke conformiteitsgarantie;
• de aanwezigheid van een knop die het mogelijk maakt een bestelling te plaatsen met de woorden
“bestelling met betalingsverplichting” of een andere vergelijkbare ondubbelzinnige formulering.
Het komt ook regelmatig voor dat e-handelaars de activiteit niet bij de KBO hebben geregistreerd
met de specifieke NACEBEL-code 4791003 voor de verkoop van producten via internet.

Specifiek onderzoek in de sector van apotheken
In 2019 heeft de cel Internet een golf van e-commerce-controles afgerond waarmee in 2018 van
start was gegaan en die gericht waren op de sector van de online apotheken. Die controles waren
gericht op alle Belgische apotheken die online geneesmiddelen zonder voorschrift en parafarmaceutische producten verkopen. Het doel van die controles was na te gaan of de belangrijkste bepalingen van de wetgeving over “e-commerce” werden nageleefd.
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45 online apotheken werden gecontroleerd in het kader van dat onderzoek, 100 % was in overtreding, maar bij nacontrole bleek dat 97,8 % de situatie had geregulariseerd, d.w.z. 44 van de 45.
Het hoge primaire inbreukpercentage kan worden verklaard door het feit dat onlinehandelaars
veel wettelijke verplichtingen moeten respecteren, en dat de meeste van hen die activiteit niet als
hoofdactiviteit hebben. Het inbreukpercentage is dus vaak te wijten aan een gebrek aan kennis van
de wetgeving. Het hoge percentage regularisaties bij nacontrole getuigt enerzijds, over het algemeen, van de goede wil van de gecontroleerde ondernemingen en anderzijds van de pedagogische
en flexibele aanpak die wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat de fouten worden gecorrigeerd.
De meeste inbreuken gingen over
• ontbrekende of onjuist vermelde modaliteiten van het herroepingsrecht;
• de uitzonderingen op het herroepingsrecht (respectievelijk 42 en 40 inbreuken);
• het ontbreken van een herinnering aan de wettelijke garantie (33 inbreuken);
• aankondigingen van prijsverminderingen (25 inbreuken).

Black Friday en Cyber Monday
Gezien de toename van “Black Friday”- en “Cyber Monday”-acties bij ondernemingen, heeft de
Economische Inspectie de bekendste spelers op de markt gecontroleerd.
16 van de 30 gecontroleerde websites vertoonden inbreuken. Van de 16 websites worden er 11
geëxploiteerd door Belgische ondernemingen.
De vastgestelde inbreuken gaan over misleidende praktijken op het vlak van de prijzen, de berekeningswijze van de prijzen en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Die inbreuken kunnen
worden onderverdeeld in drie categorieën:
• De aankondiging van prijsvermindering geeft een hogere prijs weer dan de prijs die vóór de
prijsvermindering werd weergegeven.
• De aankondiging van prijsvermindering geeft een prijs weer die identiek is aan de prijs die vóór
de prijsvermindering werd weergegeven.
• De aankondiging van prijsvermindering geeft een foutieve en te hoge doorgehaalde referentieprijs weer.
Die praktijken kunnen worden beschouwd als een misleidende handelspraktijk over de prijs, of de
berekeningswijze van de prijs, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.
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Doorverkoop van concerttickets
De cel Internetbewaking coördineert het toezicht op de bepalingen van de wet van 30 juli 2016
betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Die wet verbiedt de georganiseerde doorverkoop en de verkoop tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke prijs.
In 2019 heeft de Economische Inspectie 835 meldingen ontvangen over die problematiek. Het
gaat meestal om toegangsbewijzen tot concerten.
Het aantal meldingen steeg de afgelopen jaren. Die opwaartse trend kan worden verklaard door de
aandacht die de media aan de kwestie besteden.
Het merendeel van de meldingen gaat over buitenlandse ondernemingen. De Economische
Inspectie heeft alle middelen waarover zij kon beschikken ingezet om de doorverkoop van concerttickets tegen te gaan. Aangezien het om Belgische wetgeving gaat, kan geen steun worden verkregen van de betrokken Europese autoriteiten om het Belgische verbod af te dwingen.
De 835 meldingen en de onderzoeken op eigen initiatief gaan over 26 controledossiers (waarvan
er sommige al vóór 2019 lopende waren). Die hebben geleid tot drie waarschuwingen en drie
processen-verbaal in 2019 (alle drie rechtstreeks naar het parket verzonden).

Internationale aanpak
De grootschalige internationale operatie In Our Sites (IOS) gaat de verkoop van namaakgoederen
en online piraterij tegen. Europol coördineert de acties. In 2019 sloot de FOD Economie 975 domeinnamen af met een .be- of een .eu-extensie door de verkoop van namaakgoederen. In totaal
werden er wereldwijd meer dan 30.506 websites geblokkeerd.

Protocol met DNS Belgium
Na de ondertekening in 2018 van een samenwerkingsprotocol tussen de FOD Economie en de
beheerder van de .be-domeinnamen, DNS Belgium, werden in 2019 120 domeinnamen geblokkeerd en/of verwijderd. Die procedure wordt enkel toegepast bij ernstige misdrijven (bijvoorbeeld
frauduleuze websites, phishingsites of sites voor de verkoop van namaakproducten die worden
geëxploiteerd door overtreders die zich bewust niet identificeren, gebruikmaken van een valse
identiteit of weigeren zich in regel te stellen).
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13. Fraudebestrijding
13.1. Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie
van de strijd tegen de Economische Fraude (ICCF)
De Economische Inspectie is voorzitter van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie
van de strijd tegen de Economische Fraude (ICCF). Die brengt verschillende controlediensten samen en richt zich op acties tegen economische fraude.
Onder economische fraude verstaan we ook alle schendingen van de financiële belangen van de
Europese Unie. De ICCF vervult ook de rol van Anti-fraud coordination service (AFCOS) en beheert
op die manier de relaties tussen de Europese antifraudedienst (OLAF) en België.
In het kader van AFCOS is de Economische Inspectie aangesteld om OLAF bij te staan bij de controles ter bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude en andere onregelmatigheden. In 2019 heeft de Economische Inspectie samen met OLAF drie gezamenlijke controles
uitgevoerd in dossiers waarbij een vermoeden bestond van fraude ten koste van de financiële
belangen van de Europese Unie.

13.2. Strijd tegen massafraude
De Economische Inspectie ontving meer dan 26.000 meldingen over bedrog. Dat is een stijging
van maar liefst 49 % van het aantal meldingen over bedrog ten opzichte van 2018. Voornamelijk
de meldingen over online bedrog, waarbij het merendeel van de fraudeurs niet in België gevestigd
is, stijgen jaar na jaar.

Grafiek 3. Evolutie ontvangen meldingen bedrog
In eenheden.
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Voor de Economische Inspectie was de strijd tegen bedrog in 2019 een prioriteit, net als in de
voorbije jaren, en die werd nog verder opgevoerd.
Bedrog kent vele vormen en meerdere instanties zijn bevoegd om dergelijke inbreuken vanuit hun
eigen opdrachten en bevoegdheden te bestrijden. Een gecoördineerde aanpak is dus noodzakelijk
om bedrog aan te pakken. De Economische Inspectie onderhield daarom met verschillende binnenlandse en buitenlandse autoriteiten en inspectiediensten nauwe contacten om gegevens over
fraude uit te wisselen.
Daarnaast zette ze ook in op sensibilisering, gezien dat de beste strategie is om te vermijden dat
consumenten of ondernemingen slachtoffer worden van fraude. In 2019 werd ingezet op preventieve maatregelen zoals sensibiliseringscampagnes en het verspreiden van waarschuwingen via
persberichten en sociale media, zoals de Facebookpagina Pasoplichting.

Een van die sensibiliseringscampagnes werd gelanceerd ter gelegenheid van Valentijnsdag 2019
en waarschuwde voor vriendschapsfraude. De minicampagne via Facebook en leverde 609.351
weergaven op.
Naast preventieve maatregelen deed de Economische Inspectie ook 388 controles over bedrog.
In het kader van de strijd tegen massafraude lichtte de Economische Inspectie in 2019 de betrokken banken in over 141 bankrekeningnummers die door een fraudeur werden gebruikt. Ook
werden telecomoperators op de hoogte gebracht van 63 oproepnummers die door een fraudeur
werden gebruikt.
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13.2.1. Frauduleuze televerkopers
Ook in 2019 kwamen er talrijke meldingen binnen over fraude door televerkopers. Fraudeurs bellen consumenten op zonder hun toestemming met een aantrekkelijk aanbod. Vaak gaat het om kortingsbonnen voor reizen. Ze sturen dan een e-mail om te bevestigen, maar zelfs als de consument
niet ingaat op het aanbod, sturen ze aanmaningen en schakelen vervolgens frauduleuze agressieve
incassobureaus in.
Om die praktijken te stoppen, werd al in 2018 een grijze lijst opgesteld waarin die frauduleuze
televerkopers zijn opgenomen, samen met de frauduleuze incassobureaus die daarvoor invorderingen doen. Op die grijze lijst werden in 2019 21 nieuwe namen van frauduleuze televerkopers
toegevoegd, waardoor er momenteel een 40-tal namen op staan.
In 2019 heeft de Economische Inspectie in dat kader zeven processen-verbaal opgesteld.

13.2.2. Vervalste facturen - factuurfraude
De Economische Inspectie ontvangt op regelmatige basis meldingen over factuurfraude. Daarbij
worden facturen, die door een ondernemer aan een klant (zowel consumenten als ondernemers)
worden verzonden, tijdens de verzending onderschept, waarna het rekeningnummer wordt gewijzigd.
In 2019 heeft de Economische Inspectie de strijd tegen factuurfraude voortgezet. Daarvoor werkte ze nauw samen met de cel voor Financiële Informatieverwerking en de verschillende financiële
instellingen. De Economische Inspectie informeerde hen over frauduleuze bankrekeningnummers
en de modus operandi van de fraudeurs, zodat ze acties konden ondernemen. Alle informatie over
die fraude en de tips zijn te vinden op de website van de FOD Economie.
In 2018 was er sprake van een belangrijke daling ten opzichte van 2017 (van 200 naar 71 meldingen bij de FOD Economie), maar in 2019 ontving de Economische Inspectie 309 meldingen.
De totaal gemelde financiële schade bedroeg in 2019 3.684.808,61 euro. Een slachtoffer is gemiddeld 11.925 euro kwijt, ten opzichte van 7.100 euro in 2018.
De overgrote meerderheid van de melders zijn bedrijven en steeds meer maken de fraudeurs gebruik van buitenlandse bankrekeningnummers. Er is ook meer en meer sprake van digitale factuurfraude, waarbij elektronische facturen vervalst worden. Technieken die daarvoor gebruikt
worden, zijn spoofing en hacking. Een hacker dringt bijvoorbeeld binnen in het informaticasysteem van een leverancier en wijzigt het rekeningnummer op de facturatiemails. Of hij besmet het
informaticasysteem met een virus, waardoor hij vanop afstand in het systeem of in e-mails een
rekeningnummer kan aanpassen.
In 2019 heeft de Economische Inspectie 113 controles ingesteld. Ze heeft 36 processen-verbaal
opgesteld en verstuurd naar het bevoegde parket tegen fraudeurs die facturen hadden vervalst.
Dankzij de nauwe samenwerking met de financiële instellingen werden 78 bankrekeningnummers
geblokkeerd.

13.2.3. Bedrijvengidsen – malafide reclameronselaars
Het bestrijden van frauduleuze reclameronselaars was de voorbije jaren een prioriteit voor de FOD
Economie. Dat resulteerde in een sterke daling van het aantal klachten sinds 2013. In 2019 werden
355 meldingen ontvangen.
Frauduleuze reclameronselaars richten zich op ondernemingen, die het aanbod krijgen om zich te
laten opnemen in een bedrijvengids of in reclametijdschriften. De praktijk is laakbaar, enerzijds
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omdat de registratie de onderneming maar zeer weinig zichtbaarheid geeft voor een abnormaal
hoge prijs, anderzijds omdat de prospectie vaak gebeurt met misleidende technieken, zoals het
versturen van vooraf ingevulde formulieren die de indruk wekken dat er al een relatie bestaat tussen de bedrijvengids en de gecontacteerde onderneming. Erger nog, die gidsen leggen vaak documenten voor die afkomstig lijken te zijn van een overheidsinstantie, waardoor ondernemingen het
gevoel krijgen dat zij verplicht zijn gunstig op hun prospectie te reageren.
De belangrijkste acties in de strijd tegen frauduleuze bedrijvengidsen waren:
• het informeren van de banksector over de modus operandi van de fraudeurs, waardoor de banken aandachtiger zijn geworden voor het fenomeen en zo nodig het bankrekeningnummer blokkeren;
• preventieacties via de Facebookpagina “Pasoplichting” en via een lijst op de website van de FOD
Economie waarin een 120-tal malafide reclameronselaars werden opgenomen. Steeds meer geviseerde handelaars kennen die lijst ondertussen, zodat ze zich minder vlug onder druk laten
zetten door aanmaningen tot betaling van de gekende fraudeurs;
• actieve samenwerking met politiediensten en parketten.
In 2019 werd net zoals in 2018 en 2017 vastgesteld dat steeds meer malafide reclameronselaars
samenwerken met incassobureaus. De Economische Inspectie voegde die frauduleuze incassobureaus ook toe aan de lijst waarin de malafide reclameronselaars werden opgenomen. Jaarlijks
worden gemiddeld 20 reclameronselaars opgenomen op de lijst . Het resulteerde in een sterke
daling in 2018 van het aantal incassobureaus dat samenwerkt met malafide reclameronselaars. In
2019 zette die daling zich verder.
De meldingen die de FOD Economie ontvangt, worden dus eerst juridisch geanalyseerd, en indien nodig worden onderzoeken gevoerd om inbreuken vast te stellen. De Economische Inspectie
stelde zes processen-verbaal op voor bedrijvengidsen – reclameronselaars.

13.2.4. Frauduleuze incassobureaus
Steeds meer schakelen oplichters fictieve incassobureaus in om alsnog mensen aan te zetten om
te betalen. In 2019 ontving het Meldpunt maar liefst 2.548 meldingen over frauduleuze incassobureaus. Die incassobureaus hebben vaak een website waarop alle vereiste informatie vermeld
wordt. Bovendien zijn ze ingeschreven in een handelsregister, waardoor de indruk wordt gewekt
dat zij een erkend incassobureau zijn.
Evenwel merken we een verschuiving op dat vlak: incassobureaus die zich ook in het buitenland
niet meer inschrijven in een handelsregister en fictieve adressen gebruiken om hun anonimiteit te
verhogen. De oplichter doet zich als het ware zelf voor als incassobureau. Uit de meldingen blijkt
daarenboven dat het taalgebruik van de frauduleuze incassobureaus steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet
van deurwaarders of een beslaglegging.
Die fictieve incassobureaus zijn uiteraard niet ingeschreven als incassobureau bij de FOD Economie,
wat een inbreuk is op de wet van 20 december 2002 over de minnelijke invordering van schulden
van de consument. Daarnaast werden ook inbreuken vastgesteld voor ongeveer alle andere verplichtingen in die wet waaraan een legitiem incassobureau zou moeten voldoen.
In 2019 werden twee processen-verbaal over frauduleuze incassobureaus opgesteld, voor het niet
respecteren van de wet over minnelijke invordering van schulden van de consument en oplichting.
De grijze lijst van incassobureaus waarover de FOD Economie meldingen ontving, bevat momenteel 66 incassobureaus waarvoor aangeraden wordt om niet te betalen. 37 nieuwe namen werden
in 2019 aan de lijst toegevoegd. Die lijst bevindt zich op de website van de FOD Economie. Ook
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werden 34 berichten geplaatst op de Facebookpagina PasOplichting om de consument snel te
kunnen waarschuwen wanneer een nieuw frauduleus incassobureau opduikt en er werd een sensibiliseringscampagne georganiseerd.
De Economische Inspectie ziet een netwerk van personen en bedrijven dat erop uit is consumenten op te lichten. Bedrijven worden snel opgericht, incasseren rekeningen en verdwijnen weer
na enige tijd. Vervolgens bellen ze consumenten weer onder een nieuwe naam op. Om aan die
praktijken een einde te maken, werkte de Economische inspectie in 2019 nauw samen met andere
partijen, zoals de parketten, het Centrum voor Financiële Informatieverwerking, telecomoperatoren, hostingproviders, bankinstellingen en de Nederlandse consumententoezichthouder ACM. In
dossiers waarbij frauduleuze incassobureaus gebruikmaakten van buitenlandse bankrekeningnummers werden die bankrekeningnummers doorgegeven aan de bevoegde instanties in het buitenland.

13.2.5. Frauduleuze kredietgevers
Frauduleuze kredietgevers zijn niet ingeschreven, maar verstrekken wel leningen, onder meer via
sociale media (Facebook enz.).
Bij dat type fraude lokken de vermeende kredietverstrekkers de consument met advertenties op
het internet waarin zij kredieten aan bijzonder gunstige voorwaarden aanprijzen. De procedure
om een krediet aan te vragen is heel eenvoudig en de enige voorwaarde waaraan de consument
moet voldoen om een krediet te krijgen, is op voorhand een bedrag storten om een aantal kosten
te dekken.
De fraudeurs geven verschillende redenen op waarom de consument het bedrag eerst moet storten: het betreft een verzekeringspremie die de kredietverstrekker moet indekken tegen het niet
terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten, enzovoort.
Ook de betaalwijze is typisch voor fraude: de consument wordt gevraagd om het opgegeven bedrag te betalen via een “cashmandaat”, m.a.w. via een internationale overdracht van contanten.
Door die betalingstechniek te gebruiken, kan het geldcircuit, als de betaling eenmaal is verricht,
niet worden getraceerd, zodat de fraudeurs niet kunnen worden geïdentificeerd.
Zodra de consument het gevraagde bedrag heeft gestort, verdwijnt de “kredietverstrekker” en
slaagt het slachtoffer er niet meer in zijn geld te recupereren.
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Grafiek 4. Evolutie meldingen frauduleuze kredietgevers
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Analyse van de evolutie van het aantal meldingen toont een duidelijke toename van het aantal
meldingen over frauduleuze kredietgevers. In 2019 werden 125 meldingen ingediend. Dat is
een stijging van 49,6 % ten opzichte van 2016. De geregistreerde financiële schade liep op tot
1.846.164,90 euro.
De Economische Inspectie bracht de bank systematisch op de hoogte bij het gebruik van een
Belgisch bankrekeningnummer en daardoor werden in 2019 zes bankrekeningnummers geblokkeerd.

13.2.6. Fraude met cryptomunten
In 2019 ontving de Economische Inspectie een groot aantal meldingen (1.177 meldingen) die indirect verband houden met cryptomunten. Het gaat om oplichting die betaald wordt met cryptomunten (vriendschapsfraude, dubieus zoekertje …). De geregistreerde financiële schade bij de
Economische Inspectie liep in 2019 op tot 2.947.857,56 euro.
Een hardnekkig fenomeen is het zogezegd lanceren van een eigen cryptomunt, meestal in de vorm
van een Ponzisysteem of piramidespel. Soms met fysieke representatie, zo vonden in 2019, net als
in 2018, meermaals grootschalige events voor de lancering van dergelijke cryptomunten plaats.
Ook was een gecoördineerde aanpak nodig voor fraude met cryptomunten, aangezien er in België
- en bij uitbreiding in de EU - geen wettelijk kader is of wettelijke erkenning. Eventuele misdrijven
met cryptomunten kunnen echter met bepaalde wetsbepalingen worden aangepakt, omdat daar
niet zozeer de munt het toepassingsgebied bepaalt, maar de modus operandi (bijvoorbeeld oplichting).
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De Economische inspectie heeft voornamelijk initiatieven genomen op het vlak van preventie. De
FOD Economie waarschuwt voor fraude met cryptomunten via persberichten, informatiecampagnes, de website temooiomwaartezijn.be en de sociale netwerken. Daarnaast publiceert ze ook
namen van frauduleuze platformen in handel van cryptomunten en verdachte websites.
De Economische Inspectie heeft in 2019 ook repressieve maatregelen genomen en in dat kader
werd een proces-verbaal opgesteld over cryptomunten.

13.2.7. Bedrieglijk verkrijgen van persoonlijke informatie via diverse
kanalen
De consument krijgt een e-mail, advertentie via sociale media, WhatsApp-bericht, pop-upadvertentie of sms-bericht waarbij een oplichter zich voordoet als een gekende organisatie en onder een
vals voorwendsel geld probeert af te troggelen.
Oplichters verzenden bijvoorbeeld sms-berichten met de boodschap dat ze nog een onbetaalde
factuur hebben van een overheidsinstantie (zoals FOD Financiën) of een gekende onderneming
(zoals Telenet).
Een nieuw fenomeen in 2019 waren de zogenaamde nepadvertenties. Gesponsorde berichten
waarvan het merendeel gaat over het aanprijzen van cryptomunten (zoals bitcoins) als een middel
om op een snelle en eenvoudige manier veel geld te verdienen. Daarvoor werd onder andere de
identiteiten van bekende personen misbruikt om te getuigen over de goede resultaten zodat het
vertrouwen wordt gewekt. Naast de investeringen in bitcoins werden ook namen van vrouwelijke
bekende personen misbruikt om schoonheidsproducten of vermageringspillen aan te prijzen.
De Economische Inspectie ontving in 2019 meer dan 150 meldingen over nepadvertenties en 276
meldingen over phishing. Ze stelde 37 controles in en ze informeerde de betrokken actoren over
de modus operandi van de fraudeurs waardoor ze aandachtiger zijn voor het fenomeen en zo nodig
de toegang tot bijv. een online interface blokkeerden.
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13.3. Preventie van witwassen
13.3.1. Beperking van betalingen in contanten
Als een prijs, inclusief btw, lager is dan 3.000 euro, mag de klant het totaal in cash betalen. Is de
prijs hoger, dan mag tot 3.000 euro cash betaald worden. De verkoop mag niet kunstmatig opgesplitst worden in verschillende delen onder de 3.000 euro om aan die beperking te ontsnappen.
In 2019 verrichte de Economische Inspectie 919 controles. Er werden 105 processen-verbaal opgesteld. Het totale bedrag aan illegale cashbetalingen die tijdens de controles werden opgemerkt,
bedroeg 1.418.079,00 euro.

Tabel 9.

Opsplitsing van de illegale cashbetalingen per sector

Sector

In euro

Goud

455.974,00

Autoherstelling

323.633,00

Vlees

240.129,00

Reclame

150.806,00

Brandstof

73.112,00

Catering

43.851,00

Bouw

41.930,00

Restaurants

34.024,00

Diverse

54.620,00

Totaal

1.418.079,00

Bron: FOD Economie.

13.3.2. Preventie van witwassen van geld bij vastgoedmakelaars
De Economische Inspectie controleerde in 2019 60 vastgoedkantoren om na te gaan of ze hun
verplichtingen om witwassen van geld te voorkomen, opgelegd door de wet van 18 september
2017, correct toepassen. Bij 47 kantoren werden tekortkomingen vastgesteld, voornamelijk rond
de identificatie van de verkopers en de kopers.
Er werden vijf waarschuwingen verstuurd en administratieve geldboetes opgelegd aan 42 kantoren.
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13.3.3. Controles van de bedrijvencentra
Van de 14 bedrijvencentra die werden gecontroleerd voor hun dienstverlening aan vennootschappen, waren slechts vier bedrijvencentra geregistreerd. Voor die inbreuken werd een proces-verbaal
opgesteld.
Geen van die vier geregistreerde bedrijvencentra voldeed op het ogenblik van de controle aan hun verplichtingen. Concreet gaat het om de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en meer bepaald de verplichting
voor de bedrijvencentra om een risicoanalyse uit te voeren ten aanzien van hun cliënten.

13.3.4. Controle van antiquairs en kunsthandelaars
In 2019 werden verkennende controles van de sector van antiquairs en kunsthandelaars uitgevoerd. Dat gebeurde als voorbereiding op de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn (EU) 2018/843 van
30 mei 2018), waardoor ook antiquairs en kunsthandelaars preventiemaatregelen moeten nemen
tegen het witwassen van geld.
De potentiële inbreuken die tijdens zes van die controles werden vastgesteld, waren het voorwerp
van processen-verbaal die naar het parket werden gestuurd, dat voor die dossiers vervolgens een
opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek instelde. De onderzoeken zijn aan de gang.
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13.3.5. Controles in de diamantsector
Controles op de voorraadaangiften diamant
De jaarlijkse aangifte van de voorraad diamant door de diamanthandelaars is verplicht op grond
van artikel 169 §1, 3de lid van de Programmawet van 2 augustus 2002, in uitvoering gebracht
door het Koninklijk besluit van 30 april 2004, gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 augustus
2010, houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector.
De diamanthandelaar moet zijn voorraad diamant op 31 december aangeven en de bewerking ervan uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgend jaar. Die aangifte gebeurt bij de algemene directie
Economische Analyses en Internationale Economie, dienst Vergunningen Diamant in Antwerpen.
Van diamanthandelaars die verzuimd hebben om hun voorraadaangifte in te dienen, ondanks herinneringen van de dienst Vergunningen Diamant, worden de contactgegevens doorgegeven aan de
Economische Inspectie.
Zo werd gevraagd om 42 diamanthandelaars te controleren voor het niet indienen van hun voorraad diamant en de bewerking ervan voor het boekjaar 2018.
Tegen 32 diamanthandelaars (77 %) werd een proces-verbaal opgesteld.
Naast het opstellen van een proces-verbaal, kregen 23 (53 %) diamanthandelaars een administratieve sanctie opgelegd.

De controles op het indienen van het antiwitwasverslag diamant
Elke handelaar in diamant moet binnen zijn onderneming een antiwitwasverantwoordelijke aanwijzen die toeziet op de naleving van de in het reglement opgelegde verplichtingen:
• identificatie van de cliënten (met specifieke maatregelen voor verrichtingen op afstand, voor
politiek prominente personen of voor het bepalen van de uiteindelijke begunstigden);
• een waakzaamheidsplicht (de gegevens ten minste eenmaal per twee jaar actualiseren);
• een bewaringsplicht (vijf jaar voor de bewijsstukken);
• de plicht tot opleiding en sensibilisering van de werknemers.
De handelaars moeten daarover jaarlijks een activiteitenverslag indienen.
Bij 38 diamanthandelaars die verzuimd hadden hun activiteitenverslag voor 2018 in te dienen,
werd een onderzoek ingesteld.
Daarvan waren er 22 in overtreding (58 %).
Bijkomend werd bij een andere groep diamanthandelaars een inhoudelijke controle van het ingediende antiwitwasverslag gedaan («spotchecks»). Dat gebeurde door hiaten in het verslag of bij een
vermoeden van manipulatie. Ook werd er nagegaan of er geen contante verrichtingen plaatsvonden boven de toegelaten limiet, bepaald door artikel 67 van de wet van 18 september 2017. Bij dat
onderzoek werden geen inbreuken vastgesteld.
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14. De Economische Inspectie internationaal
14.1. Multilaterale samenwerking in de Europese Unie
Verordening 2006/2004/EG1 (de zogenaamde CPC-verordening) was in 2019 nog steeds het belangrijkste instrument waarop de Economische Inspectie haar multilaterale samenwerking stoelde.
De verordening legt de lidstaten van de EU verplichtingen op over samenwerking tussen hun nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming. Zij schrijft voor dat de lidstaten elkaar bijstaan. Dat kan in eerste instantie door
onderzoeksinformatie uit te wisselen. Lidstaten kunnen elkaar ook vragen om op te treden tegen
ondernemingen die een inbreuk op het consumentenrecht begaan. In de regel is het de autoriteit
van de lidstaat waar de onderneming is gevestigd die optreedt. Zij doet dat dan in naam van de
consumenten uit de andere lidstaten die erdoor getroffen worden.
De Economische Inspectie is binnen het Europees samenwerkingsverband voor België de enige
bevoegde autoriteit en haar dienst Internationale Coördinatie vervult de functie van enig verbindingsbureau. Als bevoegde autoriteit is zij verantwoordelijk om aan de verzoeken uit andere lidstaten te voldoen. Het verbindingsbureau is verantwoordelijk voor de (nationale) coördinatie van de
samenwerking.
Sinds 17 januari 2020 is de bestaande verordening vervangen door de nieuwe verordening
2017/23942. De grote principes blijven behouden, maar er is een duidelijke doelstelling om meer
slagkracht te geven aan de bevoegde autoriteiten en te komen tot een nog betere samenwerking tussen de verschillende autoriteiten, voornamelijk in het kader van intracommunautaire en/
of wijdverbreide inbreuken. Dat onder meer gezien de uitdagingen van de digitale economie en
de ontwikkeling van de grensoverschrijdende detailhandel. Om dat te bewerkstelligen werd onder
meer voorzien in uitgebreidere bevoegdheden voor de autoriteiten, een nieuw kader voor gecoördineerde acties, nieuwe gemeenschappelijke procedures en betere informatie-uitwisseling. Die
nieuwe verordening kwam er na een evaluatie van de bestaande verordening.

1 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving
inzake consumentenbescherming, Pb. L. 364/1 van 9 december 2004.
2 Verordening (EG) nr. 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2006/2004, Pb. L.
345/1 van 27 december 2017.
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Dossieruitwisseling
Tabellen 10 en 11 geven het aantal verzoeken weer dat de Economische Inspectie in het kader van
verordening 2006/2004/EG (CPC-netwerk) respectievelijk verzond en ontving.

Tabel 10. Internationale dossiers - verzoeken verstuurd in 2019
Verzoeken om
informatie (art. 6)
Bulgarije

1

Duitsland

2

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

1

Letland
Luxemburg

2

Nederland

1

4

1

1

2

3

1

1

1

1

Verenigd Koninkrijk
Totaal

2

2

Noorwegen
Roemenië

Totaal

7

1

1

7

14

Bron: FOD Economie.

Tabel 11. Internationale dossiers - verzoeken ontvangen in 2019
Verzoeken om
informatie (art. 6)
Frankrijk
Nederland
Totaal

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

Totaal

1

1

1

1

1

1

2

Bron: FOD Economie.

De verzoeken gingen over verschillende thema’s, waarbij veruit de meeste inbreuken zijn tegen de
wetgeving over oneerlijke handelspraktijken (richtlijn 2005/29/EG), gevolgd door de richtlijn over
consumentenrechten (richtlijn 2011/83/EU).
Enkele verzoeken bevatten (ook) inbreuken tegen de regelgeving rond
• privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG)
• pakketreizen ((EU)2015/2302),
• onrechtmatige bedingen (93/13/EEG)
• online geschillenregeling ((EU)524/2013)
• garantie (1999/44/EG)
Courante problemen waren
• het gebrek aan identificatiemogelijkheden van de webhandelaars,
• prijsberekeningen (onvoldoende transparantie, ongeoorloofde toeslagen en misleidende promoties),
• niet-levering,
• malafide incassobureaus en
• misleidende omissies
• ongevraagde vervolgzendingen
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Projecten en acties
Naast individuele verzoeken om samenwerking tussen lidstaten, werd sterk ingezet op gezamenlijke acties gericht op bedrijven die in de meeste gevallen in de hele Europese Unie actief zijn. De
voordelen van die gecoördineerde acties waren zeer duidelijk: de autoriteiten kunnen hun krachten
bundelen en grote marktspelers met één stem aanspreken in plaats van elk apart. Daardoor kunnen
ze meer gewicht in de schaal werpen en zijn de bedrijven over het algemeen meer luisterbereid.
Ook voor de bedrijven heeft die aanpak een groot voordeel: doordat de lidstaten een gezamenlijk
standpunt innemen, kunnen ze hun beleid in de hele EU aanpassen en hoeven ze niet voor elke
lidstaat aparte maatregelen te nemen.

Facebook
In de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal voerden de consumentenbeschermingsinstanties van de lidstaten (CPC) in 2018 een gezamenlijk onderzoek. Op basis daarvan vroegen de
CPC-autoriteiten en de Europese Commissie Facebook om consumenten duidelijk te informeren
over hoe het sociale netwerk wordt gefinancierd en welke inkomsten het genereerde uit het gebruik van consumentengegevens. Verder werd gevraagd om de algemene voorwaarden in regel te
stellen met de Europese consumentenwetgeving. Facebook deed de nodige aanpassingen tegen
eind 2019.

Airbnb
CPC-autoriteiten, waaronder de Economische Inspectie, stelden in 2018 onder leiding van
Noorwegen al een gezamenlijk standpunt op waarin Airbnb werd gevraagd om te streven naar een
hogere prijstransparantie en bepaalde aanpassingen te doen aan zijn algemene voorwaarden om
die te verduidelijken.
Airbnb is ingegaan op alle eisen en bracht in 2019 zijn praktijken en voorwaarden volledig in overeenstemming met de consumentenwetgeving van de EU.
De belangrijkste verbeteringen en wijzigingen zijn de volgende:
• bij het zoeken naar accommodatie op specifieke data, krijgt de gebruiker op de pagina met
resultaten de totaalprijs te zien, inclusief alle verplichte kosten en vergoedingen (zoals service,
schoonmaak en lokale belastingen). Het komt dus niet meer voor dat op latere pagina’s onverwachts extra kosten verschijnen;
• Airbnb geeft duidelijk aan of accommodatie wordt aangeboden door een particulier of door een
professionele aanbieder;
• Airbnb plaatst op zijn website een gemakkelijk te vinden link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting en vermeldt alle nodige informatie over geschillenbeslechting;
• Airbnb heeft ook zijn gebruiksvoorwaarden herzien:
• het maakt duidelijk dat gebruikers bij een geschil naar de rechter kunnen stappen in het land
waar zij wonen;
• het respecteert de wettelijke basisrechten van de gebruikers om een gastheer aan te klagen
in geval van persoonlijk letsel of andere schade;
• het belooft de voorwaarden niet eenzijdig te wijzigen zonder de consumenten er vooraf duidelijk over te informeren en zonder de mogelijkheid te bieden de overeenkomst op te zeggen.
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CPC-sweep
Het CPC-netwerk organiseerde, zoals elk jaar, opnieuw een screening (“sweep”) van bijna 500
webwinkels die kleding en schoeisel, meubels en huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten
verkopen. Die sweep werd uitgevoerd door consumentenbeschermingsautoriteiten uit 27 landen,
gecoördineerd door de Commissie. Uit de bevindingen bleek dat twee derde van de gescreende
websites niet voldeed aan de elementaire EU-consumentenrechten.
Deze keer was het overkoepelende thema leveringsproblemen in e-commerce.
Enkele van de belangrijkste resultaten van de screening waren:
• Meer dan een kwart van de geselecteerde websites heeft consumenten niet geïnformeerd over
hoe zij een contract kunnen beëindigen. Die informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn, onder
meer over het recht om de overeenkomst veertien dagen na ontvangst van het artikel te herroepen zonder opgave van redenen.
• Bijna de helft van de geselecteerde websites bevatte geen duidelijke informatie over de termijn
waarin het product geretourneerd kan worden, namelijk veertien dagen vanaf het moment dat
de consument de handelaar heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
• Op meer dan een vijfde van de websites was de aanvankelijk vermelde prijs incompleet omdat
er geen leveringskosten of andere bijkomende kosten, of informatie over de mogelijkheid van
zulke kosten bij waren vermeld.
• Meer dan een derde van de geselecteerde websites informeerde de consumenten niet over
de wettelijke garantie van minimaal twee jaar om een product te repareren, te vervangen of te
vergoeden als het gebreken vertoonde op het moment van levering (ook al wordt dat pas later
duidelijk).
• Hoewel het EU-recht handelaren voorschrijft om op hun website een gemakkelijk toegankelijke
link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting op te nemen om consumenten te informeren over de mogelijkheden in geval van een geschil, ontbrak die link op bijna 45 % van alle
onderzochte websites.
• Een vijfde van de geselecteerde websites hield zich niet aan de Geoblocking-verordening waardoor consumenten in staat worden gesteld om te winkelen op websites die niet in hun land van
verblijf leveren, op voorwaarde dat zij hun aankoop kunnen laten leveren op een adres in het
land waar de handelaar wel levert, ook wel het beginsel van «winkelen als plaatselijke inwoners”
genoemd.
De nationale autoriteiten voeren een diepgaand onderzoek naar die onregelmatigheden. Op basis
daarvan vragen ze de handelaren om hun websites aan te passen. Consumentenbeschermingsautoriteiten kunnen ervoor zorgen dat handelaren volledig aan de voorschriften voldoen door indien nodig hun nationale handhavingsprocedures te gebruiken.

14.2. Bilaterale samenwerking
Frankrijk
De Economische Inspectie heeft een samenwerkingsprotocol met de Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) alsook met haar
regionale directie (DIRECCTE) van Nord-Pas-de-Calais.
Alle dossiers en informele vragen die buiten het kader van de Europese verordening 2006/2004
vallen, worden gericht aan de regionale directie in Rijsel, het contactpunt voor individuele dossiers
en informatie in een aantal specifieke domeinen zoals productveiligheid, etikettering en kilometerfraude bij tweedehandswagens.
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Europees Centrum voor de Consument
In 2006 werd een protocol afgesloten met het Belgische contactpunt van het Europees Centrum
voor de Consument (ECC), waarin werd overeengekomen dat informatie actief zou worden uitgewisseld met de Economische Inspectie.
In 2019 bleven de meest voorkomende problemen de doorverkoop van tickets, afgedwongen aankopen en niet-levering van via het internet bestelde producten. Anderzijds is het ECC een belangrijk informatiekanaal voor de Economische Inspectie om signalen op te pikken over mogelijke
schendingen van de regels over consumentenbescherming.
Verder werkte de Economische Inspectie samen met verschillende andere autoriteiten, punctueel
of met het oog op verdere ontwikkeling van de relaties.

Nederland
Door de gemeenschappelijke taal vinden heel wat Belgische consumenten de weg naar Nederlandse
webshops. Daarom zijn zeer regelmatige contacten met de Nederlandse Autoriteit Consument en
Markt cruciaal en werd hier ook in 2019 veel aandacht aan besteed. Er werd onder meer een gezamenlijke workshop georganiseerd rond thema’s die de twee autoriteiten verbinden. Daarnaast zijn
er minstens wekelijks bilaterale contacten.

Noorwegen
In het kader van het CPC Exchange of Enforcement Officials-programma heeft het CPC-team van
de Economische inspectie een werkbezoek gebracht aan de Noorse Consumentenautoriteit. Het
doel was het versterken van de bilaterale samenwerking op het vlak van de Europese consumentenbescherming. Tijdens de bijeenkomst werden goede praktijken voor handhaving besproken
alsook de uitdagingen van de nieuwe CPC-verordening en de handhaving van enkele Europese
richtlijnen. De agenda werd afgesloten met “green claims” en pakketreizen.

14.3. International Consumer Protection and Enforcement
Network
Het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) werd in 1992 opgericht
door een aantal consumentenbeschermingsautoriteiten met als doel ervaringen uit te wisselen en
een antwoord te bieden op praktijken die de consument schaden in een steeds meer globaliserende economie. De vijf continenten zijn vertegenwoordigd in het netwerk dat intussen 64 leden- en
vier partnerorganisaties telt. Er zijn eveneens zes niet-statelijke waarnemers.
Een ambtenaar van de Economische Inspectie is lid van het adviescomité. Dat comité ondersteunt
het voorzitterschap in de leiding van het netwerk.
De Economische Inspectie verzorgde ook in 2019 de rol van het ICPEN-secretariaat met als taak
het ondersteunen van het voorzitterschap en de werkgroepen en het garanderen van de continuïteit van het netwerk.
In de eerste helft van 2019 werd het voorzitterschap waargenomen door de Zambiaanse
Competition and Consumer Protection Commission en in de tweede helft van 2019 door de
Colombiaanse Superintendence for Industry and Commerce. De Economische Inspectie nam deel
aan de conferenties en de High Level Meeting die werden georganiseerd in 2019 en coördineerde
de ICPEN Best Practices Workshop.
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Conferentie en High Level Meeting Zambia
Het tweede netwerkevenement onder het voorzitterschap van de Competition and Consumer
Protection Commission vond plaats in mei 2019. De focus van de High Level Meeting lag op de
vraag hoe als Netwerk samen te werken in de toekomst en op strategische institutionele planning.
Op de conferentie werd gesproken over de digitale economie, grensoverschrijdende informatiedeling, financiële diensten, consumentenvoorlichting, afgedwongen aankoop en alternatieve geschillenregeling.

Conferentie en Best Practices Workshop Colombia
Het eerste netwerkevenement, een conferentie en Best Practices Workshop (BPW), onder het
voorzitterschap van de Superintendence for Industry and Commerce, vond plaats in september
2019. Een BPW is gericht op het uitbouwen van de onderzoekscapaciteiten van de leden van het
netwerk en richt zich op dossierbehandelaars. De Economische Inspectie verzorgde de coördinatie
van die workshop. Het inhoudelijke accent van het voorzitterschap in de events lag op influencers
en de toerismesector. Daarnaast kwamen ook verschillende thematieken uit het jaarprogramma
(Progam of Work) van het voorzitterschap aan bod, evenals enkele sessies over (grensoverschrijdende) handhavingsinstrumenten.

Projecten en acties
De Economische Inspectie was actief in verschillende projectwerkgroepen. In 2019 nam de
Economische Inspectie deel aan de lopende Marketing Practices Directed to Children in the Digital
World en de Unfair Trading Practices in the Financial Sector projectwerkgroepen en de nieuw
opgestarte Digital Terms and Conditions – Air Passenger Travel en de Unfair Trading Practices in
Digital Platforms in the Tourism Sector projectwerkgroepen.
In die eerste projectwerkgroep werd onderzocht hoe kinderen als kwetsbare doelgroep online
blootgesteld worden aan reclame, de mogelijke problemen die dat met zich meebrengt en het
wettelijke kader daarrond. Op basis van die bevindingen ontwikkelt de werkgroep guidelines. In de
tweede projectwerkgroep werden de praktijken in de sectoren van het consumenten- en hypothecair krediet in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen wordt een interne brochure ontwikkeld.
In de derde werkgroep worden algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen onder de
loep genomen. In de vierde werkgroep wordt de sector van de digitale platformen voor het boeken
van toeristische diensten doorgelicht.
Op de conferentie in mei 2019 werden voor de eerste maal de ICPEN Consumer Education Awards
georganiseerd. De Economische Inspectie werd genomineerd in de categorie “digitale economie”,
voor de “tightcore” abonnementsvalkuilcampagne. De winnaar in die categorie was de Nederlandse
Autoriteit Consument & Markt, met zijn “nepshop”-campagne. De winnaar in de categorie “kwetsbare consumenten” was de Swedish Consumer Agency, met een campagne gericht op immigranten.

Fraud Prevention Month
In 2019 heeft de Economische Inspectie de campagne “Weet wat je koopt” gelanceerd in samenwerking met het ECC. Die campagne waarschuwde consumenten voor onbetrouwbare websites
bij het online boeken van reisaanbiedingen, naar aanleiding van de opkomende trend van online
veilingen voor reizen. Soms lijkt het op dergelijke websites alsof de consument een interessant
aanbod krijgt, maar komen er nog allerlei onvoorziene toeslagen bij of blijkt het aanbod toch helemaal niet zo aantrekkelijk. In andere gevallen wordt er zelfs helemaal geen reis aangeboden en
is de consument dus gewoon opgelicht. De campagne werd verspreid via een campagnevideo
en visuals op de sociale mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram. Ook de campagnesite
www.weetwatjekoopt.be werd gelanceerd, met tips en tricks om onbetrouwbare websites te herkennen en over welke rechten de consument geniet bij het boeken van een reisaanbieding.
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14.4. International Mass Marketing Fraud Working Group
De International Mass Marketing Fraud Working Group is een informeel forum bestaande uit zowel law enforcement agencies (LEA) als consumentenautoriteiten en focust op het uitwisselen van
informatie en goede praktijken op het gebied van verschillende soorten internationaal consumentenbedrog. De betrokken autoriteiten komen voornamelijk uit Noord-Amerika en Europa.
De werkgroep kwam in 2019 eenmaal samen om de belangrijkste nieuwe trends en patronen te
bespreken. Tijdens de bijeenkomst werd vooral aandacht besteed aan enkele wederkerende oplichtingsvormen zoals de tech support fraude waarbij mensen worden opgebeld om zogenaamde
technische problemen met hun computer op te lossen. Met die praktijk werden we in België ook
reeds geconfronteerd. Verder was er ook aandacht voor massafraude via de post, CEO-fraude3 en
abonnementsvalkuilen.

3 Een medewerker van de financiële afdeling van een groot (internationaal opererend) bedrijf krijgt een email of telefoon van een oplichter die zich voordoet als de grote baas, de CEO, waarin die hem opdraagt
met spoed een (omvangrijke) betaling te doen (naar een buitenlandse rekening) of een wijziging van rekeningnummer bij een nog uit te voeren financiële verrichting te doen.
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Wetgeving waarop het toezicht aan de Economische
Inspectie is toevertrouwd
Strafwetboek - De artikelen 196, 197, 210bis, 299, 494 en 496 tot en met 503 (overeenkomstig
artikel XV.8, §2 WER).
Wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen.
Besluitwet van 14 mei 1946 houdende verscherping van de controle der prijzen.
Besluitwet van 29 juni 1946 betreffende het niet-verantwoord optreden van tussenpersonen in
de verdeling van producten, grondstoffen, enz., en tot wijziging van de Besluitwet van 22 januari
1945 betreffende beteugeling van elke inbreuk op de reglementering inzake de bevoorrading van
het land.
Wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan
verbonden technologie.
Wet van 30 juli 1963 betreffende het verhuren van films bestemd voor commerciële vertoning.
Wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt.
Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.
Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.
Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter.
Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het
stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.
Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarstelling van de overtredingen van de verordeningen van de
Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt.
Wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen.
Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale
handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.
Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren.
Wet van 29 juli 1994 tot bevordering van de transparantie in het handelsverkeer van goederen van
oorsprong uit een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is.
Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop
uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
Wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro.
Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Programmawet van 2 augustus 2002 – De artikelen 168 – 170 inzake bepalingen houdende maatregelen voor de controle op de handelingen gesteld in de diamantsector.
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Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.
Wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen.
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
Kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep.
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.
Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 2560/2001.Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen – de artikelen
183 t.e.m. 185 inzake elektronische maaltijdcheques.
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling.
Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011
betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten.
Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot
vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009.
Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over
het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven.
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013.
Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
2006/2004 en richtlijn 2009/22/EG.
Wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de
volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.
Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.
Wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor
het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en
tot opheffing van diverse bepalingen.
Wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen
en de kmo’s (artikelen 31 en 32).
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Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties.
Wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven.
Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in
onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect.
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
Verordening (EU) nr. 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018
inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van
klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG.
Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen.
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Lijst van afkortingen
ADR

Alternative Dispute Resolution

AFCOS

Anti-fraud coordination service

BGA

Beschermde geografische aanduidingen

BOB

Oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

CPC

Consumer Protection Cooperation

ECC

Europees Centrum voor de Consument

EU

Europese Unie

FOD

Federale Overheidsdienst

FOD Economie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

GTS

Gegarandeerde traditionele specialiteiten

ICCF

Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de
economische fraude

ICPEN

International Consumer Protection and Enforcement Network

KB

koninklijk besluit

kmo

kleine of middelgrote onderneming

OLAF

Europees Bureau voor Fraudebestrijding

pv

proces-verbaal

pvw

proces-verbaal van waarschuwing

WER

Wetboek van economisch recht
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