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Executive Summary
De Economische Inspectie lanceerde in 2015 opnieuw een ruime waaier aan initiatieven om de correcte naleving van de economische regelgeving te waarborgen. Dit
jaarverslag biedt u een gedetailleerde kijk op onze activiteiten als toezichthouder op
de economische regelgeving.
Er werden 35.416 onderzoeken uitgevoerd. Deze gaven aanleiding tot 2.888 processenverbaal van waarschuwing en 3.746 processen-verbaal. 24.768 van onze onderzoeken
betroffen de bescherming van de consument; 10.648 onderzoeken werden verricht in
het kader van de eerlijke concurrentie.
Naast deze repressieve aanpak zet de Economische Inspectie ook meer in op het begeleiden van consumenten om hun rechten te bekomen en van ondernemingen om de
economische regels te respecteren. Het doel van de Economische Inspectie is immers
niet het bestraffen op zich maar wel dat de economische actoren met kennis van zaken
de economische wetgeving kunnen naleven met het oog op een transparante en goed
functionerende markt. Via “guidance” legt de Economische Inspectie de praktische
consequenties van de economische reglementeringen uit aan de ondernemingen. In
2015 werd hierbij bijzondere aandacht besteed aan auteursrechten, prijsverminderingen en consumentenkrediet in de autosector, betalingen in euromunten van 1 en 2
cent en klachtenafhandeling door ondernemingen.
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De Economische Inspectie bood tevens een antwoord op 16.197 meldingen, klachten
en vragen van consumenten, ondernemingen en diverse overheden en organisaties.
Het merendeel van de meldingen (32 %) betreft nog steeds de aankoop van consumptiegoederen.
De Economische Inspectie startte 14 algemene onderzoeken waarvan de belangrijkste betrekking hadden op: een correcte prijsaanduiding in de horeca en in reisbrochures, verboden cashbetalingen, elektronische handel, garantie, car-passverplichtingen
en klachtenbehandeling door ondernemingen.
De Economische Inspectie kon op een aantal domeinen de vruchten plukken van de
aangehouden inspanningen van de voorbije jaren. Zo is het aantal meldingen van bedrog met valse bedrijvengidsen de voorbije twee jaar meer dan gehalveerd na gecoördineerd repressief optreden en bijkomende sensibilisering. Coördinatie en doelgericht optreden is tevens de sleutel tot succes voor de cel namaak van de Economische
Inspectie; zij slaagden erin om 319.199 namaakartikelen met een geschatte marktwaarde van 12.271.728 euro van de markt te halen.
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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

KMO-beleid

Kwaliteit en
Veiligheid

Economische
Inspectie

Statistiek Statistics
Belgium
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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, ten dienste van de consumenten
en ondernemingen.
De kernopdrachten van de Economische Inspectie zijn:
• toezicht houden op de economische reglementering door informatie, preventie,
guidance en repressief optreden. De Economische Inspectie is belast met de controle op het Wetboek van economisch recht (WER) en meer dan 30 economische
wetten. Zij bemiddelt tevens in het kader van haar markttoezicht met de betrokken
tussenkomende partijen en sectoren om de wetgeving te laten naleven;
• de coördinatie van de strijd tegen economische fraude, massafraude en consumentenbedrog;
• het bevorderen van alternatieve geschillenregeling. De economische inspectie bevordert en promoot de alternatieve geschillenregeling in het kader van de b2c- en
b2b-relatie.

1.3. Organigram van de Economische Inspectie
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2. Begrotings- en personeelsmiddelen voor 2015
Tabel 1. Begrotingsmiddelen van de Economische Inspectie in 2015
In duizend euro.
Statutair personeel en stagiairs

11.487

Ander dan statutair personeel

866

Recurrente uitgaven

1.486

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

5

Bron: FOD Economie.

Tabel 2. De personeelsbezetting van de Economische Inspectie, 31 december 2015
(in voltijdequivalent)

Niveau A*
Statutaire
ambtenaren

14

Contractuele
ambtenaren
TOTAAL

Niveau B*

Niveau C*

Niveau D*

68,6

110

20,4

5,4

7

4

7,6

1,5

75,6

114

28

6,9

Bron: FOD Economie.

Het personeelsbestand daalde tussen 31.12.2014 en 31.12.2015 met 6,5 voltijdequivalenten.
Grafiek 1. Personeelsbestand 2010 – 2015
In voltijdequivalent, einde van het jaar.
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3. Activiteiten 2015 van de Economische Inspectie
3.1. Statistisch overzicht
Tabel 3. Activiteiten 2015 – Bescherming en veiligheid van de consument en eerlijke concurrentie
Pv van
waarschuwing

Pro justitia

18.802

1.176

1.477

Reiscontracten

322

15

61

Namaak

883

73

305

73

2

30

Wet op de informatiemaatschappij

1.248

318

105

Consumentenkrediet

1.271

207

114

Wet minnelijke invordering van
schulden

124

8

16

Veiligheid van de consumenten

1.348

63

129

22

1

2

Wettelijke waarborg

418

49

19

Bedrog met kilometertellers

257

73

171

24.768

1.985

2.429

741

56

97

5.340

587

499

Onderzoeken
Wet op de marktpraktijken

Huwelijksbemiddeling
Bescherming
en veiligheid
van de consument

Opgelegde prijzen en prijzen onder
toezicht

Totaal
Voorwaarden voor beroepstoegang
Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO)
Beroepskaart voor vreemdelingen

4

0

4

539

39

88

13

0

2

Sluikwerk

870

1

145

Aangifte van diamantvoorraden

174

0

32

EG-onderzoeken

487

170

12

Witwas

979

1

303

Andere

1.501

49

135

Totaal

10.648

903

1.317

Algemeen
totaal

35.416

2.888

3.746

Sluitingsuren
Eerlijke
concurrentie

Ambulante handel

Bron: FOD Economie.
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3.2. Analyse van de meldingen
Grafiek 2. Aantal meldingen bij de Economische Inspectie
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Tabel 4. Sectoren waarvoor het meest meldingen zijn ontvangen
Consumptiegoederen

4.683

Andere (bedrijvengids, bloemen en planten, …)

3.143

Algemene diensten aan de consument

2.003

Postdiensten en elektronische communicatie

1.871

Vrijetijdsdiensten

1.163

Financiële diensten

730

Energie en water

650

Gezondheid

136

Vervoerdiensten

176

Onderwijs
Bron: FOD Economie.
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Grafiek 3. Sectoren waarvoor het meest meldingen zijn ontvangen
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Bron: FOD Economie.

Tussen de subsectoren die het meest vertegenwoordigd zijn, vallen volgende cijfers op:
• bedrijvengidsen: 559
• onderhouds- en verbeteringswerken woning: 970
• producten ICT: 676 gevallen (385 informatica - 258 gsm - 33 anderen)
• internetdiensten: 836 maar deze bevatten ook 435 dossiers over spamaangiften
• meubilering (meubels, matrassen, …): 701
• kledingartikelen, schoenen en lederwaren: 681
• energie en water: 650
Tabel 5. Meest voorkomende onderwerpen van de meldingen
Oneerlijke handelspraktijken

7.673

Contracten en verkopen (onrechtmatige bedingen, …)

1.524

Levering van goederen – Dienstverlening

1.405

Facturatie – invordering van schuld

1.075

Wettelijke garantie

625

Kwaliteit van goederen en diensten

790

Andere

576

Prijs – tarief

476

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

233

Veiligheid

153

Bron: FOD Economie.
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4. Bemiddeling: buitengerechtelijke
geschillenbeslechting
18

De FOD Economie is zich ervan bewust dat consumenten en ondernemingen hun
eventuele geschillen snel, flexibel en met weinig kosten willen oplossen. Daarom
steunt, promoot en onderneemt hij initiatieven die aan die doelstelling tegemoetkomen. Dankzij dergelijke instrumenten kan het vertrouwen van alle actoren in de markt
van goederen en diensten versterkt worden, zowel op federaal niveau als grensoverschrijdend.

4.1. Wat is alternatieve geschillenbeslechting?
“Alternatief” betekent dat het zoeken naar een oplossing gebeurt buiten de rechtbank
(men heeft het ook over “buitengerechtelijke” geschillenbeslechting). In vergelijking
met de rechtbank biedt die aanpak heel wat voordelen:
1.

de snelheid;

2.

de flexibiliteit van de procedure (de partijen komen, met de hulp van een neutrale
derde, hun doelstelling(en) overeen, hun planning en de methode die ze toepassen);

3.

de beperkte kosten (sommige instanties brengen helemaal geen kosten in rekening, bij tussenkomst van een erkende bemiddelaar worden de honoraria in
principe in gelijke delen verdeeld);

4.

de partijen behouden de controle over de oplossing (of de neutrale derde hen oplossingspistes suggereert of niet, het zijn de partijen die beslissen hoe ze hun
geschil oplossen);
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5.

de vertrouwelijkheid (terwijl in de rechtbank de debatten publiek zijn);

6.

de instandhouding van de relaties tussen de partijen (bij een akkoord is er geen
winnaar en geen verliezer, maar zijn er twee winnaars).

4.2. Onderscheid tussen de verschillende vormen van
ADR
In België bestaan er diverse normen voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen (ADR).
Er werden ombudsdiensten opgericht voor sectoren die de wetgever reguleert. Zij
hebben een apart statuut en zijn gratis voor de consument. Zo zijn er ombudsdiensten voor de treinreizigers, telecommunicatie, financiële geschillen, verzekeringen,
de postsector en energie.
Sinds 1 juni 2015 kan contact genomen worden met de consumentenombudsdienst
voor b2c-geschillen (onderneming/consument). Deze dienst heeft als opdracht:
• informatie verstrekken aan consumenten en ondernemingen over hun rechten en
plichten;
• klachten van consumenten ontvangen en deze ofwel doorsturen naar de bevoegde
bemiddelingsdienst ofwel ze zelf behandelen.
De dienstverlening van de consumentenombudsdienst is gratis.
Naast de ombudsman hebben een aantal beroepsverenigingen uit de privésector, via
consumentenorganisaties of via erkende bemiddelaars, organen opgericht voor alternatieve geschillenbeslechting.
De lijst van erkende gekwalificeerde organen is beschikbaar op de website van de FOD
Economie:										

http://economie.fgov.be/nl/binaries/lijst_van_de_gekwalificeerde_entiteiten_tcm325-267738.
pdf

In totaal zijn er 12 erkende gekwalificeerde entiteiten in 2015.
1.

Consumentenombudsdienst

2.

Ombudsdienst voor telecommunicatie

3.

Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin)

4.

Ombudsman voor het notariaat

5.

Ombudsman van de verzekeringen
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6.

Verzoeningscommissie Bouw

7.

Ombudsdienst voor Energie

8.

Geschillencommissie Reizen, procedure verzoening

9.

Geschillencommissie Reizen, procedure arbitrage

10. Verzoeningscommissie automoto
11. Ombudsdienst voor de postsector
12. Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur
Wanneer het gaat over een geschillenregeling via een arbitragecommissie spreken
we over een geschillencommissie. Momenteel zijn er drie:
• in de meubelsector,
• in de reissector en
• in de sector van textielonderhoud.
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De geschillen worden behandeld in een arbitragecollege dat paritair is samengesteld
uit vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van de ondernemingswereld. De beslissingen zijn bindend voor de partijen. Het is mogelijk om zich tot de geschillencommissie reizen te wenden voor een verzoening alvorens over te gaan tot
arbitrage.

4.3. Erkende bemiddelaars en genotificeerde entiteiten
Voortaan moeten de ombudsdiensten, verzoeningscommissies en geschillencommissies aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen om genotificeerd te kunnen worden aan de Europese Commissie en zich “gekwalificeerde entiteiten” te noemen:
• onafhankelijkheid,
• onpartijdigheid,
• deskundigheid,
• vrijheid van de partijen,
• billijkheid van de procedure,
• en transparantie.
De afdeling Externe Acties van de Algemene Directie Economie Inspectie van de FOD
Economie staat in voor het auditeren van deze entiteiten, zodat de genoemde voorwaarden steeds worden nageleefd.
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4.4. Rondetafel alternatieve geschillenbeslechting
Op 24 april 2015 werd een rondetafel getiteld “alternatieve geschillenbeslechting.
Nieuwe mogelijkheden” georganiseerd door de FOD Economie. Zij verzamelde geïnteresseerden rond de nieuwe bepalingen in het boek XVI van het Wetboek van economisch recht en verduidelijkte de rol van de FOD Economie op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting.
Stemmen uit de bedrijfswereld legden uit hoe zij omgaan met consumentenklachten.
De Consumentenombudsdienst en de bestaande en toekomstige ADR-organen kregen het woord. De verantwoordelijken voor sectororganisaties en belangengroepen
werden eveneens uitgenodigd om hun toekomstplannen en ervaringen mee te delen
en om hun mening te geven over de oprichting van de gekwalificeerde organen voor
buitengerechtelijke geschillenregeling.

4.5. Belmed, platform voor onlinebeslechting van
consumentengeschillen

Belmed werd officieel gelanceerd op 6 april 2011 en omvat twee luiken:
• enerzijds algemene informatie over de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in België, en ook meer specifieke informatie naargelang van de
problematiek of de sector waarop het geschil betrekking heeft;
• anderzijds de mogelijkheid om te bemiddelen op een gebruiksvriendelijke manier,
in een beveiligde ruimte, met de hulp van neutrale derden, en dat volgens objectieve
kwaliteitscriteria.
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Consumptiegoederen (vooral elektroartikelen en meubelen) komen op de tweede
plaats en algemene diensten aan consumenten (vooral verbouwingen en huisvesting)
bekleden de derde plaats. Het aantal klachten voor financiële diensten en energie
daalt, wat trouwens ook blijkt uit de jaarverslagen van de respectievelijke sectorale
ombudsdiensten.
Tabel 6. Belmed-aanvragen in 2015
In % van totale aanvragen.
Vrijetijdsbesteding

43,24

Consumptiegoederen

25,67

Algemene diensten aan consumenten

14,86

Postdiensten en elektronische communicatie

6,76

Financiële diensten

4,05

Energie en water

2,71

Transport

2,71

Bron: FOD Economie.
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In 2015 werden 55 % van de aanvragen ontvankelijk verklaard en werd er in 10 % van
de gevallen een bemiddelingsakkoord bereikt of een advies verstrekt dat de partijen
toeliet om een beslissing te nemen in hun geschil.
95.509 keer is de Belmed-website in 2015 bezocht. Sinds de opstart van Belmed in
2011 kreeg de website 299.435 bezoekers. Het aantal bezoekers schommelt rond de
8.000 per maand.
Het platform ontvangt elke maand meer nieuwe bezoekers (gemiddeld 75 %) dan terugkerende. De meest bezochte rubrieken van het Belmed-platform zijn
• de standaardmodellen van brieven (rubriek “ingebrekestelling” en “tips en tricks”),
• de zoekmotor voor het vinden van partners (volgens sector, taal en geografische
zone),
• de presentatiefiches van de bemiddelingspartners (ombudsman energie, ombudsfin, geschillencommissie reizen,...) en
• de rubriek “succes stories”.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Grafiek 4. Aantal raadplegingen van de Belmed-site.
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Bron: FOD Economie.

De Belmed-website kende afgelopen anderhalf jaar heel wat aanpassingen.
• Het aantal vragen in de rubriek “veel gestelde vragen” werd verdubbeld om de bezoekers sneller te kunnen helpen.
• Er kwam een nieuwe rubriek met als titel “topics in de kijker”: onder deze rubriek
worden topics zoals buitengerechtelijke geschillenregeling in België en garantiegeschillen volledig uitgeklaard.
• Er werd een nieuwe zoekmotor gelanceerd om bezoekers de mogelijkheid te geven
op zoek te gaan naar buitengerechtelijke geschillenregelingsinstanties in België,
zonder hiervoor een eigen Belmed-account te moeten aanmaken.
• Er werden enkele nieuwe partnerschappen gesloten met buitengerechtelijke geschillenregelingsinstanties om een zo compleet mogelijk aanbod te bieden.
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5. Informatie aan ondernemingen en consumenten
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5.1. Informatie aan ondernemingen
In het kader van haar opdracht van markttoezicht staat de Economische Inspectie
dicht bij de lokale marktactoren en blijft ze aandacht hebben voor de moeilijkheden
die kleine handelaars of kleine kmo’s ondervinden bij de toepassing van bepaalde
wetsbepalingen.
De meldingen en klachten die de Economische Inspectie ontvangt en de ervaring op
het terrein van de medewerkers die de controles uitoefenen, tonen aan dat de kleine
handelaars beter kunnen worden geholpen en gegidst in hun zoektocht naar informatie en oplossingen. Een te groot aantal van hen laat zich nog vangen door bedrog (met
bedrijvengidsen bijvoorbeeld) of wordt, zoals de consumenten, geconfronteerd met
problemen over
• wettelijke en commerciële garantie,
• een product dat of een dienst die niet conform de bestelling is,
• een ontbinding van een contract,
• een niet-geleverde dienst of product, of
• een vertraging bij de levering.
Die moeilijkheden staan een goede marktwerking in de weg.
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Net zoals de consumenten bevinden kleine handelaars en kmo’s zich vaak in een
zwakke positie tegenover hun leveranciers of andere grote ondernemingen.
De afdeling Externe Acties ontvangt regelmatig meldingen over commerciële geschillen tussen ondernemers. Bijvoorbeeld:
• de materialen besteld door een kleine aannemer werden niet geleverd, hoewel een
voorschot werd betaald;
• de gerant van een kleine kledingwinkel heeft de zomercollectie niet ontvangen,
hoewel het seizoen al begonnen is.
De afdeling Externe Acties informeert zowel de consument als de kleine handelaar of
onderneming over zijn of haar rechten en plichten en over de mogelijkheden tot minnelijke schikking voor een commercieel geschil.
Sinds maart 2014 biedt Belmed (www.belmed.fgov.be), het elektronische platform
voor minnelijke schikking van commerciële geschillen, ook professionals de mogelijkheid om een neutrale derde in te schakelen om te proberen hun b2b-geschillen in
der minne op te lossen.

5.2. Informatie aan de consumenten over hun rechten
5.2.1. Het Frontoffice
Het Frontoffice onderzoekt de binnenkomende meldingen via deskresearch en zorgt
voor de dispatching naar de bevoegde diensten. Niet alle meldingen leiden tot verdere
inspecties. Er moet in beginsel sprake zijn van strafrechtelijke inbreuken waarvoor de
Economische Inspectie interventiebevoegdheid heeft. Louter contractuele geschillen
vallen buiten de bevoegdheid van de Economische Inspectie en worden dus niet ten
gronde behandeld.
De Consumentenombudsdienst werkt sinds 1 juni 2015. Voortaan kan de consument
er terecht voor informatie over alternatieve geschillenregeling en effectieve behandeling van zijn geschil als er geen andere gekwalificeerde entiteit is bevoegd.
Over de periode juni-december 2015 maakte het Frontoffice niet minder dan 1.060
meldingen over aan de Consumentenombudsdienst. Dat komt overeen met ongeveer
1/3 van het totaal aantal meldingen dat de Consumentenombudsdienst behandelde
in 2015.
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Tabel 7. Meldingen overgemaakt aan de Consumentenombudsdienst in 2015
2015

Nederlands

Frans

Totaal

In %

juni

106

62

168

15,8

juli

72

53

125

11,8

augustus

81

51

132

12,5

september

73

59

132

12,5

oktober

93

69

162

15,3

140

62

202

19,1

november
december
Totaal

98

41

139

13,1

663

397

1.060

100,0

Bron: FOD Economie.

5.2.2. De garantie
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Een belangrijk thema, dat vooral consumenten bezighoudt, is de garantie. Waren er in
2014 nog 1.385 meldingen, dan is dat aantal voor 2015 herleid tot 551, een daling van
ruim 60 %. Bijna 82 % van de garantiemeldingen handelt over consumptiegoederen.
De overige meldingen handelen over garantiekwesties tussen ondernemingen (b2b)
of over bepaalde diensten (zoals onderhoud- en herstelling, werken in onroerende
staat, andere diensten,… ).
In de sector consumentengoederen gaat het vooral om de verkoop van consumentenelektronica, nieuwe en tweedehandsvoertuigen, meubelen en artikelen voor het
onderhoud en verbetering van de woning. In die sectoren stellen zich ook de meeste
problemen voor de correcte toepassing van de wettelijke garantie.
Het overgrote deel van de meldingen, 91,8 %, kwam van consumenten, 7,4 % van onderneming en 0,7 % van andere overheidsdiensten. Tabel 8 geeft de verdeling weer in
de sectoren en volgens de hoedanigheid van de melder.
Tabel 8. Meldingen over garantie per sector en volgens de hoedanigheid van de melder
Sectoren
Consumptiegoederen

Aantal

In %

451

81,9

Algemene diensten

60

10,9

Andere

28

5,1

Gezondheidsdiensten

12

2,2

551

100,0

506

91,8

41

7,4

4

0,7

551

100,0

Totaal

Hoedanigheid melder
Consumenten
Ondernemingen
Andere overheidsdiensten
Totaal
Bron: FOD Economie.
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5.2.3. Het Contact Center
Het Contact Center van de FOD Economie is het eerste aanspreekpunt voor zeer uiteenlopende vragen van consumenten en ondernemingen. Wat het niet behandelt,
wordt in tweede lijn overgemaakt aan de ter zake bevoegde algemene directie van
de FOD Economie. Ruim 7.000 contacten (telefonisch, per e-mail, webformulier,… )
handelden over vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hadden met de
bevoegdheid van de Economische Inspectie. Daarvan werden door het Contact Center
2.936 (41,9 %) meldingen overgemaakt aan de Economische Inspectie voor verdere
behandeling. Zowat 957 contacten hadden te maken met de garantieproblematiek.

5.3. Empowerment
Empowerment bestaat erin om de consumenten, de zelfstandigen en de kmo’s zelfredzamer te maken door hen de instrumenten en de info te verstrekken waarvan ze
kunnen gebruikmaken om hun individueel probleem op te lossen.
Er wordt gewerkt aan een uitbreiding tot andere aspecten van de consumentenkoop.
Items over de prijsofferte, de bestelbon, de levering of uitvoering van de dienst, de
facturatie en betaling tot en met de verjaring, komen hierin aan bod. Er werden een
35-tal modelbrieven uitgewerkt, wat de praktische bruikbaarheid voor de consument
moet verhogen.
Andere thema’s die in het kader van empowerment worden ontwikkeld gaan over het
gebruik van de KBO als informatiebron, de rechten van de consument bij het faillissement van de verkoper, het toepassingsgebied van de Wet Breyne bij de aankoop
van woningen op plan, de doorverkoop van concerttickets en de gevaren ervan, veilig
aankopen en betalen op het internet, … De hier genoemde voorstellen bevinden zich
nog in de pipeline en zijn op het moment van het afsluiten van de redactie van dit jaarverslag, nog niet online beschikbaar.

5.4. Guidance
Op basis van het Wetboek van economisch recht, boek XV, zijn controleambtenaren nu
ook bevoegd om richtlijnen te verstrekken om aan te geven wat de juiste interpretatie
van de wetgeving is en om te verduidelijken hoe bedrijven er het best kunnen aan
voldoen.
De guidance kan diverse vormen aannemen: ze kan individueel zijn (gericht naar één
persoon of gecontroleerde onderneming) of sectoraal zijn, gericht op een hele sector.
Guidance is een dienstverlening van de Economische Inspectie die zorgt voor een betere toepassing van de wet en een beter functioneren van de markt. Het is een instrument dat ondernemingen helpt zonder hierbij bijkomende verplichtingen te creëren.
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In 2015 werd guidance verstrekt over volgende thema’s:
• nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de vennootschappen voor het beheer
van auteursrechten en naburige rechten;
• aankondigingen van prijsvermindering in de autosector;
• behandeling van klachten door de ondernemingen;
• de weigering van euromunten van 1 en 2 cent;
• reclame voor consumentenkrediet in de automobielsector.
De richtlijnen weerspiegelen de zienswijze van de administratie, kunnen wijzigen en
worden gepubliceerd op de website van de FOD Economie.
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6. Algemene onderzoeken 2015
Net zoals de onderzoeken die worden gevoerd naar aanleiding van formele klachten van
consumenten en ondernemingen, of op eigen initiatief, organiseert de Economische
Inspectie algemene onderzoeken. Het organiseren van algemene onderzoeken vormt
het hart van het markttoezicht. Het gaat om het toezicht, de verificatie en de controle
van de toepassing van een of meerdere reglementeringen in een of meerdere sectoren van economische activiteit.

6.1. Prijsaanduiding in reisbrochures
De resultaten van het algemene onderzoek tonen aan dat ruim de helft (58,06 %) van
de reisorganisatoren hun klanten voorzien van de vereiste informatie die de wetgever
oplegt. Op die manier kan de consument met kennis van zaken een reis boeken.
Op de 155 gevoerde onderzoeken van reisbrochures werden 60 processen-verbaal en
18 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld waarbij vastgesteld werd dat een
of meerdere van de verplichte gegevens niet meegedeeld werden in deze brochures.
Het ging voornamelijk over:
• de huisvesting, de ligging, de categorie of het comfort en de belangrijkste kenmerken ervan,
• de algemene informatie over paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied
van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn,
• het als voorschot te betalen bedrag of percentage van de prijs en de termijn voor de
betaling van het saldo,

29

• de aanduiding of voor de uitvoering van de reis een minimaal aantal personen is
vereist, en zo ja, de uiterste datum waarop de reiziger in kennis wordt gesteld van
een eventuele annulering,
• de nuttige informatie over het afsluiten van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
Het meedelen van de andere verplichte gegevens werd veel beter nageleefd. In 49
brochures werden de consumenten niet of onvoldoende geïnformeerd over de prijsherziening en de precieze berekeningswijze ervan. In al deze gevallen van inbreuken
werd een proces-verbaal of een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld.

6.2. Elektronische handel
Op 266 gecontroleerde websites bleken er 167 (63 %) een inbreuk te vertonen. Dit
leidde tot 165 processen-verbaal van waarschuwing en 7 pro justitia’s.
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Dat meer dan 62 % van de websites een inbreuk vertoonde, betekent niet dat er bij al
deze webwinkels ernstige of fundamentele problemen werden vastgesteld. Vaak gaat
het om een relatief klein probleem, vaak te wijten aan onwetendheid. Voorbeelden
hiervan zijn het ontbreken van het modelformulier voor herroeping, dat slechts 4
maanden voor de start van het onderzoek wettelijk verplicht werd, of het ontbreken
van het ondernemingsnummer bij de contactgegevens. Er werd geopteerd om in eerste instantie de overtreders via een waarschuwing aan te manen om de vastgestelde
inbreuken recht te trekken.
Tegen slechts 2,63 % van de onderzochte webwinkels moest een pro justitia opgesteld
worden, wat bewijst dat de overgrote meerderheid van de Belgische webwinkels de
waarschuwing ernstig nam en snel de nodige correcties doorvoerde.
Over het algemeen kan de consument met een gerust hart winkelen bij Belgische
webwinkels. Zelfs wanneer er inbreuken worden vastgesteld, zijn die zelden van die
aard dat ze de consument ernstig (kunnen) schaden of een eerlijke en evenwichtige
marktwerking (kunnen) verstoren.

6.3. Garantie in de sector van elektronica en
elektrohuishoudtoestellen
De Economische Inspectie controleerde de garantiebepalingen bij 204 webshops. 112
webshops (54,9 %) waren in orde. Er werden 92 processen-verbaal van waarschuwing
(45 %) en 2 pro justitia’s (1 %) opgesteld voor een of meerdere overtredingen op de
websites.
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Tabel 9. Overzicht van de overtredingen in dalende orde van frequentie
Aard van de overtreding

Totaal
overtredingen

In % van
totaal

1

Inbreuken op de wettelijke garantietermijn van 2 jaar (…)

36

20,0

2

Formele beperkingen garantietermijn voor toebehoren en
accessoires

26

14,4

3

Herinnert de verkoper aan de wettelijke garantie?

26

14,4

4

Eisen van bijkomende formele voorwaarden garantie (…)

25

13,9

5

Kosteloosheid van de wettelijke garantie (…)

19

10,6

6

Wettelijke meldingstermijn van minstens 2 maanden (…)

13

7,2

7

Formele onrechtmatige clausules i.v.m. garantie

12

6,7

8

Beperken van de garantietermijn bij herstelling of vervanging
(…)

11

6,1

9

Beschikbaarheid e-mail webwinkel. Kan een klacht per
(gewone) e-mail overgemaakt worden?

4

2,2

10

Zijn de voorwaarden ervan duidelijk geformuleerd? (…)

4

2,2

11

Is de commerciële garantie beschikbaar op een duurzame
drager en/of kan die opgeslagen worden?

2

1,1

12

Vermeldt de aanvullende garantie duidelijk de identiteit
van de garantiegever, de duur en het geografische
toepassingsgebied?

2

1,1

180

100,0

TOTAAL
Bron: FOD Economie.

6.4. Parfumerie
De Economische Inspectie controleerde 61 bedrijven waarvan er 14 in overtreding
waren. 9 processen-verbaal van waarschuwing en 8 pro justitia’s zijn opgesteld. De
meest voorkomende problemen betroffen de prijsaanduiding en de praktijk van permanente korting.
Een sensibilisering van de marktleiders en de beroepsverenigingen in 2013 door de
Economische Inspectie lijkt zijn vruchten af te werpen: het aantal inbreuken was beduidend lager dan bij het laatste algemene onderzoek in 2011.

6.5. Goudsector
De resultaten van het algemene onderzoek bevestigen duidelijk het preventieve effect
van de ingestelde controles in de goudsector sinds 2011. Uit de resultaten blijkt dat
ruim 83,96 % van de goudopkopers zich houdt aan de wettelijke verplichtingen die
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gelden voor de sector. Desalniettemin is voortdurende waakzaamheid in de sector
noodzakelijk omdat uit de analyse ook blijkt dat 22,72 % van de handelaars die in 2013
in overtreding waren, opnieuw in overtreding zijn met een of meerdere wettelijke verplichtingen voor de goudsector.
Uit de teruggevonden cashgelden blijkt dat de grote contante geldstromen door de
ingestelde controles opmerkelijk zijn teruggedrongen. In totaal werd voor 245.881,66
euro aan contant betaalde verkooptransacties blootgelegd.
Bij 13,21 % van de gecontroleerde goudopkopers werd een inbreuk op de beperking in
betaling in contanten vastgesteld. Uit de gegevens blijkt ook dat van de geselecteerde
goudhandelaars die in 2013 in overtreding waren, er 18,18 % opnieuw in overtreding
zijn.
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De ingezette dalende trend van de goudprijzen in 2013 zette zich ook in 2014 verder
waardoor een verdere zelfregulering van het aantal goudhandelaars in de sector
plaatsvond. Waar de prijs per kilo in 2012 nog gemiddeld 41.726 euro was, was dit
in 2013 gemiddeld 34.186 euro/kg en in 2014 nog gemiddeld 30.657 euro/kg. Tussen
2012 en 2014 daalde de gemiddelde goudprijs m.a.w. met 26,53 %. De in vergelijking
met 2012 lagere goudprijzen hebben uiteraard ook een invloed op de resultaten van
het gevoerde algemene onderzoek en de mogelijke inbreuken. Met de huidige goudprijs van 33.930 euro/kg (juni 2015) is het momenteel noch voor de consument noch
voor de handelaar interessant om (sloop)goud te verkopen.
Uit het gevoerde algemene onderzoek is gebleken dat 92,45 % van de gecontroleerde
goudhandelaars werken met conform geijkte weegtoestellen.
Van de gecontroleerde goudopkopers waren er 4 of 3,77 % niet ingeschreven in het
waarborgregister van de Koninklijke Munt van België.
Bij 3 van de 106 gecontroleerde goudhandelaars werden inbreuken (2,83 %) op de
identificatie- en registratiemodaliteiten vastgesteld.

6.6. Zomersolden
De controles richtten zich vooral op ondernemingen waartegen in de maand juni een
klacht werd ingediend voor een inbreuk tegen de sperperiode en op supermarkten.
201 ondernemingen werden gecontroleerd. In ongeveer 3,5 % van de gevallen werden
onregelmatigheden vastgesteld. Dit leidde tot 2 processen-verbaal van waarschuwing
en 5 pro justitia’s. De meubelsector lijkt het meest gevoelig te zijn. Hier werden 2 inbreuken op 15 controles vastgesteld.
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6.7. Koppelverkoop in supermarkten
11 supermarkten werden gecontroleerd. Het onderzoek beperkte zich tot de reclameformule waarbij bij de aankoop van een bepaalde hoeveelheid van een product men er
gratis een hoeveelheid bijkrijgt. Voorbeelden zijn “2+1 gratis” of “25 % gratis”.
Hierbij werd vastgesteld dat de zogenaamde promopacks gedurende zeer lange periodes of zelfs quasi permanent worden aangeboden. Hierdoor heeft de consument
geen zicht meer op de initiële prijs. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij verkopers
als bij producenten. De verkopers verbonden er zich toe om van de producenten terug
een “normaal” product te eisen.

6.8. Motorfietsen
Bij het algemeen onderzoek “motorfietsen” werd vooral nagegaan of de limiet voor
cashbetalingen van 3.000 euro niet werd overschreden. 81 (39 %) van de 207 gecontroleerde ondernemingen bleek in overtreding te zijn. De recent verlaagde limiet van
3.000 euro voor cashbetaling blijkt dus nog onvoldoende ingeburgerd. De Economische
Inspectie blijft dan ook, naast haar repressieve optreden, guidance leveren.

6.9. Tabakverkoop
Ook hier werd vooral het respecteren van de betalingslimiet van 3.000 euro voor cashbetalingen gecontroleerd. 46 van de 213 gecontroleerde verkopers bleek in overtreding. Tegen hen werd een pro justitia opgesteld. De meeste overtredingen deden zich
voor in de grensstreken van het land.

6.10. Prijsaanduiding in horeca en andere handelszaken
De Economische Inspectie voerde een algemeen onderzoek uit over de naleving van
de verplichting tot prijsaanduiding bij te koop aanbiedingen aan consumenten.
Een duidelijke prijsaanduiding is essentieel voor de transparantie van de markt, om de
consumenten de mogelijkheid te geven om prijzen te vergelijken, en voor een eerlijke
concurrentie.
Er werden 1.829 zaken gecontroleerd, waarvan 619 horecazaken en 1.210 andere handelszaken.
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Horeca
• Bij 17 van de 619 (= 2,75 %) gecontroleerde horecazaken was de prijsaanduiding
noch bij de hoofdingang, noch in de zaak, in orde.
• Bij 67 van de 619 (= 10,82 %) gecontroleerde horecazaken was de prijsaanduiding
niet in orde bij de hoofdingang, maar wel in orde in de zaak.
• Bij 3 van de 619 (= 0,48 %) gecontroleerde horecazaken was de prijsaanduiding niet
in orde in de zaak, maar wel bij de hoofdingang.
• Bij 532 van de 619 (= 85,95 %) gecontroleerde horecazaken was de prijsaanduiding
zowel bij de hoofdingang als in de zaak in orde.
Andere handelszaken
• Bij 166 van de 1.210 (= 13,72 %) gecontroleerde andere handelszaken was de aanduiding van de verkoopprijs niet in orde.
• Bij 11 handelszaken was de aanduiding van de prijs per meeteenheid niet in orde;
bij 3 van deze 11 handelszaken was de aanduiding van de verkoopprijs wel in orde.
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6.11. Uitverkopen
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De Economische Inspectie controleerde 149 ondernemingen in uitverkoop in 2015. In
slechts 5 zaken werd de consument bedrogen omdat hij geen echte korting kreeg of
omdat hij slachtoffer werd van oneerlijke handelspraktijken. In deze gevallen stelde
de Economische Inspectie een pro justitia op.
Het totaal aantal inbreuken tegen de wetgeving op uitverkopen lag echter beduidend
hoger, namelijk 63 (of 42,28 %). Deze inbreuken waren vooral technisch van aard zoals
het niet vermelden van de begindatum en de periode van de uitverkoop (35 gevallen).
De overtreders kwamen er hier vanaf met een waarschuwing.
De Economische Inspectie hechtte in 2015 bijzondere aandacht aan de
uitverkopen omdat sinds 31 mei 2014 ondernemingen niet meer
verplicht zijn een uitverkoop te melden aan de FOD Economie.
Het schrappen van deze verplichting leidde echter niet tot
noemenswaardige problemen.

6.12. Car-pass 2015
Correcte kilometergegevens via de car-pass zijn onontbeerlijk voor wie een tweedehandswagen koopt.
Bij onderhouds-en herstellingswerken moet de
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garagehouder de kilometerstanden doorgeven en vermelden op de factuur. In 2015
werden door de vzw Car-Pass in totaal 807.351 passen afgeleverd. Daarbij waren er
slechts 1.197 fraudegevallen, minder dan 0,15 % dus. Dat zijn uitstekende cijfers. Toch
blijven gerichte controles nodig. Ze werken ontradend en zorgen ervoor dat overtreders vervolgd worden. Bij de hardleerse risico-ondernemingen die gericht werden onderzocht, kon de economische inspectie er 61% betrappen op overtredingen,
Enkele opvallende cijfers uit jaargang 2015.
• In 2015 ontving Car-Pass 14,81 miljoen kilometerstanden, afkomstig van 11.124 ondernemingen en vestigingen.
• De gemiddelde fraude bedroeg 70.460 km.
• Bij de aflevering van een car-pass is de gemiddelde kilometerstand 116.971, en is
het gemiddeld voertuig 8,4 jaar oud.
• Hoogste kilometerstand bij verkoop (Opel Movano - 2006): 846.704 km.
• De zwaarste fraude in 2015 betrof een Mercedes C 220 CDI uit 2005, waarvan men
de tellerstand met 399.238 km terugdraaide.
Vorig jaar werd in november en december een onderzoek gevoerd bij 257 ondernemingen. De selectie van deze ondernemingen gebeurde op basis van een lijst met
ondernemingen die geen kilometergegevens (meer) doorgaven. Het aandeel overtredingen ligt met 61,1 % op het niveau van 2011. In 2012 en 2013 bedroeg het respectievelijk 67,6 % en 69,2 %.
Vier soorten overtredingen zijn aan de orde:
1.

kilometergegevens worden niet doorgegeven;

2.

kilometergegevens worden te onvolledig of foutief doorgegeven;

3.

kilometergegevens worden te laat doorgegeven;

4.

kilometerstand en chassisnummer wordt niet vermeld op de factuur.

Tabel 10. Overzicht van vastgestelde overtredingen bij de car-pass
Aantal overtredingen

Percentage

Kilometerstand niet doorgegeven

87

33,9

Kilometerstand onvolledig / foutief doorgegeven

12

4,7

Kilometerstand te laat doorgegeven

76

29,6

Geen vermelding van chassisnummer of kilometerstand
op de factuur

56

21,8

Bron: FOD Economie.
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6.13. Klachtenafhandeling door ondernemingen
De doelstelling van het onderzoek was te controleren of ondernemingen de regelgeving op de behandeling van consumentenklachten naleven. De Economische Inspectie
ging onder meer na of ondernemingen:
• het telefoonnummer en e-mailadres van hun klachtendienst, indien een dergelijke
dienst bestaat binnen de onderneming, communiceren aan het cliënteel,
• snel reageren op ontvangen klachten en voldoende energie steken in het zoeken
naar een mogelijke oplossing en
• kennis hebben van een buitengerechtelijke geschillenregelingsinstantie in hun respectievelijke sectoren.
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Bij slechts 12 % van de gecontroleerde ondernemingen werd bij een eerste controle
een inbreuk vastgesteld. Deze hadden vooral betrekking op het gebrek aan informatie
die gecommuniceerd moet worden aan de klant. Zo moeten ondernemingen die gebonden zijn tot buitengerechtelijke geschillenregeling, in geval een conflict niet in der
minne geregeld kan worden, de klant hierover informeren. De contactgegevens van de
instantie moeten bijvoorbeeld beschikbaar zijn.
Ook wanneer de onderneming over een aparte klachtendienst beschikt, moeten bepaalde gegevens gecommuniceerd worden, met name het telefoon -en faxnummer
alsook het elektronische adres van de dienst. Ook hier werden enkele inbreuken vastgesteld.
Ten slotte tonen de resultaten dat ondernemingen bij het ontvangen van een klacht
doorgaans op zoek gaan naar een oplossing in der minne om de klant tevreden te
houden. We noteerden slechts vijf inbreuken op de niet-naleving van de verplichting
om snel te reageren op ontvangen klachten en alles in het werk te stellen om tot een
mogelijke oplossing te komen. Wij preciseren dat het niet gaat om het daadwerkelijk
vinden van een oplossing, enkel de inspanning om tot een mogelijke oplossing te komen, kan worden gecontroleerd.
Waar correcties nodig waren, werden ze snel uitgevoerd door de ondernemingen in
overtreding.

6.14. Etikettering energieverbruik
Tussen oktober en december 2015 onderwierp de Economische Inspectie van de FOD
Economie 257 elektrowinkels aan een grondige controle. Bij 172 (67 %) van de gecontroleerde winkels (gaande van hypermarkten, elektroketens, … tot kleine elektrowinkels) bleek zowel de prijsaanduiding als de etikettering van het energieverbruik in
orde te zijn. 85 (33 %) ondernemingen waren niet in orde. Tegen 62 ondernemingen
werd een proces-verbaal opgesteld. Aan de overige overtreders werd een waarschuwing gegeven.
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De Economische Inspectie controleerde vooral de
aanwezigheid, de formele conformiteit en de correcte display van het energie-etiket (dit is de ecologische identiteitskaart van een product) van huishoudelijke toestellen zoals televisies, stofzuigers,
wasmachines, droogtrommels. Daarnaast verifieerde zij eveneens de prijsaanduiding van deze toestellen.
Aan de hand van het energielabel vergelijkt de
consument makkelijk de karakteristieken van apparaten binnen hun categorie. Denk maar aan het
energie- of waterverbruik of aan de capaciteit. Het
belang van energiezuinigheid is enorm: het verbruik bepaalt 80 % van de totale kostprijs van een
toestel doorheen de levensduur, de aankoopprijs
dus slechts 20 %.
Het niet of incorrect weergeven van het energieverbruik van toestellen ontneemt de consument de
kans om tijdens de aankoop de gebruikskost van
huishoudelijke toestellen in rekening te brengen.
Een correcte affichering van deze kost, net als een
duidelijke prijsaanduiding, is dus belangrijk voor de
consument.

6.15. Televerkoop
Uit dit onderzoek blijkt dat televerkopers niet altijd de wettelijke voorschriften over de
informatieverplichting naleven. In 9 op de 16 gevallen (56 %) werden één of meerdere
inbreuken vastgesteld.
De meeste inbreuken hadden betrekking op het niet of zeer onvolledig informeren
van de consument in de precontractuele fase. Essentiële informatie waaronder het
bestaan van het wettelijke herroepingsrecht voor de consument, komen in het telefonische verkoopgesprek vaak niet of nauwelijks aan bod. Ook wordt het commerciële
doel van de oproep (het afsluiten van een koop) vaak verhuld. Verder communiceert de
televerkoper niet altijd duidelijk over zijn identiteit of die van het callcenter.
Ook bij de koopbevestiging op een duurzame drager (e-mail, brief) wordt de consument niet altijd gewezen op het bestaan van het herroepingsrecht. De televerkoper
laat ook soms nog na om het wettelijk voorgeschreven herroepingsformulier ter beschikking te stellen.
Voor dit onderzoek werden één proces-verbaal van waarschuwing en 9 pro justitia’s
opgesteld.
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7. Consumentenbescherming
7.1. De bescherming van de consument
De consument moet informatie krijgen over de prijzen, de hoeveelheden, de samenstelling en de eigenschappen van de talloze producten die op de markt worden aangeboden. Concreet betekent dit dat producten voorzien moeten zijn van informatieve
etiketten en dat elke vorm van misleidende, oneerlijke of denigrerende 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.
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Behalve enkele uitzonderingen, zijn verboden: verkoop met verlies en afgedwongen
aankoop. Bijzondere verkoopwijzen zijn streng gereglementeerd: openbare verkoop,
opruimingen, 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 11. Inbreuken op de marktpraktijken en de consumentenbescherming
Boek VI Wetboek van economische recht.

Controles
Prijsaanduiding en aanduiding van de hoeveelheid

Pvw

Pj

11.178

385

914

1.154

368

127

84

47

18

Verkoopdocumenten

146

37

59

Verkoop met verlies

36

4

0

Aankondigingen van prijsvermindering

175

10

17

Uitverkopen

245

53

25

Uitverkopen solden andere

124

8

34

43

5

2

640

139
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Benaming en etikettering van goederen en diensten
Onrechtmatige bedingen

Gezamenlijk aanbod
Overeenkomsten op afstand
Verkoop buiten de onderneming
Oneerlijke praktijken tegenover consumenten
Oneerlijke praktijken tegenover andere personen dan consumenten
Andere beschikkingen van de wet
Totaal
Bron: FOD Economie.

109

15

12

3.150

84

193

327

2

19

1.391

19

22

18.802

1.176

1.477
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7.1.1. 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 een advocaat. Zij moeten de consument (schuldenaar) ertoe aanzetten zijn onbetaalde schuld te vereffenen. Het is de bedoeling een compromis te vinden of een afbetalingsplan op te stellen, zodat de schuldenaar zijn schuld betaalt en de schuldeiser
geen vordering moet instellen voor de bevoegde rechtbank.
Deze instanties kunnen echter niet zomaar tot de inning van een schuld overgaan. Zij
moeten daarbij een aantal regels respecteren.
Sinds 1 juli 2003 moeten incassobureaus voor de uitoefening van de activiteit van minnelijke invordering ingeschreven zijn bij de FOD Economie. Daarnaast moet de ingebrekestellingsbrief die aan de consument verstuurd wordt, een aantal door de wet
voorgeschreven vermeldingen bevatten. Ook bij het afleggen van een huisbezoek bij
de consument moet het incassobureau de vastgestelde regels respecteren.
Verder verbiedt de wet het incassobureau om bijkomende kosten aan te rekenen aan
de consument. Het incassobureau mag enkel de kosten in rekening brengen die in de
algemene verkoopvoorwaarden van de schuldeiser zijn vermeld. Het incassobureau
mag de consument ook niet belagen (blijven lastig vallen) wanneer deze zijn schuld
uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist.
Hoewel de Economische Inspectie niet bevoegd is om een onderzoek in te stellen bij
een gerechtsdeurwaarder of advocaat, ontvangt ze vaak klachten tegen gerechtsdeurwaarders of advocaten die optreden in het kader van een minnelijke invordering
van schulden voor rekening van de schuldeisers. Wanneer daarop een inbreuk wordt
vastgesteld, raadt de Economische Inspectie de klagers aan zich te richten tot de balie
(advocaten) of tot de bevoegde arrondissementskamers (gerechtsdeurwaarders) die
belast zijn met de controle van deze beroepen op de deontologische regels. In 2015
behandelde de Economische Inspectie 510 dossiers over de minnelijke invordering
van schulden waarvan 441 tegen incassobureaus, 52 klachten tegen gerechtsdeurwaarders en 17 tegen advocaten.
Er werden 16 pro justitia’s tegen incassobureaus opgesteld.
Ook buitenlandse incassobureaus die Belgische consumenten aanschrijven moeten
de wet van 20 december 2002 naleven, maar vaak zijn zij niet op de hoogte van onze
wetgeving. Er werden 4 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld tegen buitenlandse incassobureaus.
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7.1.2. Huwelijksbemiddeling
Om mensen te ontmoeten, doen sommigen een beroep op huwelijksbureaus. Maar
deze huwelijksbureaus houden er soms twijfelachtige, zelfs misleidende praktijken op
na. Daarom is er sinds 1993 een wet die de huwelijksbemiddelingsactiviteiten controleert en reglementeert (wet van 9 maart 1993).
Deze 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 onder deze activiteit ingeschreven zijn bij de KBO.
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Bovendien beschikt de sector sinds 1 februari 2006 over een standaardcontract (KB
van 18 november 2005). 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 2015 behandelde de Economische Inspectie 75 klachten tegen huwelijksbureaus en
stelde 30 pro justitia’s op.
7.1.3. Consumentenbescherming in de reissector
Reizen
De Economische Inspectie beschermt de consument door erop
toe te zien dat de reisorganisatoren en -bemiddelaars de volgende verplichtingen nakomen.
•  Informatie over de reis: de consument moet minstens
7 dagen voor het vertrek de gegevens ontvangen over
de uurschema’s, de plaatsen van overstap en aansluiting, de gegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, …
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• Bestelbon, reiscontract: het reiscontract ontstaat nadat de consument de schriftelijke bevestiging van zijn reservering ontvangen heeft (uiterlijk binnen 21 dagen na
de ondertekening van de bestelbon) en bevat verplichte vermeldingen zoals
• de naam en het adres van de reisorganisator,
• de gegevens van de verzekeraar,
• de plaatsen en datums van het begin en het einde van de reis, enz.
• Prijs: de prijs mag niet worden herzien, uitgezonderd wanneer deze herziening het
gevolg is van een wijziging van de vervoerskosten, belastingen of wisselkoersen. Let
wel dat in de periode van 20 dagen die aan het vertrek voorafgaat de prijs in geen
geval mag worden verhoogd, zelfs niet om de voormelde redenen.
• Verzekering-garantie: de reisorganisator of reisbemiddelaar moet een insolvabiliteitsverzekering hebben om in geval van insolvabiliteit de reiziger te kunnen repatriëren en/of hem de al betaalde sommen terug te betalen.
Indien de consument (reiziger) bovendien ter plaatse enige tekortkoming mocht vaststellen, moet hij dat onmiddellijk melden en uiterlijk een maand na het einde van de
reis per aangetekende brief bevestigen.
In 2015 behandelde de Economische Inspectie 217 meldingen over de reissector. Er
werden 61 pro justitia’s opgesteld.
Timesharing
Timesharing is een vakantieformule die aantrekkelijk kan zijn voor particulieren die
niet over voldoende financiële middelen beschikken om een onroerend goed te kopen:
zij kunnen het recht “kopen” om tijdens een vrij lange periode (20 jaar bijvoorbeeld)
een uitgeruste en gemeubelde woning als vakantieverblijf voor een of meer weken per
jaar te betrekken, vaak in een wooncomplex van het clubtype.
De Economische Inspectie ziet erop toe dat de verkopers van overeenkomsten over het
gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en
uitwisseling, de wet toepassen. Zodoende ziet zij toe op de bescherming van de consument (kandidaat-koper). De belangrijkste verplichtingen worden hierna omschreven.
1.

De verkoper is verplicht om vóór het sluiten van de overeenkomst de consument
gratis een wettelijk verplicht standaardformulier te overhandigen met informatie
(duidelijk, leesbaar en correct) over het voorwerp van de overeenkomst, de rechten die de consument kan uitoefenen, alle te betalen kosten, het herroepingsrecht, de duur ervan en de voorwaarden voor de uitoefening ervan. Alle reclame
moet vermelden dat er standaardinformatieformulieren beschikbaar zijn. Het
commerciële doel en de aard van het evenement moeten duidelijk zijn bij het ma-
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ken van promotie. De wet verbiedt om de goederen voor deeltijds gebruik en de
vakantieproducten van lange duur aan te bieden of te verkopen als een investeringsproduct waarmee meerwaarden kunnen worden gerealiseerd.
2.

De verkoper is verplicht een schriftelijke overeenkomst op te stellen die aan strikte
regels voldoet. De consument kiest de taal waarin de overeenkomst is opgesteld
hetzij in de taal van het land waar hij verblijft, hetzij in de taal van het land waarvan
hij de nationaliteit heeft. De consument moet ook een kopie van de overeenkomst
ontvangen.

3.

De verkoper is verplicht de consument een bedenktijd te geven van 14 kalenderdagen. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst zonder kosten
en zonder opgave van redenen beëindigen. Deze mogelijkheid tot herroeping
staat vermeld in het precontractuele standaardinformatieformulier en in de eigenlijke overeenkomst. Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent,
wordt elke aanvullende overeenkomst die aan de hoofdovereenkomst verbonden
is, automatisch opgezegd, zonder kosten.

4.

Betaling van voorschotten, waarborgen, geldreserves of schulderkenning of gelijke welke andere vergoeding door de consument aan de verkoper of een derde,
zijn vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verboden.

5.

De betaling van de totaalprijs moet gespreid zijn over de totale looptijd van de
overeenkomst met jaarlijkse gelijke termijnen.
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In 2015 behandelde de Economische Inspectie 15 meldingen over timesharing.
7.1.4. Bescherming van de consument in de autosector
Autosalon
Ook in 2015 voerde de Economische Inspectie controles uit tijdens het autosalon te
Brussel (16 tot 25 januari).
De controles legden de focus op de volgende aspecten:
• de prijsaanduiding en aankondiging van prijsverminderingen (aan de hand van de
10 aanbevelingen die in 2014 werden uitgevaardigd in samenwerking met FEBIAC,
organisator van het Salon;
• de vermeldingen over CO2-uitstoot en brandstofverbruik zoals voorzien in het KB
van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie
over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot;
• het naleven van artikel III.25 van het Wetboek van economisch recht (vermelding
adres/identiteit van de onderneming)
• de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (boek VII van het WER)
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In het algemeen verliepen de controles van het salon in 2015 heel vlot en in ieder geval veel gemakkelijker dan in 2014; de controleurs konden vaststellen dat de situatie
sterk verbeterd was in vergelijking met het salon van 2014 en dit vooral op het vlak van
prijsaanduiding en CO2-uitstoot.
Van de 49 gecontroleerde merken waren er 28 volledig conform de relevante economische regelgeving (terwijl er in 2014 op 44 gecontroleerde merken slechts 9 volledig
in orde waren.)
De aanbevelingen door FEBIAC in overleg met de FOD Economie (op het vlak van prijsaanduiding en misleidende handelspraktijken) hadden duidelijk een positieve impact.
Op het vlak van de verplichte vermelding van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik
werd geen enkele inbreuk vastgesteld tijdens het salon 2015, wat toch opvallend positief is.
Qua prijsaanduiding werden 9 pv’s opgesteld. Een aantal van deze pv’s hadden ook betrekking op misleidende handelspraktijken (niet vermelden van de manier waarop de
prijs berekend is bijvoorbeeld) en/of op het ontbreken van het ondernemingsnummer
in de folders (dit laatste aspect is niet behandeld in de aanbevelingen van FEBIAC).
Voor de pv’s “prijsaanduiding” gaat het over het vermelden van een “catalogusprijs”
zonder het gebruik van de term “aanbevolen catalogusprijs”, of een “prijs vanaf” zonder uitleg of verwijzing en dit met of zonder misleidende handelspraktijken (niet vermelden van de manier waarop de prijs berekend is bijvoorbeeld).
Voor consumentenkrediet werden 8 waarschuwingen en 11 pv’s opgesteld voor overtredingen zowel vastgesteld in de folders, tijdens het Salon of ook voor reclame op
televisie. Het ging hoofdzakelijk over problemen met het representatief voorbeeld of
een promotionele rentevoet. Naar aanleiding hiervan werd door de FOD Economie in
samenwerking met FEBIAC en Febelfin in november 2015 een reeks aanbevelingen
uitgewerkt.
De pv’s werden zoals dat voorzien is in de economische wetgeving afgehandeld met
voorstellen tot administratieve transacties.
Onderzoek naar sjoemelsoftware bij dieselwagens
In het vierde kwartaal werd een grondig onderzoek gestart bij een belangrijk automerk naar de installatie van zogenaamde sjoemelsoftware bij dieselwagens, waardoor de consumenten misleid worden over de uitstoot en het verbruik van hun wagen.
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7.2. De bescherming van de consument in de financiële
sector
De Economische Inspectie oefent een permanent toezicht uit op de kredietverstrekking en de bescherming van de financiële consument onder meer door het onderzoek van de klachten die worden ingediend. Zoals in het verleden, wordt bij de firma
bijkomende informatie opgevraagd die in een volgende fase, en naargelang van de
ernst van de feiten, tijdens een tegensprekelijk onderzoek verder wordt beoordeeld
en afgewogen tegenover de wettelijke bepalingen. Zo nodig wordt de gepaste sanctie
getroffen.
7.2.1. Klachtenafhandeling
In 2015 werden in het totaal 390 klachten ingediend, 16,5 % minder dan in 2014 (467
klachten). Dit gebeurde vooral door de consumenten, de schuldbemiddelaars via de
OCMW’s en centra voor welzijnswerk, kredietinstellingen, advocaten, de FSMA, beroepsfederaties, …
Het relatieve aandeel van de banksector in het aantal klachten voor 2015 bedroeg
30,5 %, opnieuw een lichte stijging in vergelijking met 2013 en 2014 toen het relatieve
aandeel van de banken in het totaal aantal klachten rond 28 % schommelde.
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Het aantal klachten tegen de door de FOD Economie erkende kredietgevers in consumentenkrediet bedroeg 28,2 % in het totaal aantal meldingen (tegenover 25,1 %
in 2014 en 28,4 % in 2013). Het aantal klachten tegen kredietbemiddelaars steeg opnieuw, nu tot 7,2 % (tegenover 5,8 % in 2014). De verklaring hiervoor ligt in het feit dat
in 2015 de inschrijving van een paar kredietbemiddelaars werd ingetrokken en hierover werd bericht in de nationale pers, waardoor de klanten van deze bemiddelaars
melding maakten aan de Economische Inspectie van de wijze waarop hun kredietovereenkomst tot stand gekomen was.
Een jaarlijkse constante in de klachten die worden ingediend (in 2015 zo’n 36,6 % tegenover 32,8 % voor 2014) betreft de problematiek van de achterstallige betalingen en
de pogingen tot invordering ervan. In 2015 betrof ruim 26,6 % van het aantal klachten
een – al dan niet – onterechte registratie op het negatieve luik van de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren (CKP). De klachten betroffen zowel de mededeling van
de onterechte negatieve melding, als klachten over het niet of te laat ontvangen van
verwittigingen en ingebrekestellingen, over verkeerd doorgegeven bedragen aan de
Nationale Bank tot de melding door de consument dat hij als kredietnemer toch op de
CKP bleef staan, ondanks het feit dat zijn krediet was terugbetaald.
20,5 % van de klachten handelde over de ondertekende kredietovereenkomst (geen
kredietkaart) en alle daarmee samenhangende problemen. Die klachten gaan onder
meer over
• de weigering van de verzekeraar om de schuldsaldoverzekeringen te laten tussenkomen in geval van overlijden of werkonbekwaamheid van de consument,
• de verplichting om een schuldsaldoverzekering af te sluiten om een krediet te krijgen,
• de weigering door de kredietgever om een afbetalingsplan te aanvaarden,
• problemen ingeval van de herroeping van het consumentenkrediet,
• onduidelijke informatie of problemen bij vervroegde terugbetaling van het krediet, …
Er treden ook nog steeds problemen en misverstanden op over
• centralisatiekredieten,
• kredietovereenkomsten die dienen ter financiering van een aangekocht goed dat
niet conform de contractuele afspraken is,
• beslaglegging op het gefinancierde goed en
• het niet-naleven van de wil van de consument door de kredietgever, ...
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In 2015 vertegenwoordigen de klachten over betalingsdiensten ruim 14 % van het totaal aantal klachten. Uit de klachten blijkt dat de consument enerzijds van oordeel is
dat hij niet voldoende informatie krijgt over bijvoorbeeld de transactiekosten of -duur,
de uitvoeringstermijnen voor domiciliëringen of internationale overschrijvingen, de
valutadatum, of anderzijds dat gegeven opdrachten slecht of te laat worden uitgevoerd
of dat de consument geen toelating gaf om een bepaalde transactie uit te voeren.
Ruim 12 % van de onderzoeken over de kredietovereenkomst kan herleid worden tot
het zorgvuldigheidsprincipe dat de kredietgever moet naleven bij het toestaan en de
ondertekening van een kredietovereenkomst. Deze rubriek omvat zowel de niet-naleving van de raadgevings- en voorzichtigheidsverplichting door de kredietgever, de
vormvereisten waaraan de kredietovereenkomst moet voldoen, betwistingen over het
jaarlijkse kostenpercentage vermeld op het contract, cascadekredieten en gevallen
waar er sprake kan zijn van fraude bij het afsluiten van het krediet, alsook de onthoudingsplicht van de kredietgever, …
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11 % van de klachten betrof de gevoerde reclamecampagnes zowel voor consumentenkrediet (door zowel de kredietgevers als kredietbemiddelaars) als voor beleggingen, financiële producten en verzekeringen.
10 % van de klachten handelde over de incassohandelingen die werden gesteld door
de schuldeisers.
Het aantal klachten over kredietopeningen, al dan niet gekoppeld aan een kredietkaart, vertegenwoordigde 6,7 % in 2015. Het betrof specifiek meldingen over het stopzetten van de kredietopening door de kredietgever, het bericht voor de nulstellingstermijn, de blokkeringen van de kredietkaarten zonder berichtgeving aan de consument,
onduidelijke of gebrekkige informatie via het rekeningoverzicht, ...
Opnieuw werd in 2015 bevestigd dat de consument - die wanhopig op zoek is naar een
krediet - via elektronische weg meer en meer wordt benaderd door buitenlandse en
niet-erkende kredietgevers die via het internet hun diensten aanbieden, zij het in een
veel geringere mate dan in 2014 (toen 8,1 %). In 2015 werd in 3,8 % van de meldingen
vastgesteld dat het om toenaderingspogingen ging van niet-erkende en buitenlandse
kredietgevers. De Economische Inspectie blijft vechten tegen deze praktijken en van
zodra zij weet heeft van zo’n website, worden de nodige stappen ondernomen om het
aantal potentiële slachtoffers tot een minimum te beperken.
7.2.2. De taskforce kredietreclame
De doelstelling van de taskforce is een permanent handhavingsbeleid te voeren en tot
een zo uniform mogelijk standpunt te komen over de benaderingswijze en interpretatie van de vermeldingen in kredietreclame.
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De leden van de taskforce kredietreclame analyseren een maximum aan advertenties
voor reclame met afbetalingsmogelijkheden. Zowel kredietreclame in huis-aan-huisbladen, dagbladen, algemene mailings en reclamezendingen op naam, reclamefolders, etalages, in winkels, de internetsites van de adverteerders als reclame op radio
en televisie worden geëvalueerd op verboden en verplichte wettelijke vermeldingen.
De leden van de taskforce keken in 2015 de publiciteit na op (eventuele) overtredingen
tegen de reclamebepalingen opgenomen in de wet op het consumentenkrediet. Zoals
steeds werd ook de link gelegd met andere economische reglementeringen waarvoor
de Economische Inspectie bevoegd is.
Voor reclameadvertenties moet een onderscheid gemaakt worden tussen reclame
met cijfers over de kosten van het krediet en reclame zonder cijfers. De informatie die
moet worden opgenomen in de reclameboodschappen waarin wordt verwezen naar
de kosten die de kredietovereenkomst met zich meebrengt (o.a. via een rentevoet of
een kredietkost), is voorgeschreven door de Europese richtlijn 2008/48 EC. Deze informatie moet 6 standaardelementen bevatten, zoals
• de debetrentevoet en het karakter hiervan,
• het kredietbedrag,
• het jaarlijkse kostenpercentage,
• de duur van de kredietovereenkomst,
• het totaal terug te betalen bedrag en het bedrag van de afbetalingstermijnen en
• eventueel de vermelding van het te financieren goed en de contante prijs daarvan.
In het totaal werden 299 reclames voor consumentenkrediet nagekeken.
Ruim 21 % van de uitgevoerde reclamecontroles betrof een nazicht van de internetsite
van de adverteerder. 61 % van de onderzoeken gebeurde op basis van een papieren reclamedrager en 16,7 % van de controles gebeurde spontaan, naar aanleiding van een
bezoek aan een kredietgever, -bemiddelaar of een verkoopruimte waar er reclame
werd gemaakt voor afbetalingsmogelijkheden op basis van een kredietverwijzing op
het uitstalraam of naar aanleiding van een reclamespot op radio of tv …
Ruim 44 % van de nagekeken reclames waren conform de nieuwe wettelijke bepalingen. Er werden 150 (50,2 %) processen-verbaal van waarschuwing (pvw) opgesteld en
17 (5,7 %) processen-verbaal (pv). Tegen drie adverteerders werd er aanvankelijk een
pvw opgesteld, maar omdat de aanpassingen niet werden doorgevoerd, werd nadien
een pv opgesteld.
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In 2015 werden er in bijna 56 % van de gecontroleerde reclames overtredingen vastgesteld. Na analyse van de inbreuken blijkt dat deze nog altijd te herleiden zijn tot het al
dan niet correct weergeven van de elementen van de standaardinformatie die verplicht
moeten worden opgenomen in het representatieve voorbeeld. Ook de grootte van de
lettertekens voor bepaalde standaardinformatie vormt nog steeds een probleem.
In het totaal werden 489 inbreuken vastgesteld in de 164 advertenties, met overtredingen tegen de reclamebepalingen over consumentenkrediet.
In absoluut aantal hebben 410 (83,8 %) van die inbreuken betrekking op de minimale
lettergroottes van bepaalde elementen uit de standaardinformatie:
• 1,8 % van de inbreuken is te herleiden tot het ontbreken van reclamevermeldingen
uit artikel VII.64 §1 van het WER, waarin staat welke standaardinfo op een duidelijke, beknopte, opvallende of hoorbare wijze moet worden vermeld;
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• 9,8 % van de inbreuken is te herleiden tot het ontbreken van een representatief
voorbeeld, het gemiddelde kredietbedrag of een representatief voorbeeld per soort
kredietovereenkomst waarvoor reclame wordt gemaakt;
• 6,3 % betreft de niet-vermelding van de debetrentevoet, van vaste of veranderlijke
aard, alsook van nadere informatie over eventuele kosten die in de totale kosten van
het krediet voor de consument zijn opgenomen;
• In 6,7 % van de gevallen ontbreekt het kredietbedrag;
• In 6,7 % van de reclames wordt het jaarlijkse kostenpercentage niet opgegeven;
• In 6 % van de advertenties wordt de duur van de kredietovereenkomst niet vermeld;
• In 12,3 % van de reclames voor een goed wordt de contante prijs en het bedrag van
eventuele voorschotten niet vermeld;
• 7,6 % betreft inbreuken waarbij de adverteerder nalaat het totale door de consument te betalen bedrag en het bedrag van de afbetalingstermijnen op te geven;
• In 9,8 % van de inbreuken werd de slogan “Let op, geld lenen kost ook geld” totaal
niet of niet correct weergegeven. Deze slogan moet ook opgenomen worden in de
reclame met cijfers.
• In 12,1 % van de gevallen werd er een inbreuk vastgesteld tegen de grootte van de
lettertekens voor bepaalde elementen van de standaardinformatie (zoals voorgeschreven in artikel 14 §1 van het KB van 21 juni 2011);
• In 4,4 % van de gecontroleerde advertenties waarin geen cijfers werden meegedeeld, ontbrak de slogan “let op, geld lenen kost ook geld” of werd deze slogan niet
letterlijk weergegeven;
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6,3 % van de vastgestelde inbreuken is te herleiden tot het gebruik van “verboden”
vermeldingen, zoals die in artikel VII.65 van het WER worden opgesomd:
• het aanzetten van de consument die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, tot
het opnemen van krediet: 1 %;
• het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden
verkregen: 0,6 %
• het aansporen tot hergroepering of centralisatie van lopende kredieten of laten veronderstellen dat lopende kredietovereenkomsten bij de beoordeling van een kredietaanvraag geen of een ondergeschikte rol spelen: 0,4 %;
• de verwijzing naar een erkenning, een registratie of een inschrijving in de zin van
deze wet: 0,4 %;
• het gebruik, voor het aanduiden van een kredietsoort, van een benaming die verschilt van degene die door deze wet wordt voorgeschreven: 0,6 %;
• de vermelding in de reclame van voordeeltarieven zonder opgave van de bijzondere
of beperkende voorwaarden waaraan de toekenning van deze tarieven is onderworpen: 0,2 %;
• de aanduiding in de reclame met bewoordingen, tekenen of symbolen dat het kredietbedrag ter beschikking wordt gesteld in baar geld of contant: 0,2 %;
• de vermelding “gratis krediet” of een gelijkaardige vermelding, anders dan de verwijzing naar het jaarlijkse kostenpercentage: 2,6 %;
• reclame die een daad in de hand werkt die beschouwd moet worden als een inbreuk
op boek VII: 0,3 %.
De overige inbreuken (9,9 %) hebben betrekking op de niet-vermelding van de hoedanigheid van de kredietbemiddelaar of kredietgever, onduidelijkheden over de in de
reclame opgegeven hoedanigheid van de kredietbemiddelaars en de interestpercentages.
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8. Voor eerlijke en loyale concurrentie
50

Ondernemingen zijn een van de motoren van onze economie. Hun activiteiten vragen
een wettelijk kader dat enerzijds garant staat voor eerlijke concurrentie en anderzijds
voldoende zekerheid biedt over vakbekwaamheid.
Dit wettelijke kader kan betrekking hebben op diverse facetten van de activiteit van
een economische speler, zoals zijn grootte, het ogenblik waarop of de plaats waar de
activiteit wordt uitgeoefend of de aard van de activiteit.

8.1. Sluikwerk
Om sluikwerk aan te kunnen tonen, moet vaak op meerdere factoren worden ingegaan: de omvang en de frequentie van het geleverde werk (waaruit het professionele
karakter van de prestaties kan worden afgeleid), het ontbreken van enig ondergeschikt
verband (wat het onderscheidt van “zwartwerk”), het ontbreken van de inschrijving in
de KBO (wat al tot het vermoeden van sluikwerk leidt). Dat betekent dat in een pro
justitia voor sluikwerk automatisch een andere inbreuk zal worden opgenomen (de
niet-inschrijving in de KBO, bijvoorbeeld).
De analyse in verband met sluikwerk moet dus geval per geval worden uitgevoerd.
De Economische Inspectie voerde 870 onderzoeken over sluikwerk uit in 2015 en
stelde 145 pv’s op. Deze werden naar de bevoegde parketten verstuurd, aangezien de
wet van 6 juli 1976 inzake sluikwerk geen procedure van “administratieve minnelijke
schikking” voorziet.
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In veel dossiers gaat het om garages (uitvoeren van herstellingen aan voertuigen zonder te zijn ingeschreven in de KBO) of de verkoop van goederen en diensten.
In die laatste sector moet in het bijzonder aandacht worden geschonken aan verkopen
op het internet. Het is daarbij niet altijd eenvoudig de verkoper-particulier die persoonlijke goederen verkoopt, te onderscheiden van de professionele verkoper die op
meer regelmatige basis “nieuwe” goederen van de hand doet. Zolang er eigen goederen worden verkocht in een privékader kan er geen sprake zijn van sluikwerk. Zodra
het echter gaat om goederen die gekocht en/of gefabriceerd werden om vervolgens te
worden doorverkocht, valt de activiteit buiten het kader van de privésfeer en krijgt ze
een handelskarakter.

8.2. Dienstverlenende intellectuele beroepen
Het voeren van de beroepstitel en de uitoefening van bepaalde intellectuele beroepen
zijn eveneens gereglementeerd. Natuurlijke personen die deze beroepen willen uitoefenen, hetzij in eigen naam, hetzij in het kader van een rechtspersoon, moeten dus ingeschreven zijn als beoefenaar van het beroep bij het desbetreffende beroepsinstituut.
Zo is de Economische Inspectie bevoegd voor de controle van de volgende beroepen:
boekhouders en boekhouders-fiscalisten (14 pj’s in 2015), vastgoedmakelaars (3 pj’s
in 2015) en landmeters-experten (4 pj’s in 2015) In totaal werden er 65 controles uitgevoerd. Het is echter de taak van de desbetreffende beroepsinstituten om na te gaan of
de beroepsdeontologie wordt nageleefd.

8.3. Wekelijkse rustdag - openings- en sluitingsuren
De wet legt openingsuren en een wekelijkse rustdag op aan de kleinhandelszaken,
nachtwinkels en privébureaus voor telecommunicatie. De wet geldt op dit ogenblik
niet voor diensten.
De wet voorziet in afwijkingen. Naast de traditionele afwijkingen die plaatselijk worden toegekend voor een maximale duur van 15 dagen voorziet de wet in afwijkingen
naargelang:
• de plaats waar de verkoop plaatsheeft: bij de consument aan huis, homeparty’s,
vestigingseenheden in de stations, metrostations, haven- en luchthavenzones met
internationaal reizigersverkeer en op het domein van autosnelwegen;
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• de hoofdactiviteit van de vestiging. Vijf activiteitensectoren zijn niet aan de wet onderworpen:
> de verkoop van kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en
producten van de Nationale Loterij;
> de verkoop en verhuur van dragers van audiovisuele werken en videospelen;
> de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen;
> de verkoop van consumptie-ijs in individuele porties;
> de verkoop van voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er
niet worden verbruikt.
Deze afwijking is onderworpen aan 1 voorwaarde: minstens 50 % van de omzet realiseren met de hoofdactiviteit1;
• het statuut van de gemeente: de badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als toeristische centra worden erkend, zijn niet aan de wet onderworpen,
met uitzondering van de bureaus voor telecommunicatie.
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De gemeenten hebben de mogelijkheid de openingsuren aan te passen van de nachtwinkels (beperking) en van de privébureaus voor telecommunicatie (uitbreiding) via
een gemeentelijk reglement.
In totaal werden er 539 controles uitgevoerd.
Tabel 12. Controles op de openingsuren
Openingsuren

Onderzoeken

Pvw’s

Pj’s

Dagwinkels

474

31

73

Nachtwinkels

54

5

14

Privébureaus voor telecommunicatie

6

3

1

Overige

5

0

0

Totaal

539

39

88

Bron: FOD Economie.

1 Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, de ambachten en de diensten
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9. Kwaliteit en veiligheid van de producten
9.1. Controles van EU-marktordeningen en
voedingsmiddelen
9.1.1. Oorsprongscertificaten
Oorsprongscertificaten worden alleen afgegeven als de goederen en de bedrijven aan
bepaalde voorgeschreven normen voldoen. Steekproefsgewijs wordt nagegaan of afgeleverde certificaten correct werden afgeleverd en of de bedrijven de noodzakelijke
bewijsstukken kunnen overhandigen. Een vijftal bedrijven werd gecontroleerd. Het betreft controles in velerlei sectoren. Nagegaan werd op basis waarvan het bedrijf het
recht had om voor bepaalde goederen een oorsprongscertificaat aan te vragen. De
noodzakelijke documenten werden ter beschikking gesteld.
9.1.2. Beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
Tussen de FOD Economie, het Vlaams Gewest en de vzw VLAM (Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing) werd op 17 juli 2006 een overeenkomst ondertekend,
waarbij aan de Economische Inspectie de controlebevoegdheid werd toegekend over
de bescherming van de geografische aanduidingen (BGA), de oorsprongsbenamingen
(BOB) en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.
Op basis van deze overeenkomst hadden de volgende controles plaats.
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Brussels Grondwitloof werd in 2015 volledig gecontroleerd. De controle startte in de
periode van inzaai, waarbij de wortels worden gekweekt. Na de periode van het inkuilen volgt de oogst waarbij de traceerbaarheid onder de loep werd genomen. In 2015
werd ook speciaal accent gelegd op de controle van de zaadteelt. Het moeten hier
zuivere raslijnen zijn, geen hybride of andere kruisingen.
Zowel de telers, groothandelaars, veilingen, openbare markten als supermarkten
werden gecontroleerd op het correcte gebruik van het BGA-logo en de normen vermeld in het lastenboek.
Op 17 februari 2012 werd een charter van het grondwitloof ondertekend door handelaren, veilingen, telers en officiële diensten. Zodoende beschikt men nu toch over een
document om juridisch te kunnen optreden in geval van misbruik.
In totaal werden 69 controles verricht, gespreid over de verschillende actoren. Deze
controles gebeurden vooral in het gebied rond Kampenhout en de geografische streek
erkend in het lastenboek.
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Op het einde van 2015 waren er terug enige klachten over misbruik van de benamingen hydrowitloof of grondwitloof. Actie werd ondernomen.
Gentse Azalea werd vooral in 2015 bij de producenten(telers) geverifieerd. Deze telers
maken reeds deel uit van het PAK (ProductieAzaleaKwaliteit) dat instaat voor een zelfcontrole van de kwaliteit van de gekweekte azalea’s (bloemknoppen, diameter).
Bij een 40-tal kwekers werd het lastenboek gecontroleerd. Daar vele telers exporteren, en een sticker of etiket een meerprijs met zich meebrengt, zijn vele azalea’s
verzonden zonder logo. Vier telers-producenten stopten in 2015.
Via meerdere bezoeken trachten we toch de telers ervan te overtuigen van de meerwaarde van het product met logo om zo de Gentse Azalea te promoten.
Op de openbare markten en in bloemenwinkels werd nagegaan of de beschermde
benaming en het logo correct werden gebruikt.
30 onderzoeken werden verricht voor de Geraardsbergse Mattentaart (BGA). Dit gebeurde meestal op basis van een klacht. Zowel bakkers, bedrijven, handelaars als
exposanten op beurzen werden bezocht. Vooral ook de openbare markten, met standhouders met mattentaarten, werden gecontroleerd.
Vanaf 2012 mag de affichering “met Geraardsbergse matten” niet meer worden gebruikt, gezien dit in strijd is met de registratie van het product en de beschermde
benaming.
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Poperingse Hopscheuten (BGA). In 2015 werden alle telers van hopscheuten (10) bezocht. Niet alle telers gebruiken het logo, gezien de productie in de meeste gevallen
rechtstreeks naar de restaurants gaat.
Er werd vooral nagegaan of het lastenboek werd gevolgd, alsook de manier van kweken, de soort stekken, de deklaag, de lengte van de producten, het gebruik van het
logo, de registratie.
Er werden geen anomalieën vastgesteld.
Bij het Liers Vlaaike werden alle bakkers (10) gecontroleerd in Lier en omgeving. Al
deze bakkers produceerden conform het lastenboek en het logo werd correct aangewend. In de omgeving van Antwerpen werden 2 pvw’s opgesteld voor het onterechte
gebruik van de erkende benaming.
Vlaamse Laurier. Alle telers werden in 2015 bezocht.
Potjesvlees uit de Westhoek. Alle producenten werden geverifieerd, daar dit het eerste
jaar na erkenning is.
Vlaams-Brabantse tafeldruif. Jaarlijks worden onderzoeken ingesteld bij onder meer
de erkende druiventelers van de “Vlaams-Brabantse Tafeldruif”. Hierbij wordt nagegaan of de handelsnorm voor tafeldruiven door de betrokken druiventelers wordt gerespecteerd en/of het productdossier “Vlaams-Brabantse tafeldruif”, opgesteld door
de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, wordt nageleefd. Dit onderzoek werd in 2015 ingesteld bij 16 telers (8 erkende en 8 niet-erkende), 13 supermarkten, 3 groothandels/veilingen, 6 openbare markten (controle bij 28 verkopers) en
2 handelaars op de openbare weg.
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Er werd geen onterecht gebruik van de BOB Vlaams-Brabantse Tafeldruif vastgesteld.

De Economische Inspectie controleert de communautaire bescherming van het geheel aan specifieke eigenschappen dat een levensmiddel bezit
waardoor het zich duidelijk van andere, soortgelijke, tot dezelfde categorie behorende
producten onderscheidt (kriek, geuze en
traditionele fruitbieren).
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9.1.3. Gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS) voor
landbouwproducten en levensmiddelen

De voorraden en de productie van oude geuze, oude kriek en faro werden speciaal
gecontroleerd. Tevens werden de door hun eigen labo’s onderzochte stalen en uitslagen nagegaan. Nacontroles op de aanpassing van de oude voorraad en de productie
leverde geen anomalieën op.
9.1.4. Buitenlandse BOB, BGA, GTS
Aangezien er in Europa een 5000-tal BOB-, BGA- en GTS-producten zijn, vraagt Europa
aan iedere lidstaat om het correct gebruik van het Europese logo na te gaan. In België
werd hierover speciaal onderzoek verricht naar de volgende producten: parmigiano
reggiano, grana padano, feta en gorgonzola. Aanvullend werden de voornaamste
Franse, Spaanse en Italiaanse kazen en Italiaanse en Spaanse vleeswaren gecontroleerd.
Speciaal onderzoek werd verricht voor gorgonzola: 3 pvw’s werden opgesteld over de
verpakkingswijze en de manier van aanbieding (diepvries).
9.1.5. Controles op de economische reglementering van de voedingssector
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De productie en de commercialisering van voedingsmiddelen gaan gepaard met duidelijke economische etiketteringsregels. De toepassing controleren van de Europese
en nationale normen is een van de opdrachten van de Economische Inspectie.
Met het oog op een efficiënte taakverdeling werd in 2007 een samenwerkingsprotocol
gesloten tussen de FOD Economie en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van
de voedselketen (FAVV). Regelmatig vinden overlegvergaderingen plaats die tot doel
hebben de controleprogramma’s op elkaar af te stemmen en in bepaalde onderzoeken die zowel een gezondheidsfacet als een economisch facet hebben, informatie uit
te wisselen en de meest geschikte werkmethode vast te leggen.
Naast de behandeling van klachten van consumenten en bedrijven, worden diverse
onderzoeken uitgevoerd die tot doel hebben de kwaliteit van levensmiddelen te garanderen en economische fraude op het vlak van samenstelling en etikettering te bestrijden.
De Economische Inspectie ziet erop toe dat
• de consument de door de wet voorgeschreven productinformatie krijgt,
• deze minstens is opgesteld in de taal van de verbruiker, en
• deze informatie en de gevoerde publiciteit correct zijn.
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De controles beperken zich niet tot louter boekhoudkundige onderzoek, in bepaalde
gevallen worden stalen genomen om de echte samenstelling van het product te bepalen. Hierover vindt ook regelmatig overleg plaats met de Algemene Directie Kwaliteit
en Veiligheid. Vaak wordt ook samengewerkt met de dienst Metrologie om te verifiëren of de gewichten of de inhoud vermeld op de verpakkingen, met de realiteit overeenstemmen.
Hieronder volgt een overzicht van algemene en specifieke onderzoeken uitgevoerd in
2015 in het kader van voornoemd Protocol FOD Economie / FAVV.
Aanbeveling van de Europese Commissie van 12.03.2015 over een gecoördineerd
controleplan ter opsporing van frauduleuze praktijken bij de handel in bepaalde levensmiddelen.
1. Europees gecoördineerd controleplan 2015 inzake honingauthenticiteit
In België werden 101 monsters honing genomen in de periode van 01.06.2015 tot en
met 15.07.2015, op basis van de aanbeveling van de Commissie van 12.03.2015 betreffende een gecoördineerd controleplan ter opsporing van frauduleuze praktijken bij de
handel in bepaalde levensmiddelen.
Het koninklijk besluit van 19 maart 2004 over honing voorziet in wettelijke kwaliteitscriteria die bepalend zijn voor de honingauthenticiteit. Voor de specifieke verdeling
van de monstername opgelegd door de aanbeveling, wordt verwezen naar tabel 12.
Het belangrijkste criterium van opdeling betreft 3 verschillende mogelijkheden van
specificatie van het land van oorsprong zoals op het etiket aangeduid kan worden,
cf. de bepalingen van het koninklijk besluit. Deze opdeling in categorieën A, B en C is
tevens bepalend voor de analyses die moeten worden uitgevoerd in het kader van de
aanbeveling.
Tabel 13. Verdeling van monstername honing in opgelegd controleplan
Minimaal te verzamelen monsters in België: 100

Monster met gemengde
oorsprong

Monster met één oorsprong
Categorie A
Belgisch
20

Categorie B

Categorie C

Andere EU-lidstaat
Niet-EU-land

100 % EU, of EU en niet-EU,
of 100 % niet-EU

40

40

Om preventief dubbele bemonstering van dezelfde producten zoveel mogelijk uit te
sluiten was een voorafgaande opsplitsing en inzicht in de Belgische honingmarkt
meer dan noodzakelijk.

57

De verschillende analyses die uitgevoerd moeten worden, zijn:
1.

overeenstemming met wettelijke algemene kwaliteitsparameters, o.a. sensorieel, elektrische geleidbaarheid, diastase,… en een kwalitatieve pollenanalyse om
de overeenstemming te kunnen nagaan met de geëtiketteerde geografische en/
of botanische oorsprong;

2.

een suikerprofielanalyse;

3.

onderzoek naar toevoeging van geraffineerde suiker.

Begin november 2015 was het eerste kennisgevingsmoment. Er konden 12 niet-conforme resultaten uit de eerste analysecyclus weerhouden worden.
De betrokken bedrijven werden op 18.11.2015 per brief in kennis gesteld van de
vastgestelde niet-conformiteiten. Het moment van kennisgeving was tegelijkertijd
het begin van de mogelijkheid tot aanvang van een procedure tot tegenanalyse, zoals protocollair vastgelegd tussen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de
Economische Inspectie.
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De betrokken imkers werden nog voor eind november 2015 ter plaatse bezocht. Er
werd daarbij gestreefd om de imkers maximaal te voorzien van alle mogelijke informatie m.b.t. de mogelijke gevolgen van een eventuele procedure tot tegenanalyse.
Centrale doelstelling daarbij: de imkers alle noodzakelijke elementen aan te kunnen
reiken op juridisch, technisch en financieel vlak, om hen in de mogelijkheid te stellen
een oordeelkundige en weloverwogen keuze te maken m.b.t. een aanvraag tot tegenanalyse, binnen de opgelegde bindende termijn.
In 2016 moet verder gevolg gegeven worden aan de uiteindelijke definitief weerhouden vaststellingen, evenwel nog te koppelen aan de nog te verwachten niet-conforme
resultaten uit de 2e kennisgevingsfase over de verfijnde analyse naar eventueel toegevoegde geraffineerde suikers.
2. Europees gecoördineerd controleplan 2015 inzake vervanging van vissoorten.
In België werden 100 monsters genomen van visserijproducten, in de periode van
01.06.2015 tot en met 15.07.2015, om vast te stellen of de aanwezige vissoorten in
overeenstemming zijn met de aangegeven soorten. Dit gebeurde op basis van de aanbeveling van de Commissie van 12.03.2015 betreffende een gecoördineerd controleplan ter opsporing van frauduleuze praktijken bij de handel in bepaalde levensmiddelen.
De monsters moesten genomen worden van “witte” vis met de focus op de meest
verkochte soorten (80 %).
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De monsters moesten daarenboven genomen worden van 3 categorieën producten:
• onverwerkte producten waarvoor de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1379/2013
houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten van toepassing zijn (bv. verse visfilets);
• verwerkte producten waarvoor de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1379/2013
houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten van toepassing zijn (bv. gerookte vis);
• verwerkte producten waarvoor de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1379/2013
houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten NIET van toepassing zijn (bv. bereide maaltijd).
Er werden 70 monsters van categorie 1 genomen, 14 van categorie 2 en 16 van categorie 3.
De monsters werden genomen op verschillende punten in de voedseltoeleverings- en
distributieketen:
• groothandel en markten: 23 monsters,
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• koelhuizen: 4 monsters,
• verwerkingsbedrijven: 10 monsters,
• retail: 60 monsters,
• grote cateraars: 3 monsters.

• voor 2 monsters was er geen overeenstemming tussen de aangegeven naam en de
aangetroffen vissoort;
• voor 2 monsters kon geen identificatie van de vissoort worden bepaald
omdat de bewerkingen die het monster tijdens het productieproces ondergaan had, de authenticiteitsbepaling verstoren;
• voor 1 monster waren geen DNA-gegevens beschikbaar
in de geconsulteerde databank voor de aangegeven
vissoort Parupeneus heptancanthus. De nauwst aansluitende vissoort in de databank, met 86 % overeenkomst in DNA-sequentie, is Parupeneus multifasciatus. De aangegeven vissoort kon dus niet positief
geïdentificeerd worden. Het geslacht Parupeneus
uit de familie van de zeebarbelen (Mullidae) wordt
evenwel bevestigd.
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Deze monsters werden geanalyseerd door een DNA-barcodering door het ILVO,
ANIMALAB, Eenheid Dier - Visserij:

De dossiers die betrekking hebben op de eerste 2 monsters worden door de
Economische Inspectie verder opgevolgd.
9.1.6. Etikettering vlees van runderen jonger dan 12 maanden
In alle kleinhandelsverkooppunten waar vlees en slachtafval van dieren voor menselijke consumptie wordt aangeboden in verse, versneden en bevroren vorm, moet de
handelsbenaming duidelijk zichtbaar worden geafficheerd of op de verpakking worden aangebracht. In de andere stadia van productie en distributie mogen de benamingen vervangen worden door de code V (kalfsvlees) en Z (jongrundvlees).
Controles hebben tot doel na te gaan of de opgelegde informatie aanwezig is, en of de
benaming overeenstemt met de leeftijd die het dier bij het slachten had bereikt. Om
aan de hand van het SANITEL- of lotnummer de slachtleeftijd van het rund te kunnen
verifiëren, werden opleidingen gevolgd bij de SANITEL-databank van het FAVV. Met
een ID-nummer en een individueel paswoord is er via de site van het FAVV directe
toegang tot deze gegevens.
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Er werden in totaal 147 onderzoeken ingesteld bij groothandelaars, grootdistributie en
beenhouwerijen. Hierbij werden 17 overtredingen vastgesteld, waarvoor een procesverbaal van waarschuwing werd opgesteld.
9.1.7. Watergehalte in pluimvee
Er moeten bij producenten (slachterijen, uitsnijderijen) en verkopers (groot- en kleinhandel) regelmatig controles uitgevoerd worden op het watergehalte van zowel vers
als bevroren vlees van kippen en ander gevogelte.
In 2015 werden 40 stalen genomen, waarvan het merendeel van bevroren kippenborstfilets. Uit de analyses bleek dat 9 stalen (22,5 %) meer water bevatten dat wettelijk toegelaten. Voor deze partijen vlees werd een verkoopverbod binnen de Europese
Unie opgelegd.
Opmerkelijk is dat in tegenstelling met de vorige jaren, in al deze gevallen de wettelijke Europese norm slechts licht werd overschreden. Een van de mogelijke verklaringen is dat de producenten hun gedrag aanpasten onder druk van de controles in de
EU-lidstaten.
Telkens ging het om bevroren kippenvlees dat afkomstig was uit derde landen of uit
een andere EU-lidstaat. In zes gevallen betrof het voorverpakte bevroren kippenbouten afkomstig van buurlanden die in de rekken lagen bij een grote distributieketen; de
andere gevallen hadden betrekking op kippenvlees bestemd voor verdere verwerking
in de voedingsindustrie of de horeca.
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Geruststellend voor de consument is dat noch in 2015 noch in de voorbije jaren toegevoegd water is aangetroffen bij vers kippenvlees dat in de kleinhandel (slager, supermarkt, markt…) wordt verkocht of dat in ons land geproduceerd werd.
De hierboven vermelde vaststellingen wijzen op frauduleuze praktijken door het toevoegen van 15 tot 25 % water via technieken als glaceren (voorzien van een ijslaag)
en injecteren of vochtopslorping. Resultaat is dat de klant (handelaar en consument)
bedrogen wordt en dat de marktpositie van bonafide bedrijven schade lijdt.
Met het FAVV en de douane worden gegevens uitgewisseld om de trafiek van verdachte partijen op te sporen. In 2016 worden dezelfde inspanningen geleverd om deze frauduleuze praktijken een halt toe te roepen.
9.1.8. Informatieverstrekking aan de consument over vis
Vis mag enkel worden verhandeld indien via etikettering, affichering en vermeldingen
op de handelsdocumenten informatie wordt gegeven over:
• de handelsbenaming van de soort,
• in bepaalde gevallen de wetenschappelijke naam,
• de productiemethode (vangst op zee of in zoet water, aquacultuur),
• het vangst- of kweekgebied.
In totaal werden 69 onderzoeken ingesteld. Er werden 10 processen-verbaal van
waarschuwing opgesteld.
9.1.9. Verplichte vermeldingen bij de handel in verse groenten en fruit, land van
oorsprong – variëteit - klasse
Bij de handel in verse groenten en fruit bestaan aanduidingsverplichtingen zoals de
bepalingen in het kader van de handelsnormering. De diverse verplichtingen zijn van
kracht vanaf de import tot op moment van export op alle niveaus, zowel business-tobusiness (b2b) als business-to-consumer (b2c).
Er wordt voornamelijk op b2c-niveau gecontroleerd. Business-to-businesscontroles
worden echter niet vergeten. De verplichting tot aanduiding op b2b-niveau geldt immers ook voor de vermeldingen op alle handelsdocumenten. Dit opent kruiscontrolemogelijkheden teneinde “ongerijmdheden” te kunnen detecteren en hun aantal te
minimaliseren. Die kruiscontroles dragen zo uiteindelijk bij tot de minimalisatie van
mogelijkheden tot misleiding op het b2c-niveau m.b.t. tot de juistheid van aanduidingen van het land van oorsprong.
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Op business-to-consumerniveau wordt tevens gecontroleerd op:
• de duidelijkheid, de leesbaarheid, de zichtbaarheid, de ondubbelzinnigheid (= geen
afkortingen);
• de overeenstemming tussen de vermeldingen op de individuele verpakkingen en de
eventuele vermeldingen aangebracht op prijsaanduidingsbordjes / reclamepanelen
die aanwezig zijn op de winkelvloer.
In 2015 werden in totaal 193 controles uitgevoerd, waarvan 170 op b2c-niveau en 23
op b2b-niveau. Voor gecontroleerde supermarktketens worden, aan de hand van willekeurige voorafgaande steekproefcontroles op het terrein, de vastgestelde systeemfouten geïnventariseerd. Op basis van een samenvattend verslag worden deze systeemfouten overgemaakt aan de hoofdzetel voor verder gevolg. In 2015 resulteerden
deze controles in 154 pvw’s, 9 pj’s en 8 processen-verbaal van verhoor.
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Tijdens de controles op b2c-niveau konden regelmatig overtredingen vastgesteld
worden tegen de etiketteringsverplichtingen voor voorverpakte levensmiddelen en/
of m.b.t. de prijsetikettering (prijs/stuk tegenover prijs per hoeveelheid). Vele van die
vaststellingen blijken te wijten aan ondoordachte handelingen op het zuivere en eenduidige b2b-niveau, waar sensu stricto de (b2c)-verplichtingen niet van toepassing
zijn.
9.1.10. Etikettering voedingsmiddelen
De etikettering van voedingsmiddelen (aard, samenstelling, procedé fabricage, taal)
wordt gecontroleerd.
Bij de controle werden etiketten, verpakkingen, bordjes, affiches, … gecontroleerd op
de aanwezigheid van de verplichte vermeldingen. Bij het ontbreken van verplichte vermeldingen werd er een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld met een regularisatietermijn van 30 dagen.
Indien uit de nacontrole bleek dat de betrokkene zich niet in regel had gesteld, werd er
een pro justitia opgesteld.
In 2015 werden in totaal 271 onderzoeken ingesteld. Hierbij werden 32 overtredingen
vastgesteld waarvoor een proces-verbaal van waarschuwing werd opgesteld. Er werden 4 pro justitia’s opgesteld.
9.1.11. Beweringen over het ambachtelijke karakter van voedingswaren
Meer en meer producenten plaatsen op de verpakking van hun voedingsproducten vermeldingen of afbeeldingen die impliciet of expliciet de indruk moeten wekken dat hun
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product zich onderscheidt van op louter industriële wijze geproduceerde voedingswaren, door een ambachtelijke of traditionele manier van bereiden of samenstelling van
ingrediënten. Voorbeelden uit de praktijk: “op grootmoeders wijze”, “pure ambacht”,
“ambachtelijke bereiding”, “traditioneel recept”, “puur natuur”, “huisgemaakt”, …
Ook het gebruik van het logo “dit is Belgisch” is aan een opmars bezig. In 2015 werden 7 onderzoeken uitgevoerd aan de hand van o.m. recepturen, herkomst van de
grondstoffen, productiefiches en bezoeken ter plaatse in de productieruimte. Met uitzondering van één onderzoek dat nog aan de gang is, bleek er geen sprake te zijn van
consumentenmisleiding.
9.1.12. Controle van de samenstelling van fijne vleeswaren
In het voorbije jaar werden bij vier producenten controles uitgevoerd om na te gaan of
het reële vleesgehalte overeenstemt met het percentage vermeld in de ingrediëntenlijst. Van de tien onderzochte producten bleken twee producten na analyse dicht bij de
limieten van de foutenmarge te liggen; één proces-verbaal van waarschuwing werd
opgesteld en de producenten worden opgevolgd.
Bij bereide en verhitte vleeswaren is de bepaling van de aanwezigheid van onstabiele
en in kwaliteit variabele ingrediënten via laboratoriumanalyse allerminst eenvoudig.
In bepaalde gevallen werd daarom overgegaan tot het fysiek bijwonen van het productieproces.
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Het bottelen van wijn en gedistilleerde drank: er werd in 2015 een onderzoek ingesteld
bij 19 bottelaars van wijn en 29 bottelaars van gedistilleerde dranken (voornamelijk
whisky, Tequila en gin). Er werd 1 proces-verbaal van waarschuwing (gin) opgesteld.
De productie van Belgische wijn: er werd in 2015 een onderzoek ingesteld bij 98 wijnbouwers. Hiervan hadden er 12 recht op de beschermde oorsprongsbenaming
“BOB Hagelandse wijn”, 6 op “BOB Haspengouwse wijn”, 4 op “BOB
Heuvellandse wijn”, 4 op “BOB Vlaamse mousserende kwaliteitswijn”, 19 op de “appellation d’origine contrôlée (AOC) Côtes
de Sambre et Meuse”, 13 op de beschermde geografische
aanduiding (BGA) “Vlaamse landwijn”, 5 op de “indication
géographique protégée (IGP) Vin de pays des Jardins
de Wallonie” evenals 35 wijnbouwers die niet in aanmerking komen voor een van de hogervermelde oorsprongsaanduidingen. Er werden geen inbreuken
vastgesteld.
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9.1.13. Controles van wijn en gedistilleerde dranken

De productie van jenever met erkende oorsprongsbenaming: er werd in 2015 een onderzoek ingesteld bij 5 producenten van “Hasseltse jenever” en 10 producenten van
“Oost-Vlaamse graanjenever” (O’de Flander), waarbij geen enkele overtreding werd
vastgesteld.
Het verhandelen van specifieke producten zoals (Belgische) whisky, (Belgische) gin en
Beaujolais nouveau werd eveneens in 2015 geverifieerd (geen overtredingen vastgesteld).
Bij internationale wijnwedstrijden werden 8.018 wijnen gecontroleerd op het “Concours
Mondial de Bruxelles” (dit vond voor de tiende maal plaats buiten België, ditmaal in
Jesolo (Italië)) en 476 wijnen op het “Concours Monde Sélection” (dit vond plaats in
Brussel). Aangezien de Europese wijnreglementering sinds 1 augustus 2009 geen bepalingen meer bevat over wijnwedstrijden, is het voortaan de taak van elke lidstaat de
nodige maatregelen te treffen om de wijnwedstrijden te omkaderen. In België valt de
organisatie van wijnwedstrijden en de toekenning van medailles onder boek VI van het
Wetboek van economisch recht (WER) betreffende de wetgeving op de handelspraktijken.
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Bovendien volgen onze diensten bij de controle van wedstrijden de principes van
de nieuwe norm van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding
(OIV) voor internationale wedstrijden voor wijn en gedistilleerde dranken op basis van
wijnbouwproducten. De verwijzing naar die norm is des te relevanter, aangezien ze
voortkomt van een internationale organisatie waarbij meer landen zijn aangesloten
dan bij de Europese Unie. Deze norm werd trouwens op voorstel van de ad-hocgroep
“Concours Internationaux de vins et de boissons spiritueuses” van de OIV met Belgisch
voorzitterschap op de algemene vergadering van 3 juli 2009 van de OIV eenparig goedgekeurd door alle 43 OIV-lidstaten, waaronder België.
In Brugge (Hotelschool Ter Groene Poorte) had voor de elfde maal de verkiezing
van de “Beste Belgische Wijn” plaats, georganiseerd door de “Vereniging Vlaamse
Sommeliers”. In totaal werden 65 wijnen gecontroleerd.
9.1.14. Olijfolie: controle op de authenticiteit en de benamingen
In de olijfoliesector worden op de Belgische markt regelmatig controles ingesteld om
na te gaan of de in de etikettering vermelde verkoopbenaming van de betrokken olijfolie voldoet aan de wettelijke vereisten. In 2015 werden 21 stalen genomen. De analyseresultaten zijn tot op heden nog niet gekend.
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9.2. De fysieke veiligheid van de consument
In 2015 werden er 458 nieuwe dossiers geopend, 821 producten gecontroleerd waarvan 87 stalen werden genomen. Deze stalen werden voor verdere analyse bezorgd aan
de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.
De Economische Inspectie neemt eveneens deel aan het Rapex-systeem. Het Rapexsysteem 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 deze informatie tussen de
lidstaten kunnen gevaarlijke producten nationaal worden opgespoord alvorens zich
een ongeval voordoet op Belgisch grondgebied.
In 2015 werden in dit kader 1.053 notificaties aangemeld.
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 128 meldingen onderzocht. 1.020 controles werden uitgevoerd: 37 producten of verdelers van die producten werden al teruggevonden op de Belgische markt.
In 2015 werden 20.322 producten naar de fabrikanten/invoerders teruggestuurd,
209.070 producten vernietigd en 6290 producten werden geconformeerd.
In 2015 vormden 187 niet-conforme producten of diensten aanleiding voor het opstellen van een proces-verbaal van waarschuwing. 59 processen-verbaal met voorstel van
een transactie werden opgesteld. 3 processen-verbaal werden rechtstreeks overgemaakt aan het betrokken parket.
Daarnaast vonden er ook sectorale onderzoeken plaats.
9.2.1. Onderzoeken in de sector van de zonnecentra
In 2015 werden er 65 zonnecentra gecontroleerd. Het betrof zowel professionele zonnecentra als handelszaken met minder dan drie zonnebanken en waar de uitbating
ervan slechts een nevenactiviteit is.
De 65 gecontroleerde zonnecentra kunnen als volgt ingedeeld worden:
• 46 professionele zonnecentra;
• 11 schoonheidsinstituten;
• 3 kapperszaken;
• 5 andere (parfumeriezaken, wassalons, e.d.)

65

Twee centra waren niet meer actief. Slechts 2 centra werden conform het KB uitgebaat. Dit is amper 3,2 %. Per centrum werden gemiddeld 5,5 inbreuken vastgesteld.
Zeven centra ontvingen een waarschuwing en tegen 54 centra werd een proces-verbaal opgesteld. Vijf processen-verbaal werden voor vervolging overgemaakt aan het
betrokken parket.
De meest frequente redenen van niet-conformiteit waren:
• een gebrek aan informatieverstrekking over de risico’s van het kunstmatige zonnen;
• een gebrek aan toezicht op en registratie van de blootstellingstijden;
• het ontbreken van klantenfiches;
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30 % van de gecontroleerde zonnecentra laten minderjarigen of consumenten met
huidtype I toe. In werkelijkheid moet dit aandeel hoger liggen omdat deze inbreuk
enkel kan worden vastgesteld voor zover klantenfiches opgesteld worden, wat in de
helft van de centra niet of onvolledig gebeurde.
Van de 343 zonnebanken die in 2015 werden gemeten, overschreden 9,6 % de maximale stralingsintensiteit van 0,3W/m². Deze niet-conforme zonnebanken werden teruggevonden in 16 zonnecentra. Met andere woorden, er werden in 25 % van de gecontroleerde zonnecentra nog steeds niet-conforme zonnebanken aangeboden.
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9.2.2. Onderzoeken veiligheid van steps
In 2014-2015 werd o.l.v. PROSAFE een campagne georganiseerd om de conformiteit
van de steps te controleren. Negen lidstaten namen hieraan deel.
Aan het gebruik van steps zijn inherente risico’s, zoals breuken, kneuzingen en verstuikingen van vooral handen en armen, verbonden. Deze risico’s kunnen beperkt
worden wanneer bepaalde voorzorgen worden genomen zoals het dragen van een helm, de waarschuwingen van de fabrikant opvolgen.
Tijdens deze campagne werden zowel de administratieve als
de technische voorwaarden gecontroleerd. De administratieve controle bestond uit de controle van enerzijds de
opgelegde waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en
opgelegde etikettering en anderzijds van de technische documentatie zoals de EG-verklaring van overeenkomst en het technische dossier .
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De steps werden onder meer getest op de aanwezigheid van scherpe randen, de veiligheid van het vouw- en plooimechanisme, de sterkte en stabiliteit van de step, ….
De Economische Inspectie controleerde 12 handelszaken en nam 9 stalen mee voor
verder onderzoek.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat 1 step conform was en dat 8 steps
een gemiddeld risico vertoonden.
Tijdens de nacontrole werd vastgesteld dat de meerderheid van de in staal genomen
steps niet meer aanwezig was in de winkel. Negen stuks die nog voorradig waren in
één winkel werden vrijwillig vernietigd. Eén merk heeft al zijn steps aangepast en ze
worden nu conform aangeboden in de winkels.
9.2.3. Onderzoeken in de sector van de branddekens
De conformiteit van de branddekens wordt geregeld door boek IX van het Wetboek van
economisch recht. Eveneens bestaat er een EN-norm voor de branddekens: EN1869.
Wanneer een product voldoet aan de norm wordt vermoed dat het conform is. Na een
onderzoek door verschillende instanties bleek dat er een interpretatieruimte is over
de manier waarop de vuurweerstandproef volgens de norm EN1869 uitgevoerd moet
worden. Hierdoor wordt deze proef in de diverse labo’s verschillend uitgevoerd.
Sommige labo’s zijn van mening dat de test moet uitgevoerd worden naargelang de
bekwaamheid van de doorsnee consument en overeenkomstig het normale gebruik.
Met andere woorden door het branddeken over de frituurbrand te leggen en te laten
liggen tot de brand gedoofd is (hierna methode 1).
Andere labo’s gebruiken tijdens de test brandwerende beschermingsmiddelen om de
proeven uit te voeren. Hierdoor kan de zijdelingse luchttoevoer beter afgesloten worden omdat het deken met behulp van de armen rond de brandende olie kan gehouden
worden (methode 2).
Een doorsnee consument heeft echter noch deze beschermingsmiddelen noch de nodige bekwaamheid om het vuur op deze manier te blussen.
Gelet op de tegenstrijdigheid hebben verschillende lidstaten gevraagd aan de Europese
Commissie om de norm te reviseren.
Om het risico op huisbrand te voorkomen werd beslist dat de dekens die de vuurweerstandproef volgens methode 2 hadden gedaan ofwel een bijkomende waarschuwing moeten vermelden of uit de handel moeten worden genomen. Deze bijkomende
waarschuwing moet duidelijk maken dat het deken NIET geschikt is voor het doven
van frituur-of vetbranden. Bovendien moest deze waarschuwing lees- en zichtbaar
worden aangebracht.
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Indien vooraf gekend was dat de vuurweerstandproef van een branddeken volgens
methode 2 was gebeurd dan werd onmiddellijk een proces-verbaal van waarschuwing
opgesteld. In de andere gevallen werd een staal genomen en werd verder onderzoek
gedaan door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. Zij vroeg de technische documentatie op bij de fabrikant. Eveneens contacteerde zij de betrokken labo’s om na
te gaan hoe de vuurweerstandsproef op het branddeken was gedaan. Tijdens het algemene onderzoek werden zowel gespecialiseerde handelszaken in brandbeveiliging
als doe-het-zelf ketens en webwinkels gecontroleerd. In het totaal werden 44 handelszaken gecontroleerd.
Er werden 65 branddekens gecontroleerd. Slechts 7 branddekens waren conform tijdens de eerste controle. Vijftig dekens hadden geen waarschuwing over het risico van
gebruik bij frituur- en vetbranden. Er werden reeds 28 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. 22 dekens werden in staal genomen voor verder onderzoek door
de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. Hiervan zijn nog maar 3 resultaten bekend.
9.2.4. Onderzoeken in de sector van de werkhandschoenen
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De resultaten van de campagne “werkhandschoenen”, opgestart in 2014, werden in de
loop van 2015 bekend gemaakt. Tijdens deze campagne werden een twintigtal lederen
handschoenen aan een technische en administratieve controle onderworpen. Tijdens
de nacontrole van deze campagne bleek enerzijds dat tegemoet gekomen werd aan
de opmerkingen die door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid aan het adres
van de betrokken firma’s gemaakt werden. Anderzijds beperkten de betrokken firma’s
zich doorgaans tot het betrokken product en pasten ze de opmerkingen over administratieve tekortkomingen dus niet automatisch toe op andere handschoenen die aan
dezelfde voorwaarden moeten voldoen. De geldende wetgeving en de gehanteerde
normen schrijven immers voor dat handschoenen die als persoonlijk beschermingsmiddel op de markt aangeboden worden, moeten voldoen aan strikte regels inzake
markering en handleiding.
Daarom werd beslist de campagne, voor het administratieve aspect, verder te zetten
in het najaar van 2015.
23 verdelers, zowel gericht op professionelen als consumenten, werden gecontroleerd. 352 handschoenen werden aan een administratieve controle onderworpen. Bij
190 werden gebreken vastgesteld en tegen de verdelers ervan werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld.
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Tabel 14. Belangrijkste vaststellingen over het onderzoek naar werkhandschoenen
In eenheden.
Markering

Handleiding

Geen CE-markering

14

Geen artikelnummer

23

Geen aanduiding van de maat

19

Geen handleiding

101

Geen gegevens van de fabrikant

114

Geen verklaring van de gebruikte symbolen

156

Niet in de taal van de regio

107

Geen artikelnummer

111

Bron: FOD Economie.

Gelet op het aantal vaststellingen werd beslist om de sector van de werkhandschoenen aan een permanente controle te onderwerpen.
9.2.5. Onderzoek veiligheid van babyreisbedden
In het kader van een Europese campagne heeft de Economische Inspectie deelgenomen aan de campagne voor de veiligheid van babyreisbedden. In dit kader werden
6 monsters genomen. Deze reisbedden werden administratief en technisch gecontroleerd. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat 4 bedden conform waren,
1 bed vertoonde slechts een minimaal risico, 1 bed vertoonde een ernstig risico en
moest teruggeroepen worden.
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In 2015 werd samen met de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu een gezamenlijk onderzoek opgestart. De dienst Leefmilieu onderzocht het gehalte ftalaten in het speelgoed en de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid onderzocht of de administratieve
voorwaarden werden nageleefd. Voor elk monster werd het technisch dossier opgevraagd bij de fabrikant/invoerder van het speelgoed. De resultaten volgen
in 2016.
9.2.7. Nacontroles van de campagne speelgoed 2014
Tijdens de nacontrole werd nagegaan of de inbreuken waren stopgezet en de door de Algemene Directie Kwaliteit
en Veiligheid opgelegde maatregel was opgevolgd.
Indien een product moest teruggeroepen worden
door de fabrikant tot bij de distributeur of consument
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9.2.6. Campagne ftalaten in speelgoed

werd steekproefsgewijs een controle gedaan bij firma’s die op de klantenlijst van de
fabrikant vermeld werden.
Het merendeel van de klanten waren foorkramers of privépersonen. Omdat ze gevestigd waren in een privéwoning was het niet altijd mogelijk om na te gaan of deze
operatoren al dan niet het onveilige speelgoed hadden teruggestuurd naar hun leverancier.
Uit de nacontrole is gebleken dat de gecontroleerde firma’s de inbreuken hadden
stopgezet en dat de opgelegde maatregelen waren opgevolgd.
Dankzij deze campagne werden er 156.688 onveilige speelgoedjes vernietigd, 489stuks
werden teruggestuurd naar de leverancier en 6.020 stuks werden aangepast.
9.2.8. Controles in het kader van de aardolieproblematiek
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De dossiers die verband houden met de kwaliteit van de aardolieproducten kunnen efficiënt worden behandeld dankzij de uitstekende samenwerking van de Economische
Inspectie met de Algemene Directie Energie en in het bijzonder met Fapetro (het Fonds
voor de analyse van aardolieproducten) dat over erg performante tools beschikt om te
beantwoorden aan de noden op het vlak van expertise en analyse van de kwaliteit van
de producten.
In 2015 stuurde Fapetro 350 dossiers door in verband met resultaten buiten specificatie voor publieke pompen of opslagplaatsen van brandstoffen.
In 2015 werden 272 processen-verbaal van waarschuwing en 52 pro justitia’s betekend
aan verdelers en aan uitbaters van verdeelpunten van aardolieproducten maar ook
aan uitbaters van depots van aardolieproducten. Pro justitia’s worden in principe pas
opgesteld wanneer de overtreders zich niet conformeren aan de processen-verbaal
van waarschuwing. In 2015 is vastgesteld dat bepaalde stations meerdere en herhaalde inbreuken lieten optekenen wat leidde tot twee en soms drie pro justitia’s voor
hetzelfde distributiepunt. Wanneer de uitbater zich manifest niet schikt naar de wet,
wordt het dossier overgemaakt aan het parket.
De meest voorkomende kwaliteitsproblemen zijn contaminatie van diesel of gasolieverwarming “extra” door gewone gasolie (te hoog zwavelgehalte), diesel met onvoldoende stabiliteit voor oxidatie (door toevoeging van bepaalde organische additieven),
diesel met een te laag vlampunt, en tenslotte (maar minder dan in het verleden) te
hoge dampdruk voor benzine (winterproducten vermengd met zomerproducten).
Voor de contaminatie van gasolie extra met gewone gasolie wordt een verbetering
verwacht in 2016 aangezien het zwavelgehalte van gewone gasolie sinds 1 januari
2016 daalde van 1000 ppm naar 50 ppm.
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Fapetro stuurde ons in 2015 ook resultaten buiten specificatie door voor stalen die
genomen werden in zogenaamde privéstations, bij firma’s die transportactiviteiten
verrichten als hoofd- of nevenactiviteit en die over een elektrische pomp beschikken en brandstof opslaan zonder dat product door te verkopen. Het betreft ook de
gasolie extra, waarvan het gebruik wettelijk is in bepaalde transporttoepassingen. De
Economische Inspectie stelde hier één pro justitia op. Het blijft moeilijk om de verantwoordelijkheid te bepalen voor de producten eens ze bij de finale klant zijn en niet bij
de uitbater of verdeler. Het mag duidelijk zijn dat de leverancier wordt geverbaliseerd
en niet de finale klant.
De klachten en controles betreffen niet enkel het kwalitatieve aspect van de producten. Zo behandelde de Economische Inspectie een aantal dossiers over de prijsaanduiding en over het toepassen van hogere prijzen dan de maximumprijzen die in het
kader van de programmaovereenkomst werden vastgelegd. Op eigen initiatief en op
basis van klachten zijn zes pro justitia’s opgesteld tegen pompuitbaters die de prijs
van de brandstoffen niet afficheerden en dus hun producten dikwijls aan de maximumprijs verkochten. Voor het overschrijden van de maximumprijs zijn vier pro justitia’s opgesteld.
9.2.9. Controles van etikettering voor niet-voeding
De Economische Inspectie ontving in 2015 in dit kader weinig klachten. Het gaat om
vragen van consumenten die na aankoop van een product in hun taalgebied niet beschikken over een gebruiksaanwijzing in hun taal volgens de regelgeving over de bescherming van de consument. In dit verband is één pro justitia opgesteld. De andere
klachten waren duidelijk ongegrond of lieten niet toe om een overtreding vast te stellen wegens gebrek aan bewijs.
Onderzoeken in de textielsector onthulden in 2015 een groot aantal inbreuken zowel
voor de etikettering van de reële samenstelling als voor de etikettering op zich. Er
werden een dertigtal monsters genomen. 12 pro justitia’s zijn opgesteld op basis van
de textielwetgeving. Vooral “low end” producten met een onduidelijke oorsprong blijken slecht geëtiketteerd of niet-conform. De verkopers kunnen of willen niet altijd de
leveranciers identificeren.
Daarnaast voerden we in de bouwsector een aantal onderzoeken uit die de aanwezigheid aantoonden van bouwmaterialen van parallelle import waarvan de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsvoorschriften of de voorgeschreven prestaties niet werden weergegeven in de taal van de regio waar de producten verkocht werden. Twee processenverbaal zijn hiervoor opgesteld.
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9.2.10. Controles in het kader van energielevering
De Economische Inspectie voerde een groot onderzoek uit naar de praktijken van leveranciers van gas en elektriciteit parallel met de klachtenbehandeling die zij uitvoert
in samenwerking met andere instanties die voor dergelijke dossiers bevoegd zijn (ombudsman, regulatoren).
Het onderzoek richtte zich op de naleving van de overeenkomst “Consumenten in de
geliberaliseerde markt van elektriciteit en gas” met het oog op een mogelijke herziening van dit sectorale akkoord in 2016. Er is vastgesteld dat de ondertekenaars van
deze overeenkomst, ofwel hun engagementen niet volledig nakwamen ofwel een aantal beginselen van het akkoord verkeerd interpreteerden. Er blijven verschillende punten waarvoor verschillende interpretaties bestaan. Daarom gebruikt de Economische
Inspectie overleg en waarschuwingen om de leveranciers in staat te stellen hun internetsites en algemene verkoopsvoorwaarden op punt te stellen. Desondanks bleven er
onreglementaire praktijken bestaan waarvoor pro justitia’s werden opgesteld.
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Er kwamen onaanvaardbare praktijken aan het licht bij deur-aan-deurverkoop.
Dikwijls zijn zwakkere consumenten het slachtoffer (ouderen, mensen die een van de
nationale talen niet spreken, mensen met een handicap,...). In overleg met de parketten stelde de Economische Inspectie verschillende processen-verbaal op tegen verkoopbureaus in onderaanneming van de energieleveranciers. Het is slechts mogelijk
om de leverancier in gebreke te stellen wanneer deze een systeem beschikbaar stelt
dat zijn onderaannemers toelaat om de regelgeving te omzeilen of wanneer hij op de
hoogte is van het afsluiten van onwettige contracten.
Een andere oneerlijke praktijk is verkoop op afstand waarbij een contract geactiveerd
werd zonder het akkoord van de consument waarbij eveneens het recht tot herroeping
werd ontzegd. Een 10-tal pro justitia’s zijn hiervoor opgesteld. Hier ligt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de leverancier van zodra hij een procedure heeft ingevoerd die
zijn onderaannemers toelaat om contracten te activeren zonder de toestemming van
de consument.
Er is ook een proces-verbaal opgesteld voor een voorstel van groepsaankoop waarbij
de organisator valse informatie leverde aan de potentiële klanten.
Een ander fenomeen dat raakt aan de energiesector zijn de ongewenste telefoonoproepen aan personen die zich op de bel-me-niet-meer-lijst hebben ingeschreven. Eén
proces-verbaal is hiervoor opgesteld.
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10. De Economische Inspectie en het internet
10.1. Handel en reclame op het internet
2.242 meldingen hadden betrekking op e-commerce als verkoopmethode. De klachten gingen voornamelijk over:
• misleidende handelspraktijken (35,52 %);
• het uitblijven van levering van enig product dat of van enige dienst die betaald werd
bij de bestelling (21,1 %);
• woekerprijzen voor concerttickets die in België werden verkocht en die vervolgens
op buitenlandse websites worden doorverkocht (12,18 %);
• de wijze waarop de instemming wordt verkregen voor het sluiten van een consumentenovereenkomst – afgedwongen aankoop (10,62 %);
• namaak (3,08 %);
• sluikwerk (3,48 %);
• de transparantieverplichting op het vlak van identificatie van de dienstverlener en
over prijzen van goederen en diensten, het ontbreken van identificatiegegevens
(3,48 %);
• piramideverkoop (0,31 %);
• agressieve handelspraktijken (0,45 %).
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Op basis van de concrete elementen die werden verzameld bij de analyse van de klachten, meldingen van misbruik en getuigenissen van individuele consumenten, brachten
onderzoeken van de Economische Inspectie illegale handelspraktijken aan het licht.
Ze maakten het ook mogelijk maatregelen te treffen om die praktijken die onder haar
bevoegdheden vallen, een halt toe te roepen.
Wanneer de problemen met een onderneming door slechts één internetconsument
werden aangekaart, en wanneer daarbij na grondige analyse van de website niet kon
worden vastgesteld dat er sprake was van een handelspraktijk die alle consumenten
zou kunnen schaden, werden de klagers doorverwezen:
• naar de in België bestaande bemiddelingsdiensten, wanneer de dienstverlener in
België gevestigd was,
• naar het Europees Centrum voor de Consument, wanneer de dienstverlener in een
andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland gevestigd was,

74

• in de andere gevallen, naar het internationale portaal http://www.econsumer.gov
dat de consumenten de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen over een elektronische transactie met een onderneming die gevestigd is in het buitenland, met
name buiten de Europese Unie.
Wanneer meerdere internetconsumenten dezelfde problemen met eenzelfde dienstverlener aanklaagden, of wanneer na grondige analyse van de website kon worden
vastgesteld dat er sprake was van een handelspraktijk die alle consumenten zou kunnen schaden, werd een volledig verslag over het economische gedrag van de betrokken ondernemingen, afhankelijk van hun hoofdzetel, doorgestuurd naar:
> de controleurs van de Economische Inspectie op het terrein, om de dienstverlener te onderwerpen aan een verhoor en hem te confronteren met de vastgestelde
inbreuken, en om de niet-conforme website te doen aanpassen. In de meeste
gevallen wierp het optreden van de onderzoekers zijn vruchten af, en werden
de sites vrijwillig aangepast aan de economische reglementering. Wanneer de
dienstverleners echter illegaal bleven handelen, ondanks een waarschuwing van
de onderzoekers of ondanks een voorstel van minnelijke schikking, werden de
vastgestelde illegale handelspraktijken opgenomen in een pro justitia die werd
doorgestuurd naar de procureur des Konings;
> de bevoegde buitenlandse autoriteiten, via een verzoek om internationale samenwerking.
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10.2. Een greep uit de activiteiten van de cel
Internetbewaking in 2015
10.2.1. Oneerlijke handelspraktijken op het internet en de sociale netwerken:
schijnbaar gratis stalen en abonnementsvalkuilen
Het betreft een vorm van afgedwongen aankoop, via reclame op de sociale netwerken of op gratis sites die vergoed worden dankzij reclame. De internetgebruiker krijgt
gratis staaltjes aangeboden, meestal schoonheidsproducten, tegen betaling van lage
verzendingskosten (vb. 4 euro). Maar zodra die betaald zijn, wordt de kredietkaart van
het slachtoffer gedebiteerd met veel hogere bedragen (vb. 300-400 euro) die overeenstemmen met een abonnement, op grond waarvan de consument zich ertoe verbonden zou hebben alle twee à drie maanden die schoonheidsproducten te kopen. De prijs
en de automatische nieuwe levering schommelen naargelang het bestelde product.
Het slachtoffer dat zich niet bewust was van die intekening, ontvangt met regelmatige
tussenpozen meerdere producten zonder te hebben beslist die te kopen, en waarvan
het bedrag opnieuw van de rekening gedebiteerd wordt. Hij kan het ongewenste abonnement niet annuleren, noch de vorige ongewilde debiteringen ongedaan maken. Voor
de verkoper zijn de door de consumenten als gratis staaltjes beschouwde producten
niets anders dan een welkomstcadeau bij de intekening op het getrouwheidsprogramma van de onderneming. De consument van zijn kant is misleid over de kenmerken
van de dienst en de geldigheidsduur van het zogenaamde exclusieve aanbod.
Er bestaat ook een variant: de abonnementsvalkuilen. In die gevallen zijn het geen stalen
die aan de internetgebruiker worden aangeboden maar goedkope
artikelen (bijvoorbeeld
scheermesjes, sokken,
schoonheidsproducten,...). De praktijk is gelijkaardig aan die van de stalen: na ontvangst van een eerste zending ontdekt de consument dat hij vastzit aan een abonnement.
10.2.2. Concerttickets
De doorverkoop van toegangsbewijzen tot evenementen is sinds 1 oktober 2013 wettelijk gereglementeerd2. De regelmatige doorverkoop is verboden. De occasionele
2 Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.
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doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de definitieve prijs van de oorspronkelijke
verkoper, is verboden. Ook de doorverkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, is verboden. De
wet verbiedt voor bovenstaande gevallen zelfs het aanbieden van toegangsbewijzen.
Wanneer de officiële verkoper op de hoogte wordt gebracht van een geval van verboden doorverkoop, kan hij het ticket invalideren (“blacklisting”). Wanneer een consument naar de concertzaal gaat met een ticket dat ongeldig is verklaard, wordt hem de
toegang geweigerd.
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Wanneer de doorverkoop plaatsvond op het internet door tussenkomst van een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat, komt het in principe aan de consumentenbeschermingsautoriteit van die staat toe om de regelgeving die in dat land van
kracht is, te handhaven. Er moet echter worden opgemerkt dat doorverkoop op zich
niet in alle lidstaten verboden is. Meestal moeten de ondernemingen die de tickets
doorverkopen de consumenten wijzen op het risico dat ze lopen, maar het is daar dat
het schoentje wringt. Zelfs wanneer het duidelijk op de website wordt vermeld, lijken
de consumenten aan de waarschuwing voorbij te gaan, wat behoorlijk vaak tot onaangename verrassingen bij de ingang van het evenement leidt.
Ondernemingen die tickets doorverkopen, moeten de consument voldoende informeren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. De
volgende informatie moet steeds duidelijk en ondubbelzinnig vermeld worden:
• de hoedanigheid van de verkoper: het moet voor een consument duidelijk zijn dat hij
niet te maken heeft met de officiële ticketverkoper;
• de aard van het aangeboden ticket: de consument moet duidelijk geïnformeerd
worden dat het een ticket betreft dat wordt doorverkocht en, in voorkomend geval,
dat de prijs die ervoor moet worden betaald hoger is dan wat vermeld staat op het
ticket;
• het risico: de consument moet geïnformeerd worden over de mogelijkheid dat hem
de toegang wordt geweigerd voor het aangeboden concert, indien het ticket werd
“geblacklist”;
• de modaliteiten voor terugbetaling indien het ticket ongeldig werd verklaard of indien het concert werd verplaatst of geannuleerd.
De ondernemingen die op grote schaal tickets aankopen om via het internet door te
verkopen, zijn in de meeste gevallen in het buitenland gevestigd. Ondanks een verbetering van de informatie aan de consument over de hoedanigheid van de verkoper,
de aard van het ticket, het risico en de modaliteiten voor terugbetaling, blijkt uit de
meldingen van gedupeerde consumenten dat hun aandacht niet werd gevestigd op de
beschikbare informatie, en dat ze die dus niet begrepen.
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Er blijven echter problemen bestaan op het vlak van de informatie over de verschillende componenten van de ticketprijs op het moment van het aanbod tot verkoop: er
worden veel supplementen toegevoegd naarmate de bestelprocedure vordert.
In 2015 werden er voor een aantal uitverkochte evenementen controles gedaan op de
doorverkoop van toegangsbewijzen op diverse tweedehandssites en sociale media.
Voor het festival Tomorrowland werden 161 advertenties gecontroleerd op tweedehandswebsites. Hiervan werden er 79 advertenties weerhouden, wat leidde tot dossiers tegen 47 overtreders. Er werden 9 processen-verbaal opgesteld en 19 processen-verbaal van waarschuwing. Een aantal dossiers zijn nog lopende.
Het U2-concert en de doorverkoop van tickets voor dit concert werd ook gecontroleerd.
Vele sites met kleine advertenties werden onderzocht op inbreuken tegen de wetgeving. Uit tientallen advertenties werden er 26 weerhouden voor nader onderzoek.
10.2.3. Review en prijsvergelijkingswebsites
In juni 2015 werd er een doorlichting uitgevoerd van review- en prijsvergelijkingswebsites actief in België. Dit onderzoek beperkte zich tot de populairste websites (Alexa
rating) en is geenszins exhaustief. Wel kunnen we concluderen dat de hiernavolgende
vaak voorkomende kwesties mogelijk misleidend zijn voor de consument:
• Business model. De review- en prijsvergelijkingswebsites zijn vaak ondernemingen
en verdienen geld aan andere ondernemingen die op de website wensen te verschijnen, commissie door het aanbrengen van nieuwe contracten… Dit maakt het
nastreven van neutraliteit niet eenvoudig. De consument zal zich vaak niet bewust
zijn van deze relatie.
• Rangschikkingen. Sommige websites trekken de (meer) betalende ondernemingen
voor in hun rangschikking. Hiervoor gebruiken zij termen als “populariteit”, “waardering” … die slechts uitzonderlijk verder worden toegelicht.
• Labels. Sommige websites kennen tegen betaling een label toe aan een onderneming. Aan de consument wordt niet duidelijk gemaakt dat hiervoor betaald wordt.
• Foutieve prijzen. Er werden vaak foutieve prijzen vastgesteld op de prijsvergelijkingswebsites. Aangezien de consument zich op deze prijzen baseert om te beslissen bij welke onderneming hij zijn aankoop doet, is het essentieel dat deze informatie correct is.
• Gecensureerde en valse reviews. Aangezien van een reviewwebsite verwacht wordt
zowel positieve als negatieve reviews te publiceren, zal het censureren van reviews
leiden tot een foutief beeld van de gereviewde onderneming. Ook valse reviews kunnen voor een foutief beeld zorgen.
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Deze mogelijke misleiding kan ook voor derde ondernemingen die bijvoorbeeld niet of
minder betalen aan de review- of prijsvergelijkingswebsite, nadelig zijn.
Ook op internationaal vlak behoren vergelijkingstools en onlinegebruikersreviews tot
één van de prioriteiten van onder andere het CPC (Consumer Protection Cooperation)
Network, ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) en
de Europese Commissie. Momenteel worden er door werkgroepen in deze internationale instanties richtsnoeren opgesteld zodat er in de toekomst meer duidelijkheid en
uniformiteit komt over de regels die gerespecteerd moeten worden.
10.2.4. Sluikwerk op het internet
Een deel van de handelaars die hun producten op elektronische platformen te koop
aanbieden, houdt zich niet aan de reglementering die op elke beroepsverkoper van
toepassing is. De cel Internetbewaking legde zich dan ook toe op het bloeiende fenomeen van het gebruik van veilingplatformen door personen die zich uitgeven voor
“particulieren”, maar die in feite handelstransacties verrichten buiten de economische reglementering om.
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In 2015 zijn er nieuwe internetplatformen ontwikkeld gebaseerd op het concept van de
deeleconomie. Dit nieuwe economische model ontsnapte niet aan de aandacht van de
cel Internetbewaking en blijft in de komende maanden een prioriteit.
Het fenomeen van “foodsharing” is gecontroleerd. Talrijke particulieren bieden via de
sociale media of internetplatformen maaltijden aan. Als dit gebeurt op professionele
basis, dan moet de persoon de economische reglementering volgen en een ondernemingsnummer aanvragen. Ook moet hij de wetgeving op de voedselveiligheid, die de
bevoegdheid is van het FAVV, respecteren.
Ten slotte werd in 2015 een groot aantal meldingen ontvangen over ongewenste smsberichten van autohandelaars. De klagers ontvingen anonieme sms-berichten waarin
werd gevraagd of ze een auto, bestelwagen of aanhangwagen te koop hadden. Namen
of andere contactgegevens werden niet vermeld. Mogelijk betreft dit dan ook sluikwerk. Deze praktijk bleek moeilijk te stoppen doordat meestal gebruik werd gemaakt
van anonieme prepaid-nummers die bovendien ook snel wijzigden.
10.2.5. Systematisch uitblijven van leveringen
De illegale handelspraktijken rond het uitblijven van levering van goederen of het verlenen van diensten, terwijl de betaling werd uitgevoerd, vinden hun oorsprong in:
• het opzetten van valse commerciële websites die erg hoog eindigen in de resultatenlijsten van zoekmachines,
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• het feit dat de activiteiten van een handelsonderneming zijn stopgezet, terwijl haar
website nog steeds actief is, net als de elektronische betalingsmodule.
De cel Internetbewaking bemerkte ook dat consumenten zich soms te vlug zorgen
maken bij het niet-ontvangen van op internet gekochte goederen. In veel gevallen bevestigt de consument uiteindelijk de bestelde goederen toch te hebben ontvangen.
De Economische Inspectie ontving 473 meldingen over de niet-levering van producten
of diensten die bij bestelling betaald werden.
10.2.6. Vaste telefonie
De gekende praktijken, zoals een e-mail naar aanleiding van een onlinezoekertje om
een betalend nummer te bellen, of het hacken van een Facebookaccount van een
vriend om codes van microbetaling te ontfutselen, komen nog steeds voor. Dankzij een
doeltreffende samenwerking met de telefoonoperatoren kon kort op de bal worden
gespeeld om die fenomenen in te dijken.
De praktijk waarvoor in 2015 het meest klachten werden gesignaleerd, is er een waarbij consumenten rechtstreeks op hun telefoonnummer worden gecontacteerd met de
bedoeling hen te overtuigen naar een premiumnummer te bellen om “gratis” een helderziende te consulteren of om een reis of geschenk te winnen. De bellers beweren
dat de oproepen op hun kosten zijn (dus gratis voor de opgebelde) naar aanleiding van
een overeenkomst met de telefoonoperatoren. De consumenten worden herhaaldelijk
gebeld zelfs nadat ze hun desinteresse hadden laten blijken. Hierdoor gingen sommigen toch op de voorstellen in hopend dat hiermee de telefoontjes zouden ophouden.
Er werd een notificatie verstuurd naar de telefoonoperatoren om hen te informeren
over deze praktijken. De meeste van die nummers werden geblokkeerd zodra de operatoren op de hoogte waren van de situatie. Soms werden de nummers zelfs geblokkeerd op initiatief van de connectivityproviders. De connectivityproviders die in deze
dossiers betrokken waren, zijn gevestigd in Frankrijk en in Nederland. De meeste
van die oproepen zijn afkomstig van buitenlandse callcenters, voor het merendeel
Tunesische.
De toename van deze praktijken toont de noodzaak om aan frauduleuze ondernemingen de toekenning van premiumnummers te weigeren en om strikte voorwaarden
voor het gebruik van deze nummers te hanteren. Hiertoe werden gesprekken gestart
om de Telecom-gedragscode aan te passen.
De Economische Inspectie ontving 134 meldingen over handelspraktijken via premiumnummers.
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10.2.7. Mobiele telefonie
In 2015 ontving de Economische Inspectie 144 meldingen over praktijken via premium-sms’en. Er werden misbruiken vastgesteld rond:
• fictieve wedstrijden waarbij belangrijke winsten werden beloofd;
• abonnementsdiensten waarbij sportuitslagen of de horoscoop van de dag worden
verstuurd.
De werkwijze die in de afgelopen jaren werd gebruikt door dienstverleners van smsdiensten om de consumenten te misleiden, bleef onveranderd. Een veelgebruikte
werkwijze is die waarbij bepaalde dienstverleners gebruikmaken van spoofing om
reclame te maken voor hun sms-diensten. Doordat de e-mail van een gekende persoon komt, is de consument vatbaarder om deel te nemen aan de sms-dienst. Ook het
misbruik van logo’s van grote bekende bedrijven wekt verkeerdelijk de indruk dat de
sms-campagne valabel en betrouwbaar is.
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In 2014 had de cel internetbewaking klachten over sms-diensten ontvangen waarbij
twee Belgische bedrijven betrokken waren. Voor een van hen is een pv met een voorgestelde transactie opgesteld. Dit jaar ontving de cel een toename van klachten over
de dienstverlening “M-Commerce”. Deze klachten vormen het grootste deel van de
klachten over mobiele telefonie. Het gaat over betalende diensten via apps. Het grootste vastgestelde probleem is een gebrek aan prijsaanduiding. De gebruiker ziet zich
geabonneerd op een dienst zonder daar daadwerkelijk om gevraagd te hebben. Een
enkele klik op de toepassing bindt hem automatisch aan een abonnement. De klagers
ontdekken dat ze een abonnement hebben op de factuur van hun operator. Ze zeggen dat ze nooit hun akkoord om in te schrijven voor deze dienst gaven. In zo’n geval
wordt de telefoonmaatschappij door de Economische Inspectie geïnformeerd zodat
deze adequate maatregelen kan nemen om de dienst te stoppen.
Door het toenemende gebruik van smartphones en mobiel internet zijn mobiele betalingen een belangrijke nieuwe methode naast het gebruik van sms’en of betaalnummers.
Op 1 september 2015 traden voor dit soort diensten de nieuwe GOF-richtlijnen voor
“Direct Operator Billing”-diensten in werking, een gedragscode van het GSM Operators
Forum, ondertekend door BASE Company, Mobistar en Proximus. Ze zijn van toepassing op elke aankoop via het internet die in rekening gebracht wordt door een mobiele
operator en bieden de consument bijkomende bescherming. Zo moet er onder meer
een klantendienst aangeboden worden door de dienstenaanbieder en moet de consument een overzicht kunnen terugvinden van zijn aankopen via een persoonlijke pagina
op de website van de dienstenaanbieder. De Economische Inspectie volgt de navolging
van deze gedragscode verder op.
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10.2.8. Ongevraagde elektronische reclameboodschappen / spam
Twee soorten ongewenste elektronische post zijn te onderscheiden.
• Publicitaire elektronische berichten worden verstuurd door reële ondernemingen
die echter de regels ter zake niet blijken te respecteren (verplichting om voorafgaandelijk de toestemming te krijgen, om het publicitaire karakter van de boodschap duidelijk te maken of om informatie te verstrekken over het recht op verzet).
• “Oplichtingsspam” behoort tot het domein van bedrog, oplichting of computercriminaliteit, en is soms goed georganiseerd (Nigeriaanse brieven, phishing, valse loterijen, valse of nagemaakte producten, in het bijzonder in de gezondheidssector,
virussen, bedrog, enz.)
In 2015 ontving de Economische Inspectie 218 meldingen over publicitaire elektronische berichten, waarvan er 171 Belgische ondernemingen betroffen.
Over oplichtingsspam ontving de cel Internetbewaking 453 meldingen van internetgebruikers, waarvan er 173 over phishing gingen. De klassieke vormen van oplichtingsspam vormden in 2015 opnieuw de hoofdbrok.
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• “Phishing”: oplichters proberen persoonlijke gegevens van de slachtoffers te verkrijgen.

• Het versturen van berichten waarbij men de gebruiker ten onrechte doet vrezen dat
hij zijn domeinnaam weldra zal verliezen als hij niet intekent op een abonnement
van een nieuwe dienstverlener (wegkapen van klanten – slammingtechniek);
• Het versturen van ongevraagde elektronische reclame om de internetgebruiker ertoe aan te zetten websites te bezoeken die zogenaamd in China gevestigd zijn en die namaakproducten te koop aanbieden.
• Valse loterijen.
10.2.9. Waardebonnen
In 2015 merkte de cel internetbewaking een toename
op van het aantal klachten over de ontvangst van emails die de ontvanger laat geloven dat hij een waardebon won voor aankoop bij bekende warenhuisketens of benzinestations.
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• “Spoofing”: de oplichters meten zich een valse identiteit aan zodat de ontvanger van
het bericht gelooft dat de e-mail afkomstig is van een vriend of betrouwbare onderneming. Die techniek wordt in het bijzonder toegepast bij pogingen om paswoorden
van gebruikers van sociale netwerken en van chatdiensten te bemachtigen.

In de e-mails wordt gebruikgemaakt van zowel de naam als het logo van de getroffen
onderneming, zodat het voor de consument lijkt alsof de e-mail uit naam van deze onderneming wordt verstuurd. Aan de consument wordt meestal een waardebon beloofd
met een bepaalde waarde in euro. Hiervoor moet hij klikken op een link in de e-mail.
Soms wordt er vermeldt dat de consument de e-mail ontvangt omdat hij ingeschreven zou zijn voor een bepaalde nieuwsbrief. Vaak is dit echter niet duidelijk en kan er
sprake zijn van ongevraagde elektronische reclameboodschappen/spam.
De consument wordt aangeraden om zeker niet in te gaan op dergelijke acties en
de e-mails direct te verwijderen. Indien er twijfel bestaat over de echtheid kan altijd
contact opgenomen worden met de betrokken onderneming via contactgegevens die
terug te vinden zijn op de officiële website van de onderneming. Enkele ondernemingen plaatsten reeds waarschuwingen op hun website.
Van zodra een kort nummer of een premiumnummer van het type 0900 gelinkt is aan
dergelijke praktijken, wordt de telefoonoperator op de hoogte gebracht zodat hij het
nummer kan blokkeren.
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10.2.10. Analyse en monitoring van nieuwe wetgeving over nieuwe technologieën
Omwille van de snelle ontwikkelingen in de digitale economie en van nieuwe Europese
regelgeving op dit terrein is er een transversale werkgroep opgericht met deelname
van de Economische Inspectie en de Algemene Directie Economische Reglementering.
De werkgroep analyseert de situatie op het terrein en werkt een uniforme interpretatie van de regelgeving uit. Dit vertaalt zich in guidance aan ondernemingen waardoor
deze zich gemakkelijker in orde kunnen stellen met de regelgeving. Daarnaast tracht
de werkgroep antwoorden te bieden aan consumenten die het slachtoffer zijn van illegale praktijken in de digitale economie. Aangezien de digitale economie een sterke
internationale dimensie heeft, houdt de werkgroep sterk rekening met de werkzaamheden van de Europese Commissie.
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11. Fraudebestrijding
11.1. ICCF (Interdepartementale Commissie voor de
coördinatie van de strijd tegen de economische
fraude)
De Economische Inspectie is voorzitter van deze commissie die verschillende controlediensten samenbrengt gericht op acties inzake economische fraudebestrijding.
Onder economische fraude verstaan we ook alle schendingen van de financiële belangen van de Europese Unie. De ICCF vervult ook de rol van AFCOS (Anti-fraud coordination service) en beheert op die manier de relaties tussen OLAF (Europese antifraudedienst) en België.
In het kader van AFCOS is de Economische Inspectie aangewezen om OLAF bij te
staan bij controles ter bescherming van financiële belangen van de EU tegen fraude
en andere onregelmatigheden.

11.2. Strijd tegen massafraude
Sinds 2010 is de Economische Inspectie lid van de International Mass Marketing Fraud
Working Group waarbij de focus ligt op massafraude. Dit zijn alle vormen van fraude
die gebruikmaken van massacommunicatietechnieken zoals telemarketing, internet
en massamailings, met als doel contact te leggen en te communiceren met (potentiële) slachtoffers.
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Het fenomeen kende in de laatste tien à vijftien jaar wereldwijd – ook in België – een
enorme groei. In antwoord op de globalisering van het fenomeen investeerden verschillende landen (waaronder de US, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nederland en
Nigeria) sterk in de strijd tegen deze vorm van fraude.
Op basis van de ervaringen opgedaan in deze internationale werkgroep, nam de
Economische Inspectie het initiatief om in België de betrokken autoriteiten te verzamelen in een nationaal coördinatieplatform tegen massafraude. De experts aanwezig
in dit platform identificeerden het opstarten van een meldpunt als een noodzakelijke
voorwaarde om de strijd tegen massafraude te kunnen organiseren. Tot nog toe zitten
de waarschuwingssignalen immers verspreid over verschillende autoriteiten, waardoor hun samenhang niet naar boven komt en de impact van de verschillende vormen
van massafraude niet of onvoldoende ingeschat wordt.
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Er werd eveneens verkend hoe massafraude efficiënter kan worden bestreden door
Belgische dienstverleners in te schakelen die, door de aard van de diensten die ze
aanbieden, een rol spelen in de communicatie tussen oplichter en slachtoffer. Zo werd
een akkoord gesloten met bpost over een eenvoudige procedure om postbussen te
identificeren.
Daarnaast zijn de opvolging en het up-to-date houden van de Facebookpagina’s
Pasoplichting en Marnaque een dagelijkse bezigheid. In totaal hebben de twee pagina’s intussen ongeveer 3.000 volgers.
11.2.1. Nigeriaanse brieven
De oplichters sturen brieven, faxen of e-mails waarin grote sommen geld worden aangeboden op voorwaarde dat men zijn medewerking verleent. De oplichting ligt in het
feit dat de daders voorschotten vragen om bepaalde kosten te kunnen dekken die nodig zijn om het beloofde geld vrij te maken. Sinds enkele jaren worden dergelijke aanbiedingen voornamelijk via e-mail verstuurd. Om opsporing te bemoeilijken, werken
de daders met prepaid gsm-kaarten, postbussen, onbestaande faxnummers, vanuit
Afrika verstuurde e-mails, enz.
In 2015 ontving de Economische Inspectie hierover 25 meldingen. Het betreft echter slechts een klein gedeelte van de klachten die werden ingediend bij de Federal
Computer Crime Unit. Het gaat hier om pure oplichting.
11.2.2. Piramideverkoop
Via piramideverkopen komt langzaamaan een netwerk van verkopers tot stand. De
voornaamste doelstelling is het netwerk zo groot mogelijk te maken. Deelnemers
kunnen vooral geld verdienen door andere verkopers te werven. De verkoop van producten en diensten is onbestaande of slechts bijkomstig. De leden zijn vaak verplicht
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om grote bedragen neer te tellen als garantie en om dure opleidingen te betalen. Van
belang is te onderstrepen dat zowel het opzetten van een piramidesysteem als het eraan deelnemen strafbaar is.
Veel advertenties in de pers die thuiswerk aanbieden en slogans gebruiken zoals “verdien gemakkelijk geld” en “word rijk van bij u thuis” zijn reclame voor piramidesystemen. Dergelijke advertenties beloven vaak dat men door het verwerken van e-mails
een bedrag tussen 20 en 35 euro per verwerkte e-mail kan verdienen. Om aan het
systeem van het verwerken van e-mails te kunnen deelnemen, moet men een zogenaamd starterspakket aankopen. Het starterspakket blijkt echter na ontvangst een
lege doos te zijn. In 2015 ontving de Economische Inspectie 46 meldingen over piramidesystemen.
11.2.3. Valse loterijen
Mensen krijgen per telefoon, e-mail of post het bericht dat ze een forse som geld wonnen. Om de winst te kunnen uitbetalen, vraagt men hen om persoonlijke gegevens
zoals identiteitskaartnummer of bankrekeningnummer mee te delen. Meestal vraagt
men hen ook om een bedrag te storten voor de dossierkosten. Wie dat doet, hoort
verder niets meer.
In 2015 ontving de Economische Inspectie in totaal 48 meldingen over valse loterijen.
11.2.4. Bedrijvengidsen – reclameronselaars
Bij dit soort bedrog onderscheiden we drie grote concepten.
• De meest gangbare werkwijze bestaat erin een mailing te versturen per brief, fax of
e-mail. Daarin verzoekt men ondernemingen (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s)
hun gegevens te corrigeren met het oog op een update. In feite is het ondertekende
document echter een nieuw contract waaraan men voor 2 of 3 jaar gebonden is
tegen buitensporige tarieven. De kwaliteit van de verleende dienst is bovendien erg
middelmatig, als er al sprake kan zijn van enige dienstverlening.
• Bij een tweede techniek wordt een factuur verstuurd die laat vermoeden dat er al
een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. Betaalt men die factuur,
dan gaat men op het aanbod in.
• Bij een derde procedé worden handelaars geronseld via fax, telefoon en/of via bezoeken aan hun vestiging om hen ertoe aan te zetten in te tekenen voor een advertentie in een magazine dat verkocht wordt ten voordele van verschillende (goede)
doelen, en/of in een meestal regionale brochure met zogenaamd grote impact.
In 2015 ontving de Economische Inspectie hierover 559 klachten. Dit is een daling van
23 % ten opzichten van 2014 en zelfs van 59 % ten opzichte van 2013.

85

De Economische Inspectie maakte de voorbije jaren een prioriteit van het bestrijden
van frauduleuze reclameronselaars. Ze informeerde de banksector over de werkwijze
van de fraudeurs waardoor de banken dikwijls het bankrekeningnummer blokkeren.
Enkele belangrijke reclameronselaars werden strafrechtelijk vervolgd waarbij straffen
uitgesproken werden tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf. De Economische Inspectie
beroept zich op specifieke Belgische wetsartikelen die reclameronselaars strafrechtelijk aanpakt. Geïnspireerd op de Belgische wetgeving voerde ook Nederland recent
(19.01.2016) een gelijkaardig wetgeving in.
Daarnaast blijft de Economische inspectie sterk inzetten op preventie via de
Facebookpagina Pasoplichting en via een lijst op de website van de FOD Economie
waar een 60-tal malafide reclameronselaars worden vermeld. Ook informeerde de
Economische Inspectie proactief politionele diensten en parketten over de omvang
van het probleem.
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Op Benelux-niveau werd de strijd aangegaan tegen acquisitiefraude. In deze optiek
creëerden de drie lidstaten een gezamenlijk meldpunt: dit “early warning system”
werd op 1 december 2015 gelanceerd.
Het Benelux-coördinatiepunt is ontwikkeld vanuit de werkgroep “Ondernemerschap”
van de Benelux (België wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door leden van de
Economische Inspectie) en bevat alle types van fraude die gericht zijn op zelfstandigen, kmo’s enz..
Voorbeelden hiervan zijn spookfacturen, bedrijvengidsen, domeinnaamronselaars
enz. Het doel van het coördinatiepunt is om in samenwerking met de drie lidstaten
adequate en efficiëntere maatregelen te kunnen nemen.
Iedere lidstaat kan zelf een prioriteit aanduiden per dossier. Bij een hoge prioriteit
wordt een verwittiging (alert) verstuurd. De lidstaten worden op de hoogte gesteld
wanneer een dossier betrekking heeft op een fraudeur die gevestigd is in een land van
de Benelux of wanneer er een nieuwe fraudeur actief is waartegen een groot aantal
meldingen werden verkregen. Het gevolg hiervan is dat de Economische Inspectie in
sommige gevallen vlugger op de hoogte gebracht wordt van een nieuw fenomeen of
een nieuwe fraudeur en dus vlugger preventieve maatregelen kan nemen (grijze lijst,
Facebookpagina “pasoplichting”, enz.)
Het is dus een bron van intelligence, gezien gegevens zoals bankrekeningnummers
waarmee fraudeurs werken en het financiële nadeel van de slachtoffers hier worden
opgenomen en dit voor de drie lidstaten. Het is vaak zo dat een bankrekeningnummer wordt geblokkeerd bij een bank en de fraudeur een nieuw bankrekeningnummer
opent bij een andere bank. De geschatte financiële schade kan ook per dossier gefil-
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terd worden, zodoende heeft de Economische Inspectie ook cijfers ter beschikking
voor de gehele Benelux met betrekking tot bijvoorbeeld een bedrijvengids.
De belangrijkste doelstelling is gezamenlijke maatregelen te kunnen nemen, gezien
acquisitiefraude een grensoverschrijdende praktijk is en dus ook grensoverschrijdend
beteugeld moet worden. De databank wordt voorlopig enkel ter beschikking gesteld
bij de drie Benelux-landen.
11.2.5. Bedrog met domeinnamen
Bij dit type bedrog worden twee verschillende technieken toegepast.
• Bij de eerste techniek wordt u opgebeld en vraagt men u woekerprijzen te betalen
voor domeinnamen die zogezegd door anderen zullen worden gekocht. Dat zou u
schade kunnen berokkenen, meer bepaald door mogelijke verwarring. Vaak hebben de aangeklampte firma’s al een website die eindigt op de extensie .be, en stelt
men hen voor zo snel mogelijk de extensies .biz, .net, .name enz. te kopen. Dit bedrog woekert al geruime tijd via spam en wordt “slamming” genoemd. Deze gevallen worden behandeld door de cel Internetbeveiliging.
• Bij de tweede methode stuurt men u een factuur met de vermelding “rappel”. Die
zet u er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen, zonder dat u de tijd neemt
om na te gaan of ze wel terecht is. Het is belangrijk aandachtig te zijn en alle vermeldingen te analyseren, vooral die in kleine lettertjes. Door die vermeldingen te
lezen, kunt u vaststellen dat het gaat om een aanbod, en niet om een onbetaalde
factuur. Er werd dus voorafgaandelijk nog geen contract ondertekend.
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11.2.6. Bedrog met merken
De ondernemingen worden verzocht een som te betalen om een “merk” te verlengen
dat geen enkele juridische bescherming meebrengt.
In 2015 werden hierover 36 meldingen ingediend.
11.2.7. Verkoop van wijn per telefoon of aan huis
De verkoop van wijn wordt per telefoon of aan huis gesloten, de flessen zijn van erbarmelijke kwaliteit en
worden tegen woekerprijzen verkocht of worden zelfs
niet geleverd, één bestelling brengt er vaak andere
met zich mee. De directie Controles van de EUmarktordening en bestrijding van de economische
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In 2015 gaf dit fenomeen aanleiding tot 144 meldingen.

fraude van de Economische Inspectie coördineert dit soort bedrog, aangezien de kwaliteit van de wijn vrijwel altijd bedenkelijk is, naast de oneerlijke handelspraktijken.
In 2015 hadden 29 klachten betrekking op deze praktijken.
11.2.8. Verkoop van meubelen via ronselpraktijken
De meubelsector maakt vaak gebruik van postmailings en van telefonische ronseling
waarbij de consument wordt uitgenodigd om de cadeaus op te halen die voor hem
gereserveerd werden. Als hij eenmaal in de winkel is, krijgt hij tendentieuze verkooppraatjes te horen, is er sprake van valse aankondigingen van prijsvermindering, misleiding, … en eventueel komt daarbij nog een aspect consumentenkrediet om het geheel te financieren.
Deze sector geeft nog steeds aanleiding tot vele klachten, over zowel verkooptechnieken als garantie of het toekennen van krediet: 701 in 2015 waarvan 314 meldingen
over telefonische acquisitie.
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11.3. Preventie van het witwassen
De wet van 11 januari 19933 kent aan de Economische Inspectie bevoegdheden toe op
het vlak van de beperking van de betalingen in contanten en het toezicht op bepaalde
sectoren.
De Economische Inspectie maakt deel uit van de partnerraad van het College voor de
coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst.
In 2014 maakte België het voorwerp uit van een wederzijdse evaluatie van de FATF4
van de maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme. De resultaten van die evaluatie zijn in 2015 gepubliceerd. Voor de FOD
Economie adviseren de evaluatoren om de middelen en het aantal personeelsleden
waarover de Economische Inspectie beschikt, te verhogen om zo de beperking op
cashbetalingen beter te controleren.
De vierde Europese richtlijn betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is gepubliceerd op 20 juni 2015. De Economische Inspectie neemt deel aan de werkgroep die het
wetsontwerp opstelt dat deze richtlijn omzet naar Belgisch recht.
3 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
4 De Financial Action Task Force is een onafhankelijke intergouvernementale group gericht op het
verbeteren van het beleid dat het mondiale financiële systeem moet beschermen tegen witwassen en financiering van terrorisme.
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11.3.1. Beperking van de betalingen in contanten
Artikel 21 van de voornoemde wet stelt dat de prijs van de verkoop door een handelaar
van een of meerdere goederen voor een bedrag van 3.000 euro of meer niet in contanten mag worden vereffend, ongeacht of de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via
meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan, met de mogelijkheid
om 10 % van de prijs van de verkoop in contanten te betalen, met een maximum van
3.000 euro.
Deze beperking geldt ook voor de aankoop van edele metalen van particulieren.
In 2015 verrichtte de Economische Inspectie 979 controles bij handelaars om de effectieve toepassing van de beperking van de betalingen in contanten na te gaan.
Er werden 303 processen-verbaal opgesteld tegen handelaars die deze beperking niet
respecteerden. De bedragen die illegaal in contanten werden betaald en die werden
gedetecteerd tijdens de controles in 2015 lopen op tot 108.324.186,56 euro.
Betrokken zijn voornamelijk de sector van het opkopen en verkopen van goud, groothandelaars in tabak, reisagentschappen en verkopers van motorfietsen.
Tabel 15. Illegale cashbetalingen per sector
Sector

In euro

Tabak

98.779.994,19

Goud

3.127.876,18

Reisagentschappen

2.167.813,41

Motorfietsen

1.307.639,00

Gsm

871.596,62

Vlees

750.063,15

Drank

719.995,56

Bouw

183.863,45

Wapens

156.664,84

Kunst - antiek

126.570,50

Diversen

76.709,66

Tweedehandswagens

28.500,00

Textiel

26.900,00

Totaal

108.324.186,56

Bron: FOD Economie.

De Economische Inspectie volgt de goudsector verder op. De talrijke controles in de
voorbije jaren en de daling van de goudkoers maakten de sector aanzienlijk gezonder.
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Waakzaamheid blijft echter geboden gezien de gevoeligheid van de sector voor diverse
frauduleuze praktijken zoals witwassen, verduistering, fiscale fraude en misleidende
handelspraktijken.
In 2015 controleerde de Economische Inspectie de tabaksgroothandel. Een algemeen
onderzoek in de tabakskleinhandel is eveneens uitgevoerd. De sector respecteert momenteel grotendeels de wetgeving van de beperking in cashbetaling maar waakzaamheid blijft nodig vooral voor de verkopers in de grenszones.
De reisagentschappen en de kleinhandel in motorfietsen werden in het kader van een
algemeen onderzoek o.a. gecontroleerd op het naleven van de beperking in cashbetalingen.
11.3.2. Toezicht op de sectoren
Overeenkomstig artikel 39 van de wet van 11 januari 1993 oefent de Economische
Inspectie ook toezicht uit op bepaalde sectoren.
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Vastgoedmakelaars
De regels over de verplichtingen van de vastgoedmakelaars ter voorkoming van witwassen traden in werking op 1 juni 2014. De vastgoedmakelaars dienden in 2015 voor
het eerst een verslag in over de toepassing van de regels in 2014.
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Leasingmaatschappijen.
De regelgeving over de leasingmaatschappijen is onder de vorm van een koninklijk
besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2015.
11.3.3. Controles in de sector van de diamant
Op 20 juli 2004 werd tussen de Algemene Directie Economisch Potentieel en
Internationale Economie en de Algemene Directie Economische Inspectie
een samenwerkingsprotocol diamant afgesloten waarbij de derde
regionale directie Antwerpen van de Economische Inspectie als
coördinerende instantie werd aangewezen.
De dienst Vergunningen Diamant vraagt jaarlijks om een
controle uit te voeren bij diamanthandelaars die hun
voorraadaangifte en/of hun activiteitenverslag voor de
antiwitwasreglementering niet indienden. Deze controles hebben, op enkele uitzonderingen na, enkel
plaats in de derde regionale directie Antwerpen.
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De controles op de voorraadaangiften diamant
De aangifte van de voorraad diamant is verplicht volgens 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 dossiers worden doorgestuurd naar de Economische Inspectie omdat de betrokken diamantfirma’s verzuimden om hun voorraad diamant per 31 december en hun
bewerking in het jaar aan te geven bij de dienst Vergunningen Diamant. Zij gaven ook
geen gevolg aan de rappels. Zij moesten hun jaarlijkse diamantstockaangifte voor het
boekjaar 2014 uiterlijk eind maart 2015 indienen.
In 2015 werd er door de dienst Vergunningen Diamant gevraagd om een onderzoek in
te stellen bij 174 diamantairs die hun voorraadaangifte van 2014 niet indienden. Als
gevolg van deze onderzoeken werden 17 processen-verbaal opgesteld voor inbreuk op
artikel 169 van de programmawet van 2 augustus 2002. Deze processen-verbaal werden doorgestuurd naar het parket van de procureur des Konings van en te Antwerpen.
Bovendien werd de registratie van 2 diamantairs geschrapt (1 diamantair ingevolge
faillissement en 1 diamantair ingevolge ambtshalve schrapping in de KBO). De overige
155 diamantairs stelden zich in regel.
De controles op het indienen van het antiwitwasverslag diamant
Deze controles gebeuren op basis van het koninklijk besluit van 7 oktober 20135. Dit
besluit bepaalt onder meer dat elke handelaar in diamant binnen zijn onderneming
een antiwitwasverantwoordelijke moet 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 waakzaamheidplicht (de gegevens ten minste eenmaal per twee jaar actualiseren),
• een bewaringsplicht (vijf jaar voor de bewijsstukken) en
• de plicht tot opleiding en sensibilisering van de werknemers.
De handelaars moeten hierover jaarlijks een activiteitenverslag indienen.
5 Koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169 §3, van de programmawet van 2 augustus 2002.
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De Algemene Directie Economisch Potentieel en Internationale Samenwerking van
de FOD Economie verzocht in 2015 om een onderzoek in te stellen bij 69 firma’s die
verzuimd hadden hun activiteitenverslag voor 2014 in te dienen.
Sinds 2013 werd een procedure van administratieve sanctie ingevoerd voor de diamanthandelaars die verzuimden om hun activiteitenverslag in te dienen. De Economische
Inspectie stuurde in eerste instantie een brief naar de firma’s met het verzoek het verslag alsnog in te dienen, binnen de maand. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan
de brief wordt een administratieve sanctie van 500 tot 1.000 euro opgelegd.
In totaal werd aan 27 diamantfirma’s een administratieve sanctie opgelegd. De invordering gebeurt door de FOD Financiën.

92

Bijkomend werd bij een andere groep diamanthandelaars een inhoudelijke controle
van het ingediende antiwitwasverslag ingesteld. Dit gebeurde omwille van hiaten in
het verslag of bij een vermoeden van manipulatie. Tevens werd er nagegaan of er geen
contante verrichtingen plaatsvonden boven de toegelaten limiet, bepaald door artikel
21 van de wet van 11 januari 1993. Van de 35 gecontroleerde diamanthandelaars kregen er 3 een proces-verbaal wegens inbreuk op dat wetsartikel.
11.3.4. Samenwerking met de CFI (Cel Financiële Informatieverwerking)
Een interne procedure binnen de Economische Inspectie legt de uitwisselingsmodaliteiten met de CFI (Cel Financiële Informatieverwerking) vast voor dossiers waarvoor
er een vermoeden van witwassen is. In dit kader zijn 7 dossiers overgemaakt volgens
de procedure voorzien in artikel 33 van de wet van 11 januari 1993. 54 verzoeken om
informatie afkomstig van de CFI werden eveneens behandeld.
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12. Intellectuele rechten
12.1. Controle van de beheersvennootschappen van
auteursrechten
Momenteel zijn niet minder dan 26 vennootschappen voor het collectieve beheer gemachtigd om hun activiteiten uit te oefenen op het Belgische grondgebied. De wetgever zette een systeem op om de sector van het collectieve beheer te controleren
omwille van
• de grote bedragen die erin omgaan en
• ter verdediging van de belangen van zowel de rechthebbenden als de gebruikers
die onderworpen zijn aan het feitelijke of het wettelijke monopolie van de vennootschappen voor het beheer van de rechten.
Daartoe werd in de eerste plaats het principe ingevoerd waarbij een voorafgaande vergunning nodig is om op het Belgische grondgebied collectieve beheersactiviteiten uit
te oefenen. Vervolgens werd in de Economische Inspectie een dienst opgericht voor de
controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten. Die dienst is belast
met het toezicht op de toepassing van de wet en de statuten, alsook van de tarieven en
de innings- en verdelingsregels. Hij treedt op naar aanleiding van klachten, op verzoek
van de minister of op eigen initiatief.
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12.1.1. Recurrente controleactiviteiten
In 2015, richtten de controleactiviteiten zich op:
• Het onderzoek van 7 statutaire wijzigingen, 8 tarifaire wijzigingen en 10 reglementaire wijzigingen van de verdeling waarbij in totaal 15 beheersvennootschappen waren betrokken;
• het verifiëren van het bedrag van de vergoedingen verzameld en gedistribueerd
door deze bedrijven in 2014 en de controle van de rekeningen van alle beheersvennootschappen;
• het onderzoek van 32 klachten en het antwoorden op 16 verzoeken om inlichtingen
en 5 parlementaire vragen;
• de erkenning van 7 agenten van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
• de schrapping van 6 agenten van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
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• de facturatie van 604.549 euro in het kader van de bijdrage van de beheersvennootschappen aan het budgettaire fonds op basis van de inningen in 2013;
• de vaststelling dat voor 2014 de aangegeven inningen van de beheersvennootschappen 319.408.002 euro bedroegen;
• de vaststelling dat voor 2014 de aangegeven verdeling van de beheersvennootschappen 243.913.027 euro bedroegen.
12.1.2. Niet-recurrente controles gericht op bepaalde erkende vennootschappen
Sinds meerdere jaren wordt de verdelingsprocedure van een bepaalde beheersvennootschap systematisch en streng gecontroleerd. In 2015 werd extra aandacht geschonken aan een van de artistieke sectoren waarvan zij de rechten beheert. Een
andere vennootschap trok eveneens de bijzondere aandacht van de Economische
Inspectie, meer bepaald omwille van haar financiële situatie en de aard van haar activiteiten.
2015 was een consolidatiejaar voor de procedures bij tekortkoming. Er werd geen enkele nieuwe procedure van tekortkoming gelanceerd maar de procedures die de voorbije jaren zijn ingeleid beginnen wel hun vruchten af te werpen.
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12.1.3. Opmerkingen van de controledienst over de nieuwe boekhoudkundige
verplichtingen van de beheersvennootschappen
Op 16 februari 2015 stuurde de controledienst zijn opmerkingen naar de beheersvennootschappen over de toepassing van het KB van 25 april 2014 en de controle ervan.
De opmerkingen zijn ook publiek gemaakt op de website van de bedrijfsrevisoren.
12.1.4. Beheer van de antwoorden op de vragenlijst
In 2015 reageerden de beheersvennootschappen op de vragenlijst die hen op 16 december 2014 werd gestuurd. De vragen waren gericht op de genomen maatregelen
inzake
• billijke en niet-discriminatoire verdeling,
• het beperken van interne conflicten,
• het waarborgen van de scheiding van het patrimonium,
• het waarborgen van interne controle,
• ervoor zorgen dat de betalingsdocumenten de wettelijk verplichte vermeldingen bevatten,
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• ervoor zorgen dat de procedures om verzet aan te teken voldoen aan de wettelijke
vereisten.
Volgens de controledienst voldeden 15 beheersvennootschappen volledig aan de wetgeving. Aan de andere 10 werden aanpassingen gevraagd.

Volgend op het arrest van 12 november 2015 van het Europees Gerechtshof in de zaak
HP/Reprobel (C-572/13) is een brief naar de beheersvennootschappen verstuurd over
de problematiek van het opschorten of beperken van bepaalde verdelingen inzake reprografie en privékopieën.

12.2. Bestrijding van namaak en
piraterij van rechten van
intellectuele eigendom
De acties ter bestrijding van namaak en piraterij kunnen worden ingedeeld al naargelang ze betrekking
hebben:
• op de illegale markt van namaak, d.w.z. kopieën
van een product, een dienst, een naam beschermd
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12.1.5. HP c/ Reprobel

door een intellectueel-eigendomsrecht (octrooi, merk, auteursrecht, tekening, model, …), of
• op piraterij, d.w.z. zonder dat de intellectuele-eigendomsrechten werden betaald, of
nog;
• op de markt van parallelimporten, waarbij de definities worden gehanteerd van artikel 2 van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het
optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake
de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk
maken op dergelijke rechten.
12.2.1. De gecoördineerde aanpak van de strijd tegen namaak en piraterij –
“Samenwerking is de sleutel tot succes”
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Het Wetboek van economische recht voorziet in een coördinatie tussen de controleoverheden (douane, Economische Inspectie en federale politie). Een subwerkgroep
“Coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij” is opgericht in de Interministeriële
Economische Commissie: de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van
de Fraudebestrijding in de Economische sectoren (ICCF). Ook vertegenwoordigers van
de FOD Justitie, een magistraat van het Parket-generaal, het FAVV (voedselveiligheid)
en het FAGG (geneesmiddelen), vertegenwoordigers van de FOD Financiën en van de
federale politie maken er deel van uit. Op termijn zou een ontwerp van koninklijk besluit de coördinatie van de strijd tegen namaak moeten institutionaliseren. Er zou ook
een jaarverslag moeten komen over de samenwerking op het terrein tussen controleoverheden.
De acties die worden ondernomen komen er ofwel op eigen initiatief (controles op
openbare markten, kermissen en beurzen, in nachtwinkels, …), of worden gecoördineerd samen met de andere bevoegde instanties, of zijn reacties op klachten van
professionals, verenigingen, parketten, particulieren, andere FOD’s, enz.
12.2.2. Acties van de Economische Inspectie in 2015
Op het vlak van markttoezicht controleerden de ambtenaren van de taskforce namaak
1.150 handelszaken, voornamelijk dicht bij de consument, zowel handelszaken op een
vaste plaats als ambulante handelszaken, markten, kermissen, beursstanden. Ook
worden op het internet inbreuken opgespoord. Zowel verkoopwebsites als de sociale
media worden gemonitord. In totaal werden 305 pro justitia’s, en 73 processen-verbaal van waarschuwing opgemaakt.
Er werden voor alle productcategorieën samen 319.199 namaakartikelen van de markt
gehaald met een geschatte marktwaarde van 12.271.728,06 euro.
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Tabel 16. Namaak - indeling van de producten
Producten

Aantal stuks

In euro

Voeding, alcohol en andere dranken

61

1.403,00

Producten voor lichaamsverzorging

122.496

208.3085,00

14.053

1.805.471,56

4.789

1.061.230,00

18.968

3.713.790,00

8.717

618.385,00

2.865

45.383,00

14.848

319.681,00

314

5.852,00

Kleding en accessoires
Schoenen, waaronder onderdelen en accessoires
Persoonlijke accessoires (brillen, handtassen, …)
Mobiele telefoons, waaronder onderdelen en technische accessoires
Elektrische / elektronische uitrusting, computerapparatuur en onlinecontent
Cd’s, dvd’s, cassettes, spelcassettes
Speelgoed, spellen (inclusief spelconsoles) en sportartikelen
Tabakproducten

97.319

76.114,50

Andere (huishoudmiddelen, cosmetica, …)

34.769

2.541.333,00

319.199

12.271.728,06

TOTAAL
Bron: FOD Economie.

Markante acties van de Economische Inspectie in 2015
Magazijnen en garageboxen
Het voorbije jaar werden opnieuw een aantal dossiers geopend die aanleiding gaven
tot zoekingen in garageboxen en magazijnen. Deze boxen worden vaak gehuurd met
een valse identiteit en de huur wordt cash betaald om de anonimiteit te garanderen.
Er werden duizenden paren schoenen, veel kleding en parfums aangetroffen die wellicht bedoeld waren om verkocht te worden op markten of in kleine winkeltjes.
Namaakverkopers op sociale netwerksites
Ook dit jaar werden verscheidene dossiers geopend naar aanleiding van klachten over
personen die via socialenetwerksites namaakproducten verkopen. Dit is een steeds
vaker voorkomend fenomeen. Men kan in gesloten groepen een grote hoeveelheid
geïnteresseerde consumenten bereiken en denkt schuil te kunnen gaan achter de
anonimiteit van het internet.
Designlampen nagemaakt
De producent van een bepaald type designlampen stelde vast dat zijn product gekopieerd en op grote schaal verkocht werd in enkele Belgische tuin- en doe-het-zelfwinkels. Na controle in enkele filialen en een bezoek aan de hoofdzetel van de firma werd
door onze dienst de inbreuk vastgesteld en werden een 5.000-tal van deze lampen van
de Belgische markt gehaald.
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Inbeslagname van namaakartikelen op de markt aan de slachthuizen van Anderlecht
Op 8 mei werd op de markt op de terreinen van het slachthuis van Anderlecht een
controle uitgevoerd door meerdere onderzoeksdiensten. Die controle leidde ertoe dat
de Economische Inspectie bijna 15.000 namaakproducten in beslag nam en dat een
tiental processen-verbaal werden opgesteld.
Dankzij de operationele ondersteuning van politieteams kon de Economische Inspectie
volgende artikelen in beslag nemen: 1.045 namaakjuwelen, 9.240 namaaksigaretten /
smokkelwaar, 49 gsm-accessoires & namaakschoenen en 3.965 illegaal gekopieerde
dvd’s.
De Economische Inspectie stelde hier 8 processen-verbaal op (waarvan 3 waarschuwingen) voor inbreuk op de economische reglementering (namaak van merken, piraterij van auteursrechten en sluikwerk) en 1 verslag voor achtergelaten sigaretten op
de openbare weg.
Groot netwerk van namaakverkopers opgerold

98

In oktober slaagde de FOD Economie erin, na langdurig voorbereidend onderzoek,
een groot netwerk van namaakverkopers op te rollen. Er werden maar liefst 21.922
namaakproducten in beslag genomen in 6 opslagruimtes verspreid over het Brussels
Gewest. Het gaat om 11.973 parfums, 8.248 kledingstukken en 1.701 sportschoenen
van bekende luxemerken. De reële verkoopwaarde van de in beslag genomen goederen bedraagt meer dan drie miljoen euro.
Een van de opslagruimtes was ingericht als werkatelier. Gewone ongemerkte handtassen werden hier voorzien van bekende luxelabels. In het atelier werden duizenden
valse labels en etiketten aangetroffen die bedoeld waren om aan de producten genaaid te worden.
Deze namaakgoederen werden door verschillende verkopers aan de man gebracht.
De identificatie van enkele verkopers door de Economische Inspectie maakte het mogelijk om het netwerk in kaart te brengen, met de inbeslagnames tot gevolg. Het dossier is nu in handen van het Parket Brussel.
Markt Tessenderlo
Tijdens twee controles op een bekende markt in Tessenderlo werden duizenden namaakproducten aangetroffen. 1 handelaar bood handtassen aan waar geen merknaam op terug te vinden was. Na grondige controle van de stand werden honderden
labels aangetroffen van een bekend handtassenmerk. Wanneer een klant een - op het
eerste gezicht gewone - handtas wou kopen, bevestigde de standhouder deze labels
aan de handtas waardoor de tas ter plaatse in een namaakdesignerhandtas werd omgetoverd.
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Namaaksmartphones en -onderdelen
In 2015 voerde de Economische Inspectie verschillende onderzoeken naar namaaksmartphones en -smartphoneonderdelen. In deze sector werd er vastgesteld dat er
zowel door reguliere handelszaken als door geheel illegale ondernemingen namaak
werd verkocht of geproduceerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om namaakaccessoires
of namaakvervangonderdelen.
Zowel bij een groothandel in smartphoneonderdelen als bij verschillende detailhandelaars werden er producten aangetroffen waarop de merknaam was afgeplakt. Dit
kennelijk om vaststellingen van inspectiediensten te bemoeilijken. Bij de illegale ondernemingen werden er tevens aanzienlijke geldstromen naar het buitenland in kaart
gebracht. Bovendien wezen verschillende elementen op een verwevenheid tussen de
verkoop van namaakgoederen en andere criminele activiteiten.
Namaakwaspoeder
Ook dit jaar werd vastgesteld dat er nog steeds namaakwaspoeders in omloop zijn. In
samenwerking met de douane kwam de Economische Inspectie een leverancier op
het spoor die aan kleine buurtwinkels namaakwaspoeder verkocht in verpakkingen
van 600 gram. Bij een controle ter plaatse bij de leverancier werden 3.860 dozen met
namaakwaspoeder aangetroffen.
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Gecontroleerde bestelwagen leidt naar depots vol namaak in Nederland

Na grondig onderzoek werden verschillende opslagplaatsen, woningen en winkels te
Brussel gecontroleerd waar opnieuw grote hoeveelheden namaak werden aangetroffen.
Aangezien er linken naar Nederland werden gevonden, werkte de
Economische Inspectie nauw samen met de opsporingsdienst
van de Nederlandse Belastingdienst (FIOD). Op basis van de
overgemaakte informatie, werd er in een opslagplaats in
Nederland een enorme hoeveelheid namaakgoederen
aangetroffen.

© tothekop79 - Fotolia.com

Tijdens een grenscontrole stopte de wegpolitie van Antwerpen een gehuurde bestelwagen vol met namaakgoederen afkomstig uit Nederland. Wegens intracommunautaire handel, werd het dossier overgemaakt aan onze diensten voor verder gevolg.

Nepgeneesmiddelen, neplaarzen, nagemaakte handtassen “à la …”, “geïnspireerd
op …” of “replica van …”.
De FOD Economie heeft ook een preventieopdracht in het kader van zijn bevoegdheden
voor consumentenbescherming. In dat opzicht controleert de cel Internetbewaking de
elektronische reclames en de handelspraktijken in het algemeen op het web.
De internetgebruiker wordt constant gelokt met misleidende, agressieve reclame op
het web die soms wordt verspreid via zoekmachines of socialenetwerksites. Over het
algemeen trekken de aanbiedingen van namaakproducten de internetgebruikers aan
met hun uitzonderlijk lage prijs, een gratis proefperiode, … De werkwijze van de fraudeur is vaak dezelfde: de toestemming van de consument voor de aankoop van een
product afdwingen:
• met overtuigingstechnieken die makkelijker worden gemaakt door de nieuwe technologieën,
• door zich te verschuilen achter de mogelijkheden tot anonimiteit van de nieuwe
technologieën.

© Maxim Malevich - Fotolia.com
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Voor de FOD Economie is het erg belangrijk de consumenten aan te moedigen de
middelen te gebruiken die hen ter beschikking staan om illegale reclames te melden
aan de verantwoordelijken van de socialenetwerksites en aan de autoriteiten. Er werd
bovendien contact gelegd met de beheerders van de betrokken sites om hun medewerking te verkrijgen.
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Onze acties beter bekend maken
Als actor met praktijkervaring nam de Economische Inspectie deel aan de 7e editie
“Anti-Counterfeiting” die op 20 oktober 2015 in Wemmel werd georganiseerd. Daarbij
werkte ze mee aan een workshop waarin tussen de actoren die betrokken zijn bij de
strijd tegen namaak en piraterij, informatie werd uitgewisseld over de tendensen en
nieuwe producten. Daarnaast worden ook presentaties gegeven op verzoek van beroepsverenigingen of ondernemingen om de materie uit het Wetboek van economisch
recht over intellectuele eigendomsrechten toe te lichten, de verschillende bevoegde
diensten voor te stellen en uitleg te geven bij de materie waarover klachten worden
behandeld.
De stichting “Neen aan namaak en piraterij”
De stichting “Neen aan namaak en piraterij” of “NANAC” is opgericht door de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Internationale Kamer van
Koophandel (ICC België), in partnerschap met de FOD Economie. De stichting wil het
publiek sensibiliseren voor de risico’s van namaak en voor de schade die namaak aanricht.
In 2015 is de AD Economische Inspectie nog steeds actief lid van de stichting. De stichting ontwikkelde brochures die klaar zijn om in 2016 te verspreiden met als doelgroepen:
• voor de merken: de consumenten en de ondernemingen;
• voor de octrooien: de ondernemingen;
• voor de auteursrechten: de consumenten.
De FOD Economie brengt zijn expertise aan en waakt erover dat de verstrekte economische, juridische en praktische informatie conform de geldende wetgeving is.
Bovendien wordt de rol van de FOD Economie in de strijd tegen namaak en piraterij
regelmatig voor het voetlicht gebracht in het kader van de werkvergaderingen van
de stichting, met name door de rol van de subwerkgroep “Coördinatie van de strijd
tegen namaak en piraterij”, die werd opgericht bij de Interministeriële Economische
Commissie. Die Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de
Fraudebestrijding in de Economische sectoren (ICCF) staat in voor de coördinatie van
de controleoverheden op het terrein, in afwachting van de institutionalisering ervan via
een koninklijk besluit dat in de loop van 2016 van kracht wordt.
Op internationaal niveau
De FOD Economie vertegenwoordigt België op internationaal niveau in het Europees
Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij.
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Verder neemt de Economische Inspectie deel aan diverse platformen die worden georganiseerd voor het bestrijden van namaak en piraterij. In 2015 nam ze deel aan:
• de “public sector representatives meeting” in Riga van 21 tot en met 23 april,
• de “Eurojust-Europol-OHIM knowledge building conference on counterfeiting of
cosmetics, perfumes and luxury goods” van 3 tot en met 5 juni te Alicante,
• het “Enforcement Database Forum” op 8 en 9 september te Alicante en
• de “Knowledge building conference on the infringements of designs protected by
design and copyright law” van 18 tot 20 november te Alicante.
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De Economische Inspectie vertegenwoordigt samen met de AD Economische
Reglementering België in de IPR Enforcement Expert Group die eind 2014 opgericht
werd door DG GROW van de Europese Commissie en waarvan in 2015 de eerste vergaderingen plaatsvonden. Het gaat hier om een samenwerking tussen de Europese
Commissie en de Europese lidstaten met als doel de lidstaten meer te betrekken in de
ontwikkeling en implementatie van een consistent Europees beleid in de bestrijding
van namaak en piraterij.
12.2.3. De beteugeling van fraude op het internet
De Belgian Anti-piracy Federation veranderde eind 2014 van naam en heet nu de
Belgian Entertainment Association (BEA). BEA is een vzw die in België en Luxemburg
strijdt tegen namaak en piraterij van de werken van haar leden. Die leden zijn producenten en uitvoerders van films, muziek en videogames. Daartoe gaat de vereniging
onder meer op het internet op zoek naar personen die de intellectuele-eigendomsrechten van haar leden schenden. In die context sloten de Economische Inspectie en
de BEA een akkoord, en vernieuwden het op 8 januari 2015, over de modaliteiten van
hun samenwerking, om de middelen, de technische middelen, de kennis en de onderzoeksbevoegdheden van hun organisatie zo goed mogelijk te benutten bij de verwezenlijking van hun doelstellingen.
De informatie die de BEA verzamelt tijdens de uitoefening van haar taken kan de basis vormen voor een doorgedreven onderzoek door de FOD Economie. In dat opzicht
stuurt de BEA de informatie door waarover ze beschikt.
De Economische Inspectie belast zich met de onderzoekstaken die ze nuttig acht,
de vaststelling van inbreuken, en het nemen van concrete maatregelen om de illegale inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken. De cel Namaak en de cel
Internetbewaking van de Economische Inspectie voeren de onderzoeken.
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De FOD Economie en de Douane namen deel aan een internationale actie (“In Our
Sites VI”) van Interpol om websites die namaakproducten verkopen ontoegankelijk te
maken. De consumenten die deze websites willen bezoeken, hebben geen toegang
meer tot de site of krijgen een informatiepagina te zien met uitleg over deze actie voor
de strijd tegen namaak.
Voor België werden 411 gecontroleerde websites met domeinnamen die eindigen op
“.be” of “.eu” geblokkeerd: 328 door de FOD Economie en 83 door de Douane. In 2014
werden er in ons land 155 websites geblokkeerd. Alhoewel de domeinnamen eindigen
op “.be” of “.eu”, worden deze websites niet in ons land beheerd.
De geblokkeerde websites maakten verschillende inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van verschillende merkhouders.
• Ze maakten stuk voor stuk inbreuk op de openbare orde (ze boden namaakgoederen aan terwijl ze zich als het oorspronkelijke merk voordeden).
• Ze veroorzaakten oneerlijke concurrentie ten opzichte van de legitieme ondernemingen.
• Ze tastten de belangen van de consumenten zwaar aan (de consument ontvangt de
goederen niet, want die worden bij de douane in beslag genomen en de consument
moet betalen voor de vernietiging ervan, …).
• Ze specificeerden de identiteit niet van de verantwoordelijke van de website (terwijl
iedere handelaar verplicht is om zich duidelijk te identificeren op zijn website).
Deze vier inbreuken waren voldoende om de domeinnamen te schrappen, de enig
mogelijke actie die de overheden kunnen ondernemen. Deze actie verliep in goede
samenwerking met de “registrars”, dit zijn ondernemingen die instaan voor de registratie van internetdomeinnamen.
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13. De Economische Inspectie en de economische
ontwikkeling
In verschillende sectoren waar de federale overheid bevoegd is voor het verlenen van
steun aan de economische en industriële ontwikkeling (defensie, luchtvaart, ruimtevaart) of voor de coördinatie (landbouw), is de Economische Inspectie belast met het
uitvoeren van de boekhoudkundige controles in bedrijven die gebruikmaken van de
toegekende steun.

13.1. Nijverheidscompensaties
De overeenkomsten voor de aankoop van belangrijk defensiematerieel zijn over het
algemeen voorzien van economische clausules die een industriële return naar België
moeten garanderen, om aldus een toegevoegde waarde en werk te genereren.
De door een buitenlandse contractant ondertekende verbintenissen zijn gekoppeld
aan een bankgarantie die wordt vrijgegeven in verhouding tot de uitvoering van zijn
compensatieverplichtingen.
De Economische Inspectie voert regelmatig controles uit bij Belgische ondernemingen die compensaties ontvangen om aldus, per programma, te kunnen bijhouden in
hoeverre deze compensatieverplichtingen werden nagekomen en ofwel bankgaranties te kunnen vrijgeven, ofwel in gebreke blijvende contractanten op hun verplichtingen te kunnen wijzen.
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Er werden 27 controles uitgevoerd, hetzij om een voorafgaande toestemming te geven
bij de ondertekening van een overeenkomst tussen een Belgisch bedrijf en een buitenlandse klant, hetzij om de door de Belgische ondernemingen gerealiseerde omzet te
boeken en een bankgarantie die neergelegd werd door buitenlandse ondernemingen
die compensaties verschuldigd zijn, met eenzelfde bedrag te verminderen. Deze controles sloegen op een omzet van 229.187.665,31 euro.

13.2. Vliegtuigbouw
De FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid kennen aan Belgische ondernemingen die meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe Airbus-vliegtuigen terugvorderbare voorschotten toe om niet-terugkerende kosten voor ontwikkeling en industrialisering te financieren.
De toekenning en de terugbetaling van die voorschotten moeten voldoen aan de communautaire kaderregeling over staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
(2006/C 323/01).
Het doel van de controle van de Economische Inspectie is dus na te gaan of de toegekende voorschotten werden aangewend om toegelaten uitgaven te dekken.
Er werden 14 uitgavenaudits gehouden in ondernemingen die financiering ontvingen
voor de ontwikkeling van de Airbus A380, A350 en A400M. In totaal kwam 26.523.786,60
euro in aanmerking om te dienen als basis voor de betaling van de voorschotten.
De Economische Inspectie controleert ook de omzet die gegenereerd wordt met de
verkoop van de ontwikkelde producten en die dient als berekeningsbasis voor de terugbetaling van de voorschotten (A320, A340, A380, A350). Er zijn 21 van dit type controles uitgevoerd in 2015.
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14. De Economische Inspectie internationaal
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14.1. Multilaterale samenwerking in de Europese Unie
Veruit het belangrijkste instrument waarop de Economische Inspectie haar multilaterale samenwerking stoelt, is Verordening 2006/2004/EG6. Deze 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 verzoeken 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 dit dan in naam van de consumenten uit de andere lidstaten die erdoor getroffen
worden.
Verordening 2006/2004 is dwingend en rechtstreeks van toepassing, ondanks de verschillen in bevoegdheden en rechtsstelsels die nog blijven bestaan.
In dit kader is de Economische Inspectie de enige bevoegde autoriteit en haar dienst
internationale samenwerking 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.
6 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.
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Verordening (EG) 2006/2004 stelt een regelgevend comité in, belast met de concrete
implementatie ervan. Het betreft o.a. het opstellen van een jaarlijks handhavingsplan,
de ontwikkeling en opvolging van handhavingsprojecten en het ontwerpen van concrete uitvoeringsregels. De Economische Inspectie verzorgde de Belgische vertegenwoordiging hierin.
14.1.1. Dossieruitwisseling
Onderstaande cijfers geven het aantal verzoeken weer dat de Economische Inspectie
in het kader van verordening 2006/2004/EG (CPC-netwerk) respectievelijk verzond en
ontving.
Tabel 17. Internationale dossiers - nieuwe verzoeken verstuurd in 2015
Verzoeken om
informatie (art. 6)

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

Totaal

Denemarken

1

1

Ierland

2

2

Letland

1

1

Nederland

1

1

Oostenrijk

1

1

Polen

1

1

Spanje

1

1

Verenigd Koninkrijk

1

1

2

Totaal

4

6

10
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Bron: FOD Economie.

Tabel 18. Internationale dossiers - nieuwe verzoeken ontvangen in 2015
Verzoeken om
informatie (art. 6)
Finland

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

1

Frankrijk

Totaal
1

1

1

Hongarije

2

2

Italië

1

1

Letland

1

1

Verenigd Koninkrijk

1

1

Zweden

1

1

Totaal

7

Bron: FOD Economie.

1

8

Tabel 19. Internationale dossiers - verzonden verzoeken nog in behandeling eind 2015
Verzoeken om
informatie (art. 6)

108

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

Totaal

Denemarken

1

1

Frankrijk

3

3

Griekenland

1

1

Ierland

3

3

Letland

1

1

Luxemburg

1

1

Nederland

4

4

Oostenrijk

2

2

Polen

1

1

Spanje

1

2

3

Verenigd Koninkrijk

1

2

3

Totaal

5

18

23

Bron: FOD Economie.

Tabel 20. Internationale dossiers - ontvangen verzoeken nog in behandeling eind 2015
Verzoeken om
informatie (art. 6)

Verzoeken om
maatregelen (art. 8)

Totaal

Finland

1

Frankrijk

1

Hongarije

1

1

Italië

2

2

Nederland
Spanje
Zweden

1

Totaal

6

1
2

3

1

1

1

1
1

4

10

Bron: FOD Economie.

De Economische Inspectie ontving in 2015 ook 34 relevante waarschuwingen over
handelaars of praktijken en verzond er zelf 6.
De verzoeken beslaan diverse thematieken waarbij de meerderheid inbreuken bevatten tegen de regelgeving over e-commerce (Richtlijn 2000/31/EG) en/of de wetgeving
over oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG). Courante problematieken
zijn het ontbreken van de vereiste contactgegevens van de onderneming op haar website, prijsberekeningen (onvoldoende transparantie en ongeoorloofde toeslagen) en
misleidende omissies.
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14.1.2. Projecten en acties
In het kader van de CPC-samenwerking ontspinnen zich verschillende projecten, met
voornamelijk als doel om bepaalde problematieken gecoördineerd aan te pakken.
Priorities Working Group
De Economische Inspectie werkte mee aan het ontwikkelen van een manier om prioriteiten voor handhaving te bepalen. In dit kader nam zij actief deel aan de voorbereiding van het Enforcement action plan (EAP) 2016. Dit plan omvat alle activiteiten
die het CPC-netwerk vooropstelt: workshops, communautaire projecten, sweeps, EUonderzoek, etc.
Verhuur van wagens
De sector “verhuur van wagens”, vooral voor toerisme, levert heel wat consumentenklachten op, voornamelijk rond de transparantie van contractvoorwaarden, bijkomende kosten en betwistingsmogelijkheden voor de consument. O.l.v. De Europese
Commissie en de Competition and Markets Authority (Verenigd Koninkrijk) werkten een aantal lidstaten een gemeenschappelijk standpunt uit hierover en gingen in
dialoog met de sector. De vijf grote autoverhuurbedrijven (Avis-Budget, Enterprise,
Europcar, Hertz en Sixt) verbonden zich ertoe de consumentenrechten beter te eerbiedigen.
CPC-sweep
Deze jaarlijkse actie stond dit jaar in het thema van de richtlijn consumentenrechten.
In de loop van oktober bezochten de consumentenbeschermingsautoriteiten van alle
Europese lidstaten in totaal 741 webshops. Op 621 ervan werden een of meer problemen vastgesteld.
De Economische Inspectie onderzocht een twintigtal websites die maaltijdboxen leveren.
De vastgestelde problemen in het onderzoek waren hoofdzakelijk problemen met het
herroepingsrecht. Hoewel er geen herroepingsrecht is voor verse producten, moet dit
wel voorzien worden voor de leveringsdienst. Dit onderscheid was vaak onduidelijk.
In 2014-2015 werd door de Economische Inspectie zelf al een algemeen onderzoek
“e-commerce” gevoerd naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn consumentenrechten in België.
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E-enforcement Experts Group
De Economische Inspectie was eveneens actief deelnemer in een gemeenschappelijk
project, geleid door de Swedish Consumer Agency (SCA). Het project heeft tot doel
om, met uitwisseling van best practices en het opstellen van referentiedocumenten,
standaarden op te stellen voor internetonderzoekers en onlineonderzoekscapaciteit
te creëren en/of te versterken in de lidstaten. Aangezien onderzoek en bewijsgaring
op het internet cruciaal is in een hedendaagse handhavingscontext, is het belangrijk
de technische en juridische knowhow hierover zo veel mogelijk te delen en de kwaliteit
ervan zo hoog mogelijk te maken.

14.2. Bilaterale samenwerking
Frankrijk. De Economische Inspectie onderhoudt 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-deCalais.
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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.

© theaphotography - Fotolia.com

In 2015 ontving de Economische Inspectie 17 verzoeken van de regionale directie te
Rijsel. Hiervan betroffen er 3 productveiligheid, 7 etikettering, 2 kilometerfraude, 3
oneerlijke handelspraktijken en 2 afgedwongen aankoop.
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.
Veelvoorkomende problematieken betroffen de doorverkoop van
tickets, afgedwongen aankopen en niet-levering van via 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.
Andere. Verder werkte de Economische Inspectie samen met verschillende andere autoriteiten, punctueel of met het oog op verdere ontwikkeling van de
relaties.
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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 in de voorbije twintig jaar zijn ledenaantal zag groeien
tot 56 en 2 partnerorganisaties. Er zijn eveneens 4 niet-statelijke waarnemers.
De Economische Inspectie zetelt in het adviescomité. Dit comité dient ter ondersteuning van het voorzitterschap in de leiding van het netwerk. Hiervoor worden maandelijkse audioconferenties gehouden. Het adviescomité voorziet ook in de leiding van
de werkgroepen “Intelligence”, “Enforcement” en “Best Practices”. De Economische
Inspectie is samen met de Zambiaanse Competition & Consumer Protection
Commission (CCPC) covoorzitter van de”Best Practices Steering Group”. Ook nam de
Economische Inspectie deel aan het International Sporting Events and Online Ticket
Fraud project dat in 2015 afgerond werd.
In de eerste helft van 2015 werd het voorzitterschap waargenomen door de Swedish
Consumer Agency (SCA) en in de tweede helft van 2015 door de Britse Consumer and
Markets Authority (CMA). De Economische Inspectie nam deel aan de conferentie en
de Best Practices Workshop die werden georganiseerd in 2015.
14.3.1. Conferentie Zweden
De tweede conferentie onder het voorzitterschap van de SCA vond plaats in Åre in april
2015. Het thema was e-commerce, met een focus op het Internet of Things (IOT) en
privékwesties. De conferentie werd voorafgegaan door een High Level Meeting, waar
op managementniveau de prioriteiten en krijtlijnen van het netwerk werden besproken.
14.3.2. Best Practices Workshop Verenigd Koninkrijk
Het eerste netwerkevenement onder het voorzitterschap van de CMA vond plaats in
Manchester in oktober 2015. Een Best Practices Workshop (BPW) is gericht op het uitbouwen van de onderzoekscapaciteiten van de leden van het netwerk en richt zich op
dossierbehandelaars. De eerste dag van de BPW draaide rond het verzamelen en analyseren van intelligence en het plannen van onderzoeken. Dag twee en drie steunden
op twee projecten die momenteel lopen binnen het netwerk, respectievelijk het Online
Reviews and Endorsements (ORE) project en het Misleading Advertisement of Prices
(MAP) project. De Economische Inspectie neemt deel aan de ORE projectwerkgroep.
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14.3.3. Fraud Prevention Month
De Economische Inspectie organiseerde in overleg met het Vlaams Centrum
Schuldenlast en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een vormingsdag voor sociale werkers zoals medewerkers van
OCMW’s en centra voor schuldbemiddeling. De vormingsdag behandelde de thema’s:
betalingsdiensten, garantie en kopen op het internet. Voor elk van de thema’s werd
informatie aangereikt over
• de rechten van de consument,
• preventie van consumentenproblemen en
• instanties die informatie en hulp kunnen bieden.
De vorming werd opgezet volgens het train-the-trainerprincipe. Het doel was dus dat
de deelnemers de informatie ook overdragen aan hun collega’s.
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15. Wetgeving waarvan het toezicht aan de
Economische Inspectie is toevertrouwd
Besluitwet van 14 mei 1946 houdende verscherping van de prijzencontrole.
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 30 december 1950 tot regeling der diamantnijverheid.
Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmede geladen tuigen.
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.
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Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen
en te controleren.
Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
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 25 maart 1996 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten.
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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.
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 landmeterexpert.
Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten
met wapens.
Wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging.
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.
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Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.
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.
Wetboek van economisch recht.
Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.
Wet 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.
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Lijst van afkortingen
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ADR

Alternative Dispute Resolution

AFCOS

Anti-fraud coordination service

b2b

Business to business

b2c

Business to consumer

BGA

Beschermde geografische aanduidingen

BOB

Oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

CFI

Cel Financiële Informatieverwerking

CPC

Consumer Protection Cooperation

CWaPE

Commission Wallonne pour l’Energie

ECC

Europees Centrum voor de Consument

ESA

Europees Ruimteagentschap

EU

Europese Unie

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FAVV

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FCCU

Federal Computer Crime Unit

FSMA

Financial Services and Markets Authority

FOD

Federale Overheidsdienst

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

Gegarandeerde traditionele specialiteiten

horeca

Bedrijfstak van hotels, restaurants en cafés

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
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OLAF

Europees Bureau voor Fraudebestrijding

PB

Publicatieblad van de Europese Gemeenschap

pj

pro justitia

POD

Programmatorische Overheidsdienst

pv

proces-verbaal

pvw

proces-verbaal van waarschuwing

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
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