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Voorwoord
De Economische Inspectie ondernam in 2016 opnieuw een groot aantal acties om de
correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht
houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste initiatieven.
In 2016 lanceerde de Economische Inspectie het Meldpunt: een digitaal platform waar
consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen
melden. Wie gebruikmaakt van dit Meldpunt krijgt onmiddellijk een advies op maat
en/of een gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie. Deze verbeterde dienstverlening zorgde voor een toename van het aantal meldingen van 44 % t.o.v. 2015;
liefst 23.259 consumenten en ondernemingen vonden hun weg naar het Meldpunt.
Uiteraard bleef het uitvoeren van controles centraal staan in de activiteiten van de
Economische Inspectie. In 2016 werden 35.196 controles uitgevoerd, wat resulteerde in 4.411 waarschuwingen en 3.829 processen-verbaal. De Economische Inspectie
voerde 13 algemene onderzoeken uit, onder meer bij vastgoedmakelaars, dierenartsen, kledingwinkels, bouwbedrijven, juweliers, bloemenverkopers, kapsalons en begrafenisondernemers.
De Economische Inspectie beperkt zich echter niet tot louter repressief optreden. Via
guidance trachtte ze in 2016 de ondernemingen helder te informeren over hun verplichtingen op het gebied van klachtenbehandeling, afronding in eurocent, het aanbieden van dienstencheques, garantie, de elektronische factuur, publiciteit en consumentenkrediet in de autosector, de verkoop en plaatsing van banden en auteursrechten.
De acties van de Economische Inspectie bleven niet zonder resultaat. Het fenomeen
van de frauduleuze bedrijvengidsen blijft verminderen na een jarenlange repressieve
en preventieve inspanning. De Economische Inspectie slaagde er opnieuw in voor een
recordbedrag aan namaakproducten in beslag te nemen en sloot 2.559 websites af die
namaak verkochten.

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

Energie

Economische
reglementering

Economische
Analyses en
Internationale
Economie

K.M.O.-beleid

Kwaliteit en
Veiligheid

Economische
Inspectie

Statistiek –
Statistics
Belgium

1.2. Kernopdrachten van de Economische Inspectie
De Economische Inspectie houdt toezicht op de goede werking van de markt via een
handhaving van de economische regelgeving. Zij doet dit op verschillende manieren,
gaande van het eenvoudigweg verstrekken van informatie en guidance tot het geven
van formele waarschuwingen en, indien noodzakelijk, het verbaliseren van overtreders. Zij kan ook autoriteiten van andere Europese lidstaten verzoeken om op te
treden.

De Economische Inspectie gaat niet willekeurig te werk. Het efficiënt vervullen van
haar handhavingsopdracht is het resultaat van een strategische analyse van informatie en instructies van verschillende bronnen. Naast de vaststellingen die de controleurs op het terrein doen, zijn hierbij de meldingen die de Economische Inspectie
ontvangt van consumenten, bedrijven en stakeholders (consumenten- en ondernemingsorganisaties) van groot belang. Ook krijgt ze instructies en verzoeken van binnen- en buitenlandse autoriteiten.

Vaststellingen op het
terrein

Meldingen van
consumenten en
bedrijven

ANALYSE
PRIORITERING
STRATEGIE

Verzoeken van
buitenlandse
autoriteiten

OUTPUT
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INPUT
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Verzoeken van
binnenlandse
autoriteiten
(procureurs,
ministers, andere
overheidsdiensten)
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1.3. Organigram
De structuur van de Economische Inspectie onderging in 2016 een aantal wijzigingen:
Het aantal regionale directies werd verminderd van 7 naar 5.
Ook de centrale diensten in Brussel kenden een reorganisatie met de oprichting van
3 nieuwe afdelingen.
• De afdeling Coördinatie Externe Acties (EXACT) is een niet repressieve afdeling gericht op stakeholdermanagement en guidance, informatie naar de burger, juridische interpretaties en opleiding, analyse en monitoring, promotie ADR, BELMED,
en audits en empowerment. Aan deze afdeling is ook de cel Meldpunt gekoppeld die
instaat voor de verwerking van de meldingen door burgers en ondernemingen.
• De afdeling Coördinatie Controle Operaties (COC) is belast met de coördinatie en
uitvoering van het programma algemene onderzoeken, onderzoeksopdrachten, juridische omkadering, operationele instructies, kwaliteitsbewaking van de controles
en sanctionering.
• De afdeling Interne Coördinatie (INCO) zorgt voor de managementondersteuning,
de algemene operationele ondersteuning, de informaticaprojecten en statistieken,
de internationale ondersteuning en de coördinatie massafraude. Aan deze afdeling
is de cel Analyse, Prioritering & Strategie gekoppeld die op basis van analyses op
een meer horizontaal niveau de strategische beslissingen en prioriteiten voorbereid.
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1.4. Begrotings- en personeelsmiddelen voor 2016
Tabel 1. Begrotingsmiddelen van de Economische Inspectie in 2016
In duizend euro.
Statutair personeel en stagairs

12.286

Ander dan statutair personeel

1.056

Recurrente uitgaven

1.531

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

5

Bron: FOD Economie.

Tabel 2. Personeelsbezetting van de Economische Inspectie, 31 december 2016
In voltijdequivalenten.
Statutaire ambtenaren
Contractuele
ambtenaren

12

Totaal

Niveau A

Niveau B

Niveau C

79,9

101,8

18,7

Niveau D
4,9

4

6

5,8

1,5

83,9

107,8

24,5

6,4

Bron: FOD Economie.

Het personeelsbestand daalde tussen 31.12.2015 en 31.12.2016 met 1,9 voltijdequivalenten.
Grafiek 1. Personeelsbestand 2010-2016

Bron: FOD Economie.

In voltijdequivalent, einde van het jaar.
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2. Meldingen van consumenten en ondernemingen
2.1. Een nieuw meldpunt
Op 22 februari 2016 lanceerde de Economische Inspectie meldpunt.belgie.be. Het
Meldpunt is een onlineplatform waar consumenten en ondernemingen misleiding,
fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen
ze meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde
instantie die hen kan verder helpen. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd
door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.
Het Meldpunt biedt drie grote voordelen:
• De melder, consument of onderneming, krijgt een antwoord en advies op maat op
het ogenblik dat hij zijn melding maakt. Hij weet meteen welke stappen hij nog kan
ondernemen en wie hem daarbij kan helpen.
• Het Meldpunt zorgt voor een efficiëntere en snellere administratieve behandeling
van de meldingen. Aan de hand van de gerichte vragen zijn de meldingen heel concreet en dit vergemakkelijkt de analyse ervan. Op die manier kunnen nieuwe vormen van bedrog of fraude sneller geïdentificeerd worden.
• Het Meldpunt is zo opgezet dat het snel kan inspelen op de actualiteit: voor nieuwe
vormen van bedrog kan meteen een advies op maat toegevoegd worden. Het is ook
een evolutief instrument.
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Het Meldpunt maakt een gemakkelijke en snelle uitwisseling mogelijk van informatie en meldingen die ook betrekking kunnen hebben op andere instanties, zoals
de federale politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG), de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie, de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) of de FOD Financiën. De Consumentenombudsdienst werkt
samen met het nieuwe Meldpunt.

2.2. Statistisch overzicht
Het nieuwe meldpunt zorgde voor een forse toename (stijging van 44 % t.o.v. 2015) van
het aantal meldingen bij de Economische Inspectie.
Grafiek 2. Aantal meldingen
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Bron: FOD Economie.
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Tabel 3. Meldingen per soort
Aard van de meldingen

Totaal aantal
meldingen

In %

Frauduleuze praktijken

7.271

31,3

Ongevraagde reclame

4.368

18,8

Product niet geleverd – Dienst niet verleend

2.032

8,7

Ongevraagde goederen of diensten

979

4,2

Gegevensbescherming

709

3,0

Niet-nakoming van de verplichtingen i.v.m. de wettelijke garantie

639

2,7

Invordering van schulden

598

2,6

Misleidende reclame

569

2,4

Andere problemen

554

2,4

Product of dienst niet conform de bestelling

525

2,3

Ongerechtvaardigde facturatie

478

2,1

Andere oneerlijke handelspraktijken

336

1,4

Betalingen (voorschotten, gespreide betalingen, ... )

329

1,4

Gebrekkig product of gebrekkige dienst – Geleden schade

311

1,3

Misleidende contractuele bedingen en voorwaarden

311

1,3

Andere problemen i.v.m. overeenkomsten en verkopen

282

1,2

Andere problemen i.v.m. de prijs, het tarief

272

1,2

Prijs- of tariefwijziging

252

1,1

Ontbinding van de overeenkomst

239

1,0

Product of dienst niet beschikbaar – Onderbreking van levering
of dienstverlening

222

1,0

1.983

8,5

23.259

100

Andere aard van de klacht
Totaal meldingen
Bron: FOD Economie.

15

© Alex Staroseltsey - Fotolia.com

16

3. Guidance aan ondernemingen
De economische regelgeving is complex en wijzigt regelmatig. Dit maakt het voor handelaars, vooral voor kleine bedrijven, niet altijd gemakkelijk om aan alle wettelijke
verplichtingen te voldoen. De Economische Inspectie is zich hiervan bewust en lanceerde in 2016 daarom het initiatief “guidance”.
Via guidance tracht de Economische Inspectie aan de hand van praktische adviezen,
duidelijke voorbeelden en duiding bij regelgeving de handelaars te informeren over
hun wettelijke verplichtingen.
De website van de FOD Economie bevat een rubriek guidance waarin in 2016 verklarende teksten zijn opgenomen over de volgende thema’s:
• de behandeling van klachten door ondernemingen;
• de afronding van eurocenten;
• het aanbieden van dienstencheques;
• garantie;
• de elektronische factuur;
• publiciteit en consumentenkrediet in de autosector;
• de verkoop en plaatsing van banden;
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• nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de vennootschappen voor het beheer
van auteursrechten;
• vergoeding voor rechtenvrije muziek;
• auteursrechten voor websitehouders.
Naast het publiceren van info op de website1 werd informatie verstrekt aan de sectororganisaties en aan individuele bedrijven.

4. Bevorderen van alternatieve geschillenbeslechting
Consumenten en ondernemingen lossen hun geschillen het liefst snel, flexibel en
met weinig kosten op. Alternatieve geschillenregeling beantwoordt aan deze wens.
“Alternatief” betekent dat het zoeken naar oplossing buiten de rechtbank gebeurt. In
vergelijking met de rechtbank biedt de aanpak heel wat voordelen:
a) de snelheid;
b) de flexibiliteit;
c) de beperkte kosten;
d) de partijen behouden de controle over de oplossing;
e) de vertrouwelijkheid;
f) de instandhouding van de relatie tussen de betrokken partijen.
Er bestaan verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting.
Consumenten kunnen sinds juni 2015 contact opnemen met de
Consumentenombudsdienst voor hun geschillen met ondernemingen.
Er zijn ombudsdiensten voor sectoren die de wetgever reguleert. Zij zijn gratis voor de
consument.
Daarnaast hebben een aantal beroepsverenigingen uit de privésector, via consumentenorganisaties of via erkende bemiddelaars, organen opgericht voor alternatieve geschillenbeslechting.
De lijst van 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

1 http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Guidance.
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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.
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.
De ombudsdiensten, verzoeningscommissies en geschillencommissies moeten voldoen aan wettelijke voorwaarden 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.
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De Economische Inspectie staat in voor het auditeren van deze entiteiten, zodat de
genoemde voorwaarden steeds worden nageleefd. Alle gekwalificeerde entiteiten
worden één keer per jaar onderworpen aan een “mini-audit” (beperkte audit), om te
controleren of de vereiste informatie aanwezig is op de website en in het jaarverslag,
en om na te gaan of de personen die consumentenklachten behandelen opleidingen
op dat vlak blijven volgen.
Er worden ook een vooraf bepaald aantal grondigere audits uitgevoerd. In 2016 werden
audits verricht bij de “Ombudsdienst voor telecommunicatie” en bij de “Ombudsdienst
voor financiële diensten”. Die audits resulteren in aanbevelingen die de entiteit wel
moet respecteren, anders loopt ze het risico dat haar kwalificatie wordt ingetrokken.
De autoriteiten moeten ook verslag uitbrengen aan de Commissie, om good practices
en disfuncties op het vlak van de minnelijke schikking van consumentengeschillen
vast te stellen.
De Economische Inspectie is ook beheerder van Belmed. Belmed is een onlineplatform waar een onafhankelijke bemiddelaar geschillen kan regelen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling, buiten de rechtbank en
langs het internet. De raadpleging van het platform is gratis. De eventuele kostprijs
van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. In
2016 traden 3 nieuwe gecertificeerde bemiddelaars toe tot Belmed, wat het totaal
op 39 brengt.
De Belmed-website is een nuttige bron van informatie die 109.007 keer werd geraadpleegd in 2016. Men vindt er o.a. standaardbrieven om een onderneming in gebreke
te stellen, een zoekmachine om bemiddelingspartners te vinden, FAQ’s, de juridische
achtergrond van bemiddeling, tips and tricks, ...
Sinds 2016 is er ook een link opgenomen naar het nieuw opgerichte ODR-platform.
Dat is een door de Europese Commissie opgericht internetplatform dat zich richt op
geschillen tussen consumenten en ondernemingen binnen Europa voortvloeiend uit
e-commerce.
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5. Onderzoeken van de Economische Inspectie
5.1. Statistisch overzicht
Tabel 4. Controles, processen-verbaal en processen-verbaal van waarschuwing
In eenheden.

Controles
Consumentenbescherming

Handelspraktijken

1.967

1.602

3.601

938

250

Veiligheid van de
consument

809

41

162

Consumentenkrediet

651

110

95

Reisbureaus

202

3

31

Huwelijksbemiddeling

12

Betalingsdiensten

21

Totaal
Verplichtingen van
ondernemingen

3.059

2.140

6.368

680

569

Beroepsbekwaamheid

578

60

55

Wekelijkse rustdag
en avondsluiting

675

66

272

Sluikwerk

533

Vrije en intellectuele
beroepen

372

Voorraadaangifte
diamant

191

20

18

3

Kruispuntbank van
ondernemingen

Totaal

Europese reglementering

Diversen

Bron: FOD Economie.

8.735

141
5

811

34

1.094

Prijzen

18

12

Totaal

18

12

Europese reglementering

1.071

285

14

Totaal

1.071

285

14

Intellectuele eigendom

3.582

63

250

649

17

200

Andere

1.925

176

119

Totaal

6.156

256

569

35.196

4.411

3.829

Witwaspreventie

Eindtotaal

1

19.216

Andere
Prijzen

Processenverbaal

13.920

E-commerce

20

Processenverbaal van
waarschuwing
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5.2. Algemene onderzoeken
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 gecoördineerde toezicht en de controle op de toepassing van een of meerdere reglementeringen in een of meerdere
sectoren van economische activiteit. In 2016 vonden de onderstaande algemene onderzoeken plaats.
5.2.1. Vastgoedmakelaars
In de periode van 1 april 2016 tot 31 juli 2016 heeft de Economische Inspectie een nationaal algemeen onderzoek uitgevoerd bij 322 vastgoedmakelaars. De vastgoedmarkt
is een belangrijke sector waarbij de transacties een aanzienlijke impact hebben, zowel op financieel vlak, als wat de kwaliteit van de huisvesting betreft. Het onderzoek
had betrekking op de naleving van de wettelijke voorschriften voor:
• de bemiddelingsovereenkomsten;
• de inschrijving bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV);
• de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
• de verplichte vermeldingen op de website;
• de aanduiding van het tarief voor de bemiddelingsopdracht.
Resultaten
Bij 59 % van de gecontroleerde vastgoedmakelaars werden er inbreuken vastgesteld.
Dit cijfer moet enigszins worden genuanceerd. Slechts een beperkt deel van de inbreuken betrof voorschriften die essentieel zijn voor de bescherming van de belangen
van de opdrachtgever. Hiervoor kregen 60 vastgoedmakelaars een proces-verbaal.
Het merendeel van de overtredingen had te maken met het niet respecteren van eerder formele vereisten. Hiervoor werden 153 waarschuwingen gegeven. 79 % van de
vastgestelde inbreuken had betrekking op de bepalingen vermeld in de bemiddelingsovereenkomsten.
5.2.2. Sectoren kleding, lederwaren en schoenen
Het algemeen onderzoek werd uitgevoerd in de periode van 1 juli tot 30 september
2016 bij 400 bedrijven in de sectoren kleding, lederwaren en schoenen. Volgende
aspecten werden gecontroleerd: aankondigingen van kortingen, prijsaanduiding, inschrijving in de KBO en websiteverplichtingen. De gekozen controleperiode overlapt
de soldenperiode waarin traditioneel veel kortingen worden gegeven.
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Resultaten
Van de 400 gecontroleerde bedrijven bleken er 94 (23,5 %) in overtreding.
• 27 incorrecte inschrijvingen in de KBO;
• 66 overtredingen van de informatieverplichtingen op de website;
• 6 incorrecte of afwezige prijsaanduiding;
• 14 gevallen van misleidende korting of overtreding van de soldenwetgeving.
In 89 gevallen werd een waarschuwing gegeven (sommige bedrijven ontvingen 2 waarschuwingen). 8 ondernemingen ontvingen een proces-verbaal.
5.2.3. Dierenartsen
Het algemeen onderzoek werd uitgevoerd van maart tot mei 2016. Ook beoefenaars
van een vrij beroep, zoals dierenartsen, moeten hun cliënten op een transparante wijze informeren op een aantal wettelijk vastgelegde punten. De door de dierenartsen
steeds verplicht ter beschikking te stellen gegevens zijn onder meer identificatiegegevens, de inschrijving bij de Orde der dierenartsen, de beroepstitel, eventuele algemene voorwaarden, informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vaste
prijzen voor homogene diensten of een prijsberekening voor niet-homogene diensten.
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Andere informatie moet slechts verstrekt worden op het ogenblik dat de cliënt erom
vraagt. Het gaat hier voornamelijk om informatie over de beroepsregels en gedragscodes die van toepassing zijn.
Resultaten
Op een totaal van 199 gecontroleerde dierenartsen waren er 121 die een of meerdere
van de te communiceren gegevens niet konden verschaffen (60,80 %). Deze inbreuken hebben telkens aanleiding gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal van
waarschuwing. Geen enkele dierenarts bleek nog in overtreding te zijn op het ogenblik
van de nacontrole. De vastgestelde inbreuken zijn dus eerder te wijten aan een gebrek
aan kennis over de wetgeving.
De gegevens waarover de cliënten het slechts geïnformeerd werden, waren de informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, prijzen, inschrijving bij de Orde
der dierenartsen en gegevens over de dierenarts zelf, zoals diens ondernemingsnummer. De gedragscodes en beroepsregels konden in bijna 4 op de 10 controles niet
meegedeeld worden. Deze codes en regels zijn vervat in de zogenaamde Code der
plichtenleer, die door de Orde der dierenartsen werd opgesteld.
5.2.4. Renovaties
Van 1 maart tot 15 juni 2016 werd een algemeen onderzoek uitgevoerd naar 297 bedrijven in de bouwsector en meer specifiek naar de renovatie-activiteiten. Hierbij werd
vooral gelet op mogelijke inbreuken op het gebied van offertes, bestelbonnen, mogelijke witwasactiviteiten, inschrijvingen in de KBO en verplichte info op de website.
Resultaten
200 ondernemingen bleken in overtreding. 191 ondernemingen kregen een waarschuwing en 17 een pro justitia.
• 15 ondernemingen waren niet of niet correct ingeschreven in de KBO;
• 22 bedrijven oefenden een activiteit uit waarvoor ze niet waren ingeschreven in de
KBO;
• Bij 1 onderneming werd de stopzetting van de activiteit niet gemeld aan de KBO;
• 40 ondernemingen plaatsten niet alle verplichte info op hun website;
• Bij 155 bedrijven was het bestek niet volledig in orde;
• Bij 78 bedrijven was de bestelbon niet volledig in orde;
• 12 bedrijven leverden de bestelbon niet in situaties waarbij dit wettelijk verplicht is;
• 9 bedrijven overtraden de witwaswetgeving.
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5.2.5. Boten en jetski’s
De controles van 80 ondernemingen werden uitgevoerd tussen 1 februari en 31 maart
2016. Het onderzoek was gericht op de beperking in cashbetalingen in het kader van
de witwaswetgeving, de registratie in de KBO, de informatie op de website van de ondernemingen en de prijsaanduiding.
Resultaten
Van de 80 ondernemingen bleken er 35 in overtreding. 21 kregen een pro justitia.
• 20 ondernemingen overtraden de witwaswetgeving. Zij kregen een proces-verbaal;
• 12 ondernemingen waren niet of niet correct ingeschreven in de KBO. 11 ondernemingen ontvingen een waarschuwing, 1 onderneming kreeg een proces-verbaal;
• 23 ondernemingen plaatsten onvoldoende info op hun website (vooral het ondernemingsnummer ontbrak). Alle ondernemingen brachten hun website snel in orde,
zodat ze niet geverbaliseerd werden;
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• bij slechts 2 ondernemingen was de prijsaanduiding niet in orde. Zij kregen een
waarschuwing.
5.2.6. Bloemenverkopers
Tijdens de periode van 1 tot 29 februari 2016 werden 425 controles uitgevoerd bij bloemenverkopers.
Resultaten
Bij 129 handelaars (30,4 %) stelde de Economische Inspectie in totaal 176 inbreuken
vast op de economische reglementering. Dit resulteerde in 96 schriftelijke waarschuwingen en 34 processen-verbaal.
• Het gros (50 %) van deze overtredingen had betrekking op de prijsaanduiding.
• De inbreuken met betrekking tot de website (39,2 % van het totaal aantal inbreuken)
hielden verband met het niet of niet correct vermelden van de verplichte informatie
voor de consument en de bevoegde autoriteiten (onder meer: de identificatie van de
website; de naam van de onderneming; het geografisch adres; de contactgegevens;
het ondernemingsnummer).
• De resterende 10,8 % inbreuken had te maken met de wettelijk verplichte formaliteiten voor de KBO, zoals ‘inschrijving’, ‘wijziging’ of ‘doorhaling’ van een economische activiteit of van de aangestelde van de ondernemersvaardigheden.
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5.2.7. Juweliers
Tussen 1 september en 31 oktober 2016 werden 190 juweliers gecontroleerd. Op de
sector van de juweliers zijn diverse economische reglementeringen van toepassing.
Naast algemene verplichtingen waarnaar iedere onderneming zich moet schikken,
gelden voor juweliers specifieke vereisten over bijvoorbeeld de ijking van de gebruikte
weegtoestellen of de identificatie van personen bij het opkopen van goud. Bij eerdere
controles in de sector werd vastgesteld dat tal van juweliers in overtreding waren met
deze regelgeving.
Resultaten
Er werden bij 98 van de 190 gecontroleerde zaken inbreuken vastgesteld (51,6 %).
• De meeste overtredingen hadden betrekking op de verplicht te vermelden gegevens
op de website van de onderneming. Bij 27,4 % van de gecontroleerde ondernemingen ontbraken de verplicht te vermelden gegevens op de website. In deze gevallen
werd meer precies vastgesteld dat essentiële gegevens als de naam, het adres of
het ondernemingsnummer niet eenvoudig terug te vinden waren op de website.
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• Bij 17,4 % van de controles werd vastgesteld dat personen of ondernemingen die
goud te koop aanboden niet of onvoldoende werden geregistreerd door de gecontroleerde juwelier, hoewel dit wettelijk verplicht is.

• Bij 16,8 % van de gecontroleerde ondernemingen werden er onregelmatigheden
vastgesteld met de weegschaal die in de zaak wordt gebruikt. Dit betekent concreet
dat een op de zes gecontroleerde juweliers gebruikmaakte van een weegschaal die
niet op een reglementaire wijze was geijkt.
• Voorts werden er ook overtredingen vastgesteld op de reglementering over de prijsaanduiding van de te koop aangeboden juwelen (12,1 % van de gecontroleerde ondernemingen) en de wettelijke beperking op cashbetalingen.
5.2.8. Kapsalons
Tussen 1 september en 30 oktober 2016 controleerde de Economische Inspectie 319
kapsalons. De aandacht lag vooral op de aanduiding van de tarieven voor de verschillende behandelingen, de verplichte vermeldingen op de website, de inschrijving in de
KBO en de prijsaanduiding van de verkochte producten.
Resultaten
Bijna de helft van de ondernemingen bleek in overtreding, maar meestal ging het om
kleine inbreuken waardoor er uiteindelijk slechts in 6,3 % van de gevallen een pro
justitia werd opgesteld.
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In slechts 1,6 % van de gevallen werden bedrieglijke parktijken vastgesteld.
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5.2.9. Openingsuren
Tussen 1 september en 30 november 2016 controleerde de Economische Inspectie
344 winkels (zowel dag- als nachtwinkels) op het respecteren van de regels voor openingsuren.
Resultaten
• Er werden 124 inbreuken over openingsuren vastgesteld. 115 pro justitia’s werden
opgesteld en 7 waarschuwingen.
• 150 winkels respecteerden de wettelijke rustdag niet. 141 pro justitia’s werden opgesteld en 9 waarschuwingen.
• 59 bedrijven lieten na om de wekelijkse rustdag duidelijk te afficheren wanneer
deze een andere dag is dan de zondag. 31 pro justitia’s werden opgesteld en 28
waarschuwingen.
5.2.10. Tuinmachines
Tussen 1 oktober 2016 en 31 januari 2017 controleerde de Economische Inspectie 104
winkels van grote tuinmachines. De focus lag op de verplichtingen op het gebied van
KBO-inschrijving, vermeldingen op de website, prijsaanduiding, bestekken en bestelbonnen en beperkingen op het gebied van cashbetalingen.
Resultaten
Bij 70 van de 104 gecontroleerde ondernemingen werd ten minste één inbreuk vastgesteld (67,3 %). In totaal werden 82 processen-verbaal van waarschuwing en 24 processen-verbaal opgesteld. Voor alle 82 processen-verbaal van waarschuwing bleken
alle ondernemingen conform te zijn bij de nacontrole, waaruit de doeltreffendheid van
dit onderzoek blijkt. De meeste inbreuken hielden verband met de bestelbon en de
cashbetaling.
• Bij een op de drie ondernemingen (31,6 %) die een bestelbon opstellen, werd een
inbreuk vastgesteld tegen de verplichte vermeldingen op dit verkoopdocument.
• Een op de vijf gecontroleerde ondernemingen (20,2 %) accepteerde cashbedragen
in strijd met de antiwitwaswet voor een totaal bedrag van 311.047 euro.
5.2.11. Winkelkrediet
De Economische Inspectie heeft in de periode van 1 maart tot 30 april 2016 en van 1
september tot 31 oktober 2016 een onderzoek uitgevoerd bij 137 kredietbemiddelaars.
Het onderzoek had betrekking op de naleving van de wetgeving over:
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• reclame voor consumentenkrediet;
• prijsaanduiding voor producten en diensten;
• inschrijving van de ondernemingen in de KBO;
• verplichte vermeldingen op de website.
Resultaten
• Bij 62 % van de gecontroleerde kredietbemiddelaars werden er een of meerdere inbreuken tegen voormelde wettelijke voorschriften vastgesteld. Hiervoor werden in
totaal 118 processen-verbaal van waarschuwing en 4 processen-verbaal met transactie opgemaakt.
• Specifiek voor het aspect reclame voor consumentenkrediet, maakten op het moment van de controle 100 van de 137 kredietbemiddelaars promotie voor krediet.
Tegen 63 ondernemingen werd een proces-verbaal van waarschuwing en/of een
proces-verbaal opgesteld.
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Per gecontroleerde onderneming heeft de Economische Inspectie in de meeste gevallen meerdere reclamevormen geanalyseerd, bijvoorbeeld een affiche of flyer in de
winkel en de reclamevermeldingen op de website, enz. In het kader van dit algemeen
onderzoek werden 140 kredietreclames aan de wettelijke bepalingen ter zake getoetst.
• 37,9 % van deze reclames bleek conform de wettelijke bepalingen te zijn, terwijl
62,1 % van de reclames in overtreding waren.
• Voor reclame werden er vooral inbreuken vastgesteld tegen het ontbreken van of
het onvolledig vermelden van het representatieve voorbeeld (32,5 % van de inbreuken), gevolgd door de overige inbreuken (27,5 %), voornamelijk voor het ontbreken
van de hoedanigheid van de adverteerder, inbreuken op de regels voor “gratis krediet”, of misleidende reclame. Inbreuken over de grootte van de lettertekens van
bepaalde standaardinformatie van het representatieve voorbeeld, zoals geregeld in
het uitvoeringsbesluit, vervolledigen de top drie met 23,5 %. Tot slot zijn er inbreuken vastgesteld over de verplichte boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld”
(15,0 %) en de lettergrootte ervan (1,5 %).
5.2.12. Begrafenisondernemers
Van 1 oktober 2016 tot 31 januari 2017 heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij 202 begrafenisondernemers. Er werd onder meer nagegaan of:
• de prijzen en tarieven duidelijk zichtbaar waren;
• de bestelbonnen volledig waren;
• de manieren van betaling legaal waren;
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• de algemene voorwaarden correct waren;
• de onderneming correct was ingeschreven bij de KBO;
• de gegevens op de website van de onderneming correct waren.
Resultaten
130 van de 202 gecontroleerde ondernemingen waren in overtreding.
De meest voorkomende overtredingen betroffen:
• misleidende algemene voorwaarden (63 %);
• onduidelijke tarieven of prijzen (58 %);
• ontbreken van info op de website (41 %).
In totaal gaf de Economische Inspectie 207 waarschuwingen en werden er 21 processen-verbaal opgesteld.
5.2.13. Car-pass
De Economische Inspectie heeft in de periode van 1 februari tot 15 december 2016 390
bedrijven gecontroleerd op de naleving van de car-passregelgeving, evenals de verplichtingen tot prijsaanduiding, de wetgeving op de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de verplichte vermeldingen op de website.
Sinds december 2006 moeten professionelen die aan een voertuig werken uitvoeren,
de kilometerstand ervan verplicht doorgeven aan de vzw Car-Pass. Het aanleveren
van deze kilometerstanden wordt gebruikt om de voertuighistoriek op de car-passcertificaten te bepalen. Het car-passkilometertellercertificaat biedt toekomstige kopers
van de wagen zekerheid over het aantal gereden kilometers. Hierdoor wordt fraude
met de kilometerteller van de wagen vermeden.
Hoewel de meeste professionelen in de sector kilometerstanden correct doorgeven,
bleek uit vorige controles dat een aantal hardleerse ondernemingen de wet niet respecteerden of zelfs nog nooit kilometerstanden hadden doorgegeven. De Economische
Inspectie voerde dan ook gerichte controles uit bij deze ondernemingen.
Resultaten
252 van de 390 gecontroleerde ondernemingen (64,6 %) bleken in overtreding. Dit resulteerde in 135 processen-verbaal en 149 waarschuwingen.
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6. Consumentenbescherming
6.1. De bescherming van de consument
De consument moet informatie krijgen over de prijzen, de hoeveelheden, de samenstelling en de eigenschappen van 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.
Behalve enkele uitzonderingen zijn verboden: verkoop met verlies en afgedwongen
aankoop. Bijzondere verkoopwijzen zijn streng gereglementeerd: openbare verkoop,
opruiming, uitverkoop, verkoop op afstand, verkoop ten huize van de consument. De
Economische Inspectie treedt op als toezichthoudende instantie voor reglementeringen die de consument beschermen.
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Tabel 5. Controles per thema
In eenheden.

Controles
Aanduiding van prijs en/of hoeveelheid

Pvw’s

Pj’s

7.334

734

701

Benaming en etikettering

520

313

85

Promoties, uitverkoop, solden

377

45

39

Overeenkomst op afstand, verkoop buiten de
onderneming

772

63

38

Onrechtmatig beding

175

114

61

Verkoopdocumenten

317

254

43

1.207

141

104

205

0

8

26

0

3

441

87

65

37

0

5

Stilzwijgende verlening van het contract

385

54

73

Afronding van het te betalen bedrag

356

1

1

Goed zichtbare meetinstrumenten (vb. weegschalen)

122

0

122

Geen of laattijdige levering

128

3

3

Andere
Afgedwongen aankoop
Piramideverkoop
Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken
Onvoldoende stock

Betalingskosten
Ongewenste communicatie
Gedragscode autosector
Car-pass / kilometerfraude

19

2

0

398

4

22

18

0

2

979

128

203

Garantie

69

22

16

Openbare verkoop

29

1

4

6

1

4

13.920

1.967

1.602

Verkoop met verlies
Totaal
Bron: FOD Economie.
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6.2. De reissector
Reizen
Reisorganisatoren en –bemiddelaars moeten onder andere de volgende verplichtingen nakomen:
• 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, …
• 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.
• 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.

© Davizro Photography - Fotolia.com

32

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

• 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.
In 2016 behandelde de Economische Inspectie 88 meldingen over de reissector. Er
werden 202 controles verricht, 3 waarschuwingen verstuurd en 31 pro justitia’s opgesteld.

6.3. De autosector
Tijdens het autosalon van 14 tot 24 januari 2016 controleerde de Economische Inspectie
37 stands. Aangezien de wetgeving het voorgaande jaar niet veranderde en de verschillende standhouders in 2015 uitvoerig geïnformeerd en gewaarschuwd werden,
ging de Economische Inspectie in 2016 snel over tot het opstellen van pj’s in geval van
inbreuken.
Voor inbreuken op de wetgeving over consumentenkrediet werden 14 pj’s en 5 waarschuwingen opgesteld. 4 pj’s hadden betrekking op de aanduiding van de prijs of de
korting. Ook voor het ontbreken van informatie (ondernemingsnummer) in het promotiemateriaal werden 2 pj’s opgesteld.

6.4. De financiële sector
In 2016 werden in het totaal 672 onderzoeken gevoerd in het kader van het toezicht op
de financiële sector. Deze onderzoeken gebeurden in het kader van een of meer deelaspecten van de wetgeving waarvoor de Economische Inspectie bevoegd is. 651 onderzoeken gebeurden in het kader van kredietverlening. 21 onderzoeken gebeurden
in het kader van betalingsdiensten. In veel van deze gevallen werden eveneens een
aantal aspecten van consumentenbescherming, in navolging van boek VI nagekeken.
37 % van alle onderzoeken gebeurden bij kredietbemiddelaars in consumentenkrediet. 20 % van de onderzoeken gebeurden bij de bankinstellingen en 38 % van de onderzoeken gebeurden bij kredietgevers. De overige 5 % van de vaststellingen gebeurden naar aanleiding van klachten tegen handelaars, verzekeringstussenpersonen,
incassokantoren, …
Van de 651 onderzoeken in de kredietsector gebeurden 5,5 % van de onderzoeken bij
hypothecaire en sociale kredietverstrekkers. De overige onderzoeken gebeurden in
het kader van consumentenkrediet. Het aandeel van de kredietbemiddelaars in het
totale aantal onderzoeken ligt zeer hoog, dit is mede te verklaren door het algemeen
onderzoek winkelkredieten dat in 2016 werd georganiseerd.
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Ruim 12 % van de onderzoeken in consumentenkrediet hadden betrekking op het nazicht op de wettelijke bepalingen over kredietreclame. 20 % van de onderzoeken betrof een nazicht van de wijze waarop het kredietaanbod en de kredietovereenkomst tot
stand kwam. In 11 % van de onderzoeken werd eveneens een aspect van boek VI met
betrekking tot consumentenbescherming onderzocht. Meestal ging het om bepalingen over oneerlijke, misleidende of agressieve handelspraktijken.
In het totaal werden voor het jaar 2016 voor het toezicht op de naleving van de bepalingen over consumentenkrediet 94 processen-verbaal en 110 processen-verbaal van
waarschuwing opgesteld.
Eind 2015 werden door de FOD Economie, en dit in onderling overleg met Febiac en
Febelfin, guidelines met betrekking tot “Reclame voor consumentenkrediet in de automobielsector” opgesteld. Als een logisch gevolg hierop werd er naar aanleiding van
het autosalon 2016 een grondige controle uitgevoerd op de publiciteit die gevoerd werd
door de verschillende automerken.
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Er werden op het autosalon 31 standen gecontroleerd op hun reclame voor de financieringsmogelijkheden. Bovendien werden ook nog eens de nationaal verspreide
folders en de internetsites aan een controle onderworpen. 19 automerken begingen
inbreuken tegen de reclamevoorschriften van boek VII van het Wetboek economisch
recht en werden daarvoor geverbaliseerd. Als gevolg van deze controles en de vragen
die naar aanleiding van de vaststellingen werden gesteld door de automerken, werden
de guidelines door de Economische Inspectie in de loop van 2016 verduidelijkt op een
aantal punten.
Naar aanleiding van Batibouw 2016 werd er in de maanden maart en april 2016 binnen de Economische Inspectie een initiatief opgestart om via Mystery Shopping te onderzoeken of door de kredietgevers de precontractuele informatieverstrekking en de
raadgevingsverplichting werden nageleefd. Tijdens deze informatieve controles werd
eveneens nagegaan of er geen verplichting tot het aangaan van een schuldsaldo-verzekering bestond. Er werden in het totaal 23 controles uitgevoerd die verliepen volgens
een vooraf uitgewerkt scenario. 4 kredietgevers werden per e-mail gecontacteerd en
er werden 19 bezoeken aan een bankkantoor gebracht. Er kon enkel worden vastgesteld dat het in de wet voorziene instrument voor het verstrekken van precontractuele
informatie, het SECCI, slechts zeer beperkt en weinig spontaan aan de consument
overhandigd wordt.
In 2016 werd eveneens in het kader van de taskforce een algemeen onderzoek naar
reclame voor winkelkredieten georganiseerd. Bij 100 winkels werd er kredietreclame
teruggevonden. In totaal werden 140 kredietreclames nagekeken. Slechts 53 reclames
waren conform de wet. 63 winkels begingen inbreuken tegen de wettelijke voorschriften over kredietreclame. Er werden uiteindelijk 200 inbreuken weerhouden tegen de
wettelijke reclamevoorschriften, waarvoor hetzij een proces-verbaal van waarschuwing hetzij een proces-verbaal met transactie werd opgesteld.

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

Door de agenten van de Economische Inspectie werd eveneens een versterkt toezicht
op de activiteiten van (professionele) kredietbemiddelaars uitgevoerd. Als gevolg hiervan
werd de inschrijving van één kredietbemiddelaar ingetrokken in 2016. De aanvraag tot
verlenging van de inschrijving werd voor nog 2 andere bemiddelaars geweigerd door de
FSMA. Tijdens de onderzoeken worden verschillende aspecten van de kredietverstrekking door deze tussenpersonen bekeken. Het gaat o.m. om de reclame, mogelijke praktijken van leuren, de precontractuele fase, de informatie-en raadgevingsverplichting aan
de consument, het facultatief karakter van een schuldsaldo-verzekering,… Bovendien
worden al de activiteiten van de kredietbemiddelaars ook nog eens afgetoetst aan de
bepalingen van boek VI inzake oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken.
Concrete acties
Al in 2014 werd er tegen een kredietgever een proces-verbaal met transactie opgesteld voor overtredingen tegen de kredietreclame. De kredietgever weigerde echter
het transactievoorstel te betalen waardoor het dossier aan het bevoegde parket werd
bezorgd. Op verzoek van het openbaar ministerie werden nog tal van bijkomende onderzoeken naar de naleving van de reclamebepalingen gevoerd; waarna telkens opnieuw werd gerapporteerd aan het parket. In 2016 heeft de kredietgever uiteindelijk
toch een gerechtelijke minnelijke schikking van 30.000 euro betaald. Dit toont aan dat
de parketten toch bereid zijn de nodige aandacht te schenken aan de naleving van de
wetgeving over consumentenkrediet en de kredietreclame, hetgeen toch een mogelijke factor voor schuldoverlast kan zijn.
In 2016 werd er tegen 13 kredietgevers in consumentenkrediet een onderzoek ingesteld omdat zij de bepalingen van artikel VII.77§2 niet naleefden. Uit een navraag bij
de Nationale Bank bleek dat deze kredietgevers – ondanks het wettelijke verbod - aan
consumenten die voor een bedrag van meer dan 1000 euro in wanbetaling geregistreerd waren op de Centrale voor Krediet aan Particulieren een nieuw krediet hadden
toegestaan. Er werd tegen 2 kredietgevers een pro justitia opgesteld met transactie.
De overige kredietgevers werden meestal geconfronteerd met het feit dat de consumenten een krediet aanvroegen en een aantal dagen later door een andere kredietgever negatief werden gemeld wegens wanbetaling. De “nieuwe” kredietgever had o.m.
de raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uitgevoerd, maar er
was op dat moment nog geen registratie op naam van deze persoon.
Op 28 september 2016 werd, op verzoek van minister Peeters, een event georganiseerd
met experten, kredietgevers, kredietbemiddelaars, advocaten, professoren en actoren
op het terrein, met als onderwerp “beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid van de consument”. Bijgevolg werd een actieplan opgesteld waarin een
belangrijke rol is weggelegd voor de Economische Inspectie. Ter uitvoering hiervan werden eind 2016 alvast de eerste onderzoeken naar de kredietwaardigheidsbeoordeling
opgestart bij een aantal actoren. De bedoeling is dat er in de loop van 2017 guidelines
worden opgesteld waarin de Economische Inspectie haar beleid en visie rond de controle
van de kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgevers verduidelijkt.
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7. Voor een eerlijke en loyale concurrentie
Ondernemingen zijn de motoren van de economie. Hun activiteiten vragen een wettelijk kader dat garant staat voor eerlijke concurrentie en voldoende zekerheid biedt
over vakbekwaamheid.
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.

7.1. Sluikwerk
Om sluikwerk aan te tonen, kijkt de Economische Inspectie naar een aantal factoren:
• de omvang en de frequentie van het geleverde werk;
• het ontbreken van enig ondergeschikt verband (wat het onderscheidt van zwartwerk);
• het ontbreken van een inschrijving in de KBO;
In 2016 ontving de Economische Inspectie 668 klachten over sluikwerk. Ze voerde 533
onderzoeken uit, waarbij 141 pro justitia’s werden opgesteld. Deze werden allen naar
de bevoegde parketten gestuurd, aangezien de wet niet in een procedure van transactie
voorziet.

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

7.2. Dienstverlenende intellectuele beroepen
Het voeren van een beroepstitel en de uitoefening van bepaalde intellectuele beroepen
(vb. boekhouders-fiscalisten, vastgoedmakelaars, landmeters-experten) zijn gereglementeerd. Wie deze beroepen wil uitvoeren, moet ingeschreven zijn bij het desbetreffende beroepsinstituut. De Economische Inspectie ontving 11 klachten tegen intellectuele beroepen en voerde 369 controles uit. Dit leidde tot 210 waarschuwingen en 444
processen-verbaal.
Tabel 6. Controles in bepaalde intellectuele beroepen
Controles
Boekhouders en boekhoudersfiscalisten
Vastgoedmakelaars
Landmeters-experten

Waarschuwingen

Processenverbaal

6

0

4

360

210

438

3

0

2

Bron: FOD Economie.

7.3. Wekelijkse rustdag, openings- en sluitingsuren
Op een aantal uitzonderingen na legt de wet een wekelijkse rustdag en een beperking
van de openingsuren op aan kleinhandelszaken, nachtwinkels en privébureaus voor
telecommunicatie. De wet geldt niet voor diensten.
De Economische Inspectie ontving 150 klachten en voerde 675 controles uit op wekelijkse rustdag en openings- en sluitingsuren. Dat leidde tot 66 waarschuwingen en 272
processen-verbaal.
Tabel 7. Controles op wekelijkse rustdag, openings- en sluitingsuren
Controles
Wekelijkse rustdag en avondsluiting

Pvw’s

In eenheden.

Pv’s

49

3

9

Dagwinkels

447

36

160

Nachtwinkels

173

22

102

Privaat bureau voor telecommunicatie

1

2

Overige

5

3

1

675

66

272

Total
Bron: FOD Economie.

37

© 279photo - Fotolia.com

38

8. Kwaliteit en veiligheid van de producten
8.1. Controle van EU-marktordeningen en
voedingsmiddelen
8.1.1. Oorsprongscertificaten
Het oorsprongscertificaat is een officieel administratief document dat het land van
oorsprong van het product weergeeft. De Economische Inspectie gaat na of de certificaten correct werden afgeleverd en of de bedrijven de noodzakelijke bewijsstukken
kunnen voorleggen. In 2016 werden er 6 bedrijven gecontroleerd.
8.1.2. Beschermde geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en
gegarandeerde traditionele specialiteiten van landbouwproducten en
levensmiddelen
De Europese Unie heeft een systeem tot valorisatie en bescherming van agrovoeding opgesteld om de diversifiëring van de landbouwproductie te bevorderen, de
productbenamingen te beschermen tegen onrechtmatige inbezitneming en namaak
en de consumenten te informeren over de specifieke kenmerken van producten. De
Economische Inspectie ziet toe op de naleving van dit systeem.

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

Een beschermde oorsprongsbenaming is de benaming van een product waarvan de
productie, de verwerking en de bereiding in een bepaald geografisch gebied moeten geschieden, met erkend en vastgesteld vakmanschap. In het geval van een beschermde geografische aanduiding moet de band met het geografische gebied blijven
bestaan in minstens 1 van de stadia van productie, verwerking of bereiding. De vermelding “gegarandeerde traditionele specialiteit” verwijst niet naar een geografische
oorsprong, maar heeft tot doel de nadruk te leggen op de traditionele samenstelling
van het product of op de traditionele productiewijze hiervan.
Er werd sinds vele jaren een nauwe samenwerking opgezet met de Economische
Inspectie voor de producten waarvan de benaming samenhangt met het Vlaamse gewest; dat gebeurde in het kader van een protocol. Hoewel voor de producten van het
Waalse gewest de samenwerking binnenkort nog officieel zou moeten worden gemaakt, vinden er frequent constructieve uitwisselingen plaats tussen de twee administraties.
Bovendien wordt regelmatig om samenwerking met andere landen verzocht voor
producten met een beschermde benaming; die zijn aanwezig op de Belgische markt,
maar het productdossier van de benaming in kwestie wordt niet altijd gerespecteerd.
Er werden onderzoeken gevoerd en processen-verbaal opgesteld om bepaalde marktdeelnemers weer op het rechte pad te brengen.
Tabel 8. Controle op geografische aanduidingen
In eenheden.

Gecontroleerde producten

Aantal controles

Actie

Brussels Grondwitloof

56

geen overtredingen

Gentse Azalea

46

geen overtredingen

Geraardbergse Mattentaart

44

geen overtredingen

Poperingse Hopscheuten

11

geen overtredingen

Liers Vlaaike

26

geen overtredingen

Vlaamse Laurier

16

geen overtredingen

Potjesvlees uit de Westhoek

8

geen overtredingen

Vlaams-Brabantse tafeldruif

59

geen overtredingen

9

4 waarschuwingen

41

7 waarschuwingen

Kriek, geuze en traditionele fruitbieren
Buitenlandse producten
Bron: FOD Economie.
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8.1.3. Controles op de economische reglementering van de voedingssector
De productie en de commercialisering van voedingsmiddelen zijn onderworpen aan
duidelijke economische regels. De Economische Inspectie ziet toe op de naleving van
deze regels. Met het oog op een efficiënte taakverdeling werd in 2007 een samenwerkingsprotocol afgesloten met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen (FAVV).
In de loop van het jaar werd een audit uitgevoerd naar die samenwerking. De resultaten bleken bijzonder positief, wat overeenstemt met het gevoel dat leeft bij de ambtenaren van de beide administraties die belast zijn met de controle op de voedingssector.
Naast de behandeling van klachten van consumenten en bedrijven, wordt de kwaliteit
van levensmiddelen gewaarborgd en economische fraude op het vlak van samenstelling en etikettering bestreden.
De Economische Inspectie ziet erop toe dat:
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• de consument de door de wet voorgeschreven productinformatie krijgt;
• deze minstens is opgesteld in de taal van de verbruiker;
• deze informatie en de gevoerde publiciteit correct zijn;
• de specifieke aanduidingen op een reeks producten correct vermeld of geafficheerd
zijn.
Meer in het bijzonder werden in de loop van 2016 onderzoeken gevoerd in de vissector, zowel bij de distributie, de kleinhandelszaken als de restaurants. Aangezien de
regelgeving en de etikettering voor dit soort product bijzonder complex zijn, wilde de
Economische Inspectie in de eerste plaats didactisch optreden, maar voor één geval
van overduidelijk bedrog werd een proces-verbaal opgesteld.
De sector van de verkoop van groenten en fruit blijft een aandachtspunt waar nog
steeds veel inbreuken worden vastgesteld op de verplichte affichering van een reeks
gegevens voor de consument. Dat zal een prioriteit blijven de komende maanden.
Voor voorverpakt vlees daarentegen, heeft het specifieke onderzoek dat daaraan werd
gewijd, aangetoond dat de economische actoren behoorlijk op de hoogte zijn van de
verplichting om de oorsprong van die producten aan te duiden, ondanks het recente
karakter van die regelgeving.

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

Tabel 9. Controles op de economische reglementering van de voedingssector
In eenheden.

Controles
Honing

Controles

Monsters

WaarProcessenschuwingen
verbaal

6

6

Vissoorten

54

6

1

Etikettering rundsvlees jonger dan
1 jaar

61

8

2

Watergehalte in pluimvee

34

6

1

51

Informatieverstrekking aan de consument over vis

147

22

1

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

348

202

5

Etikettering voedingsmiddelen

174

73

3

1

1

1

Beweringen over het ambachtelijk
karakter van voedingswaren

10

Samenstelling van fijne vleeswaren

9

16

Bottelen van wijn en gedistilleerde
drank

207

9

Productie van Belgische wijn

306

120

Productie van jenever met erkende
oorsprongsbenaming
Internationale wijnwedstrijden
Authenticiteit en benaming olijfolie
Voorverpakte vleeswaren
Allerlei
Totaal voeding (inbegrepen alle
producten met een oorsprongsbenaming)

1
3

22
8
51

22

151

7

2

34

8
1.912

219

379

17

Bron: FOD Economie.

8.2. De fysieke veiligheid van de consument
In 2016 werden er 141 nieuwe dossiers over veiligheid geopend en 255 producten gecontroleerd, waarvan 91 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
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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.
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 190 meldingen onderzocht; 58 producten of verdelers van die
producten werden al teruggevonden op de Belgische markt.
In 2016 hebben de fabrikanten/invoerders 457 producten teruggeroepen, 195 producten vernietigd, 1.464 producten werden teruggestuurd naar de leverancier en 773 producten werden geconformeerd.
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Er werden 41 processen-verbaal van waarschuwing en 162 processen-verbaal met
voorstel van een transactie opgesteld. 11 processen-verbaal werden overgemaakt aan
de betrokken parketten.

8.3. Sectorale onderzoeken
8.3.1. Onderzoeken in de sector van de zonnecentra
Deze campagne kon opgesplitst worden in 2 soorten onderzoeken, nl.:
• een onderzoek waarbij alle verplichtingen evenals de sterkte van uv-straling van
de zonnebanken werden gecontroleerd. Deze ambtenaren hebben al jaren ervaring
met deze materie, hierna groep 1 genoemd;
• een onderzoek waarbij alle verplichtingen uit het KB werden gecontroleerd, maar
de uv-straling niet werd gemeten, hierna groep 2.
In de regel hadden de gecontroleerde zonnecentra in groep 1 meer dan 2 zonnebanken en was de uitbating van het zonnecentrum de hoofdactiviteit van de firma. De
gecontroleerde ondernemingen uit groep 2 baatten een zonnecentrum slechts uit als
een nevenactiviteit (minder dan 2 zonnebanken); zij worden hierna de niet-professionele centra genoemd.
Voorafgaand aan het onderzoek werd een controlelijst opgestuurd naar 450 ondernemingen. Deze controlelijst is een samenvatting van alle verplichtingen die worden opgelegd door het KB zonnecentra. De bedoeling was dat de uitbaters zelf hun zonnecentrum evalueerden aan de hand van de controlelijst. In maart 2016 werden de eerste 200
controlelijsten opgestuurd en in mei 2016 werden nog eens 250 centra aangeschreven.
De antwoorden op de 450 controlelijsten kunnen als volgt ingedeeld worden:
• 118 firma’s hebben geantwoord conform te zijn met de wetgeving (26 %), hierna
categorie 1;

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

• 143 ondernemingen hebben geantwoord met een of meerdere artikelen van het KB
niet in orde te zijn (32 %), hierna categorie 2;
• 71 ondernemingen hebben geantwoord geen zonnebank (meer) te hebben (16 %),
hierna categorie 3;
• 120 ondernemingen hebben niet geantwoord (26 %), hierna categorie 4.
Na analyse van de antwoorden werden 199 zonnecentra ter plaatse gecontroleerd. Het
betrof zowel professionele zonnecentra als handelszaken met minder dan drie zonnebanken en waar de uitbating ervan slechts een nevenactiviteit is.
De 199 gecontroleerde zonnecentra kunnen als volgt ingedeeld worden:
• 72 professionele zonnecentra;
• 80 schoonheidsinstituten;
• 18 kapperszaken;
• 29 andere (parfumeriezaken, wassalons, e.d.).
Slechts 13 centra werden conform het KB uitgebaat. Dit is amper 6,5 %. Per centrum
werden gemiddeld 6,1 inbreuken vastgesteld.
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Veertien centra ontvingen een waarschuwing en tegen 161 centra werd een procesverbaal met voorstel tot transactie opgesteld. Elf processen-verbaal werden voor vervolging overgemaakt aan het betrokken parket. In 55 gevallen werd een beslag gelegd.
Het beslag werd in 30 gevallen gelegd op het hele centrum en in 25 centra werden een
of meerdere banken in beslag genomen. Het beslag werd enkel opgeheven wanneer
alle inbreuken waren stopgezet. Deze tijdelijke beslagname werd gelegd overeenkomstig art. XV.5 WER en in overleg met het bevoegde parket.
De meest frequente redenen van niet-conformiteit waren:
• een gebrek aan informatieverstrekking over de risico’s van het kunstmatig zonnen;
• een gebrek aan toezicht op en registratie van de blootstellingstijden;
• het ontbreken van klantenfiches;
• het toelaten van minderjarigen of consumenten met huidtype I;
• het overschrijden van de maximale stralingsintensiteit van 0,3W/m².
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8.3.2. Campagnes door Prosafe georganiseerd
Akoestisch speelgoed
Aan dit onderzoek namen 16 lidstaten deel. Tijdens het onderzoek werd enerzijds het
geluidsniveau dat het speelgoed produceert gecontroleerd en anderzijds de administratieve vereisten (inclusief de technische documentatie) waaraan het speelgoed moet
voldoen.
De Economische Inspectie heeft in dit kader 40 handelszaken gecontroleerd en 21 stalen genomen voor verder onderzoek door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.
Ondertussen ontving de Economische Inspectie de resultaten van 19 monsters. Uit resultaten van onderzoek is gebleken dat:
• 8 speelgoedjes conform waren;
• 4 speelgoedjes hadden een laag risico. Hiervoor kregen de fabrikanten/importeurs
een waarschuwing;
• 4 speelgoedjes mochten enkel door de fabrikant/importeur nog verkocht worden
nadat ze aangepast waren;
• 2 speelgoedje moest uit de handel worden genomen. Zij werden teruggeroepen tot
bij de distributeurs;
• 1 speelgoedje moest teruggeroepen worden tot bij de consument (recall).
Dankzij deze campagne werden 319 speelgoedjes teruggeroepen, 102 stuks vernietigd en 319 stuks aangepast.

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

Veiligheidshekjes
Er werden tijdens deze campagne 10 hekjes in staal genomen. Uit de analyse is gebleken dat:
• 2 hekjes conform waren;
• 2 hekjes vertoonden een laag risico. De producent kreeg een waarschuwing om zijn
producten voortaan in overeenstemming te brengen met de reglementering.
• 2 hekjes vertoonden een middelhoog risico. In dit geval werd de producent verplicht
om zijn voorraad niet meer te verkopen. Gezien slechts 1 producent in België was
gevestigd kon enkel in deze firma nagegaan worden of de opgelegde maatregel was
nageleefd.
• 4 hekjes vertoonden een hoog risico. Bijgevolg mocht de producent zijn voorraad
niet meer verder verkopen en moest hij het product uit de handel nemen. De opvolging van deze maatregel is lopende.
• voor 1 dossier werd nog geen resultaat ontvangen.
8.3.3. Nationale campagnes
Onderzoek veiligheid van werkschoenen
Samen met de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid werd een controlecampagne
veiligheidsschoenen ingepland.
Veiligheidsschoenen zijn stevige schoenen met specifieke eigenschappen (zoals een
verharde neus van staal of metaal) waardoor de voeten van de drager beschermd zijn
tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Het betreft een bescherming tegen bijvoorbeeld mechanische risico’s, slipweerstand, thermische risico’s, chemische risico’s en
ergonomisch gedrag.
Tijdens deze campagne werden zowel de administratieve als de technische verplichtingen gecontroleerd.
De schoenen werden getest op:
• de impactweerstand van de neus van de schoen;
• de samendrukkingsweerstand van de neus van de schoen;
• het chromium VI-gehalte;
• de penetratieweerstand van de zool van de schoen;
• de elektrische weerstand (antistatisch).
Er werden 32 producten gecontroleerd, waarvan 25 in staal werden genomen.
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Elektrische fietsen
De elektrische fiets die een trapondersteuning biedt tot maximaal 25 km per uur en
een motor heeft met een maximumvermogen van 250 watt moet voldoen aan de bepalingen van de Europese machinerichtlijn. De controle op deze fietsen behoort tot de
bevoegdheid van de FOD Economie.
Er werden al 9 elektrische fietsen in staal genomen. De resultaten van de testen worden verwacht in de loop van 2017.
8.3.4. Speelgoed met magneten
Het doel van deze controlecampagne was na te gaan of de op de markt aangeboden
speelgoedartikelen die magneten bevatten, voldoen aan de veiligheidsvereisten. De
controles hadden enkel betrekking op de magneet en de administratieve vereisten,
inclusief de technische documentatie.
Magneten in speelgoed kunnen 2 gevaren veroorzaken.
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Enerzijds kan speelgoed met te sterke magneten die loskomen leiden tot maag- en
darmperforaties wanneer ze ingeslikt worden, omdat de magneten elkaar aantrekken in
het lichaam. Dat geldt ook voor speelgoed dat bedoeld is voor kinderen ouder dan 3 jaar.
Anderzijds kunnen magneten die loskomen en in de testcilinder passen, ook al is de
magnetische flux laag, verstikkingsgevaar veroorzaken wanneer het speelgoed bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Er werden 12 onderzoeken opgestart. In totaal werden er 8 stalen genomen.
8.3.5. Controles in het kader van de aardolieproblematiek
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 2016 stuurde Fapetro 304 dossiers door in verband met resultaten buiten specificatie voor publieke pompen of opslagplaatsen van brandstoffen.
In 2016 werden 257 processen-verbaal van waarschuwing en 40 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
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opgesteld wanneer de overtreders zich niet conformeren aan de processen-verbaal
van waarschuwing. In 2016 is vastgesteld dat bepaalde stations meerdere en herhaalde inbreuken lieten optekenen, wat leidde tot 2 pro justitia’s voor hetzelfde distributiepunt. Wanneer de uitbater zich manifest niet schikt naar de wet, wordt het dossier
overgemaakt aan het parket.
Fapetro stuurde de Economische Inspectie in 2016 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 geen pro justitia op.
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 4 pro justitia’s opgesteld tegen pompuitbaters die de prijs van
de brandstoffen niet afficheerden.

© Ded Pixto - Fotolia.com
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8.3.6. Controles van etikettering voor niet-voeding
Onderzoeken in de textielsector onthulden in 2016 een groot aantal inbreuken zowel
voor de etikettering van de reële samenstelling als voor de etikettering op zich. Er
werden 30 monsters genomen. 7 pro justitia’s zijn opgesteld op basis van de textielwetgeving. Vooral “low end”-producten blijken slecht geëtiketteerd of niet-conform.
De verkopers kunnen of willen niet altijd de leveranciers identificeren.
8.3.7. Controles in het kader van energielevering
De Economische Inspectie neemt regelmatig deel aan uitwisselingen tussen de drie
regionale regulatoren en de CREG, onder auspiciën van de Ombudsman voor Energie,
om onderling informatie uit te wisselen, aangezien de bevoegdheden op dat gebied
verspreid zijn.
Dankzij de uitwisseling van informatie en “goede praktijken” tussen de twee instanties, die complementaire doelstellingen nastreven, kunnen onze acties geoptimaliseerd worden.
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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 die dikwijls weigeren om de leveranciers te vervolgen, argumenterend dat
deze niet direct verantwoordelijk zijn, 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. 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.
Het fenomeen van ongewenste telefoonoproepen treft in het bijzonder de energiesector; er werden heel wat klachten geregistreerd, ofwel tegen leveranciers, ofwel tegen
handelspartners die de opdracht kregen potentiële klanten van die energieleveranciers te benaderen.
Het fenomeen treft ook ondernemingen, en niet enkel particulieren. De Economische
Inspectie heeft 6 pro justitia’s opgesteld wegens ongewenste telemarketing en dus
de niet-naleving van de inschrijvingen op de lijst die wordt beheerd door de BDMA
(Belgian Direct Marketing Association) in de energiesector.
Tot slot hebben we in 2016 vastgesteld dat bepaalde leveranciers illegale praktijken
van hun concurrenten aanklaagden; er werden 3 pro justitia’s opgesteld tegen leveranciers in het kader van misleidende reclame of verspreiding van onvolledige informatie die de consument ertoe kon brengen een overeenkomst af te sluiten op basis
van die inexacte informatie.

© Jakub Jirsak - Fotolia.com
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9. Intellectuele rechten
9.1. Controle van de beheersvennootschappen van
auteursrechten
Zesentwintig vennootschappen voor het collectieve beheer zijn gemachtigd om hun
activiteiten uit te oefenen op het Belgische grondgebied. De bedragen die ermee gemoeid zijn en de verdediging van de belangen van de rechthebbenden en van de gebruikers die onderworpen zijn aan het feitelijke of het wettelijke monopolie van de
vennootschappen voor het beheer van de rechten, hebben de wetgever ertoe aangezet een systeem op te zetten om de sector van het collectieve beheer te controleren.
Daartoe werd in de eerste plaats het principe ingevoerd waarbij een voorafgaande vergunning nodig is om op het Belgische grondgebied activiteiten uit te oefenen. Verder
werd binnen de Algemene Directie 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, alsook van de statuten, de tarieven
en de innings- en verdelingsregels. Hij treedt op naar aanleiding van klachten, op verzoek van de minister of op eigen initiatief.
9.1.1. Reglementaire activiteit van de Controledienst
In 2016 heeft de Controledienst de ministeriële besluiten voorbereid in verband met de
erkenning of de schrapping van 10 agenten van beheersvennootschappen die belast
zijn met de controle op het gebruik van de repertoires. De Controledienst heeft ook het
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koninklijk besluit van 16 juni 2016 voorbereid betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016, en het ministerieel besluit van 2
december 2016 tot aanstelling van de ambtenaren die gemachtigd zijn overtredingen
en inbreuken vast te stellen, een mededeling van de grieven te versturen en over te
gaan tot het verhoor dat volgt op een dergelijke mededeling. Dat laatste besluit werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016.
9.1.2. Recurrente controleactiviteiten
De Controledienst heeft in 2016 de recurrente activiteiten verricht die voortvloeien uit
zijn bevoegdheden zoals vastgelegd door de boeken XI, XV en XVII van het Wetboek van
economisch recht.
De betrokken artikelen van de regelgeving2 organiseren bevoegdheden over machtigingen, informatie, aanbevelingen en adviezen, onderzoeken en sancties.
In 2016 heeft de uitoefening van die bevoegdheden aanleiding gegeven tot:
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• het onderzoek van 3 statutaire wijzigingen, van 3 tarifaire wijzigingen, van 2 wijzigingen van inningsregels en van 7 wijzigingen van verdelingsreglementen, die in totaal
betrekking hadden op 10 beheersvennootschappen;
• de snelle verificatie van de bedragen aan rechten die door deze vennootschappen
werden geïnd en verdeeld in 2015 en de verificatie van de boekhouding voor alle
beheersvennootschappen;
• het onderzoek van 50 klachten, waarvan er 36 betrekking hadden op beheersvennootschappen, en het antwoorden op 27 vragen om inlichtingen en 14 parlementaire vragen;
• de erkenning van 4 agenten van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
• de schrapping van 6 agenten van de vennootschappen voor het beheer van de rechten;
• de facturatie van 583.489 euro in het kader van de bijdrage van de beheersvennootschappen aan het organiek fonds op basis van de inningen van het jaar 2014;
• de vaststelling dat voor het jaar 2015 de inningen van de beheersvennootschappen
318.383.552 euro bedroegen;
• de vaststelling dat voor het jaar 2015 de betalingen van de beheersvennootschappen 282.477.841 euro bedroegen.

2 WER artikelen XI.248, § 4, XI.249, § 4, XI.255, § 2, XI.257, XI.259, XI.261-XI.263, XI.264, XI.266, 5°,
XI.269, XI.270, XI.271, XI.279, XI.286, XI.288, XV.25/4, XV.31/1, XV.62/1, XV.66/1, XV.66/2, XV.112,
XVII.21.
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9.1.3. Procedures bij tekortkoming
In 2016 werden zes nieuwe procedures bij tekortkoming opgestart. Daarnaast werden
de procedures die in de loop van de voorbije jaren werden ingesteld, voortgezet. Voor
het jaar 2016 kunnen de volgende resultaten worden genoteerd.
Artikel III.82 van het Wetboek van economisch recht verplicht de vennootschappen
ertoe een boekhouding te hebben die passend is voor hun activiteiten, en artikel
XI.249, §1 van hetzelfde Wetboek verbiedt de beheersvennootschappen gebruik te
maken van het standaardrekeningschema en legt het gebruik op van het schema dat
voortkomt uit het koninklijk besluit van 25 april 2014. Overtredingen op de bepalingen van de artikelen III.82 en XI.249, §1 van het WER worden strafrechtelijk bestraft
op grond van de artikelen XV.75 en XV.112 van het WER. Desondanks hebben zeven
beheersvennootschappen geen gebruikgemaakt van het model van jaarrekening
conform het koninklijk besluit van 25 april 2014. In 2016 werden dan ook procedures opgestart. In het kader van deze procedures hebben de betrokken beheersvennootschappen hun argumenten gegeven en/of hebben zij een regularisering van hun
jaarrekeningen gedaan.
Bij arrest van 3 juni 2016 heeft het hof van beroep van Brussel het vonnis van 13
maart 2015 bekrachtigd waarmee de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
SABAM ertoe verplichtte een tarief stop te zetten dat werd opgelegd aan internetaanbieders. Die uitspraken kwamen er naar aanleiding van een vordering tot staking
die werd ingesteld door de staat en ze bevestigen de onwettigheid van het tarief.
De Controledienst schat dat het bekritiseerde tarief meer dan 57 miljoen euro per
jaar zou hebben opgebracht als het zou zijn toegepast. Op 23 september 2016 heeft
SABAM cassatieberoep ingesteld.
In 2016 werd de waarschuwingsprocedure voor bepaalde laattijdige verdelingen afgesloten wegens de wegwerking van de achterstallige betalingen.
In 2016 heeft de waarschuwing van 29 september 2014 betreffende de vordering tot betaling in het kader van de billijke vergoeding voor het gebruik van
rechtenvrije werken geleid tot de publicatie van “guidelines” op de site van de
FOD Economie, om alle betrokken partijen te informeren over de rechten en de
plichten van de verschillende partijen. De guidelines gaan uit van het principe
dat de billijke vergoeding niet verschuldigd is wanneer de rechthebbenden er
erga omnes van hebben afgezien, maar dat het daarentegen niet is toegelaten
die rechten over te dragen aan exploitanten van systemen van rechtenvrije muziek die, in een dergelijk geval, zelf de billijke vergoeding zouden innen, wat een
schending inhoudt van het monopolie dat werd toegekend aan de beheersvennootschappen die gemachtigd zijn die vergoeding te innen.
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In 2016 werd een mededeling van de grieven verstuurd volgend op de waarschuwing
van 9 mei 2014 over de omkering van de bewijslast voor het gebruik van muziek in
geval van verzoeken tot betaling met terugwerkende kracht voor de laatste vijf jaar. De
handelswijze van SIMIM en PlayRight in het kader van de billijke vergoeding is immers
niet gewijzigd. Aangezien er geen enkele reactie is gekomen binnen de termijn van 2
maanden vanaf de mededeling, kon het dossier eind 2016 het voorwerp uitmaken van
een sanctie.
In 2016 heeft de minister aan Auvibel zijn intentie kenbaar gemaakt om het verdelingsreglement van het aandeel “Uitgevers van literaire werken en van werken van
grafische of beeldende kunst” op te heffen.
9.1.4. Controle van de rekeningen 2015
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In 2016 heeft de Controledienst de rekeningen 2015 gecontroleerd. Die rekeningen
waren de eerste die conform het koninklijk besluit van 25 april 2014 moesten worden opgemaakt. De Controledienst heeft de wijzigingen die voortvloeien uit dat KB
aangebracht in een specifiek rekeningschema voor de beheersvennootschappen en
heeft ook hulp geboden aan de vennootschappen die praktische problemen ondervonden om hun rekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank. Tijdens de zomer van 2016 werden de rekeningen neergelegd bij de Nationale Bank (in pdf) en,
in het kader van de e-aangifte, bij de Controledienst (in Excel). Vervolgens heeft de
Controledienst de rekeningen nagekeken aan de hand van een checklist. De lessen
die daaruit werden getrokken, werden in anonieme vorm voorgelegd aan de revisoren van de beheersvennootschappen.
De Controledienst heeft dan beslist de beheersvennootschappen op te delen in twee
groepen, naargelang ze al dan niet gebruik hadden gemaakt van het rekeningschema
dat de Controledienst ter beschikking had gesteld. De voorkeur werd gegeven aan
een repressieve aanpak voor de zeven vennootschappen die geen gebruik hadden gemaakt van het rekeningschema dat voortkomt uit het koninklijk besluit van 25 april
2014. Hoe die vennootschappen werden aangepakt, staat te lezen onder het punt over
de procedures bij tekortkoming. Er werd daarentegen geopteerd voor een preventieve
aanpak voor de negentien vennootschappen die het vereiste rekeningschema gebruikt
hadden, maar die niet voldeden aan alle voorschriften. Die vennootschappen hebben
immers getoond bereid te zijn zich te schikken naar de regelgeving en hadden voornamelijk hulp nodig om die doelstelling te bereiken. De Controledienst heeft individuele
feedback gegeven aan die vennootschappen en aan hun revisoren, om hen te helpen
bepaalde fouten recht te zetten bij de toekomstige rekeningen en om hen te vragen
bepaalde informatie te verstrekken die ontbrak. Twee vennootschappen werden aan
deze groep toegevoegd nadat ze geregulariseerde rekeningen hadden voorgelegd in
het kader van een verhoor.
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9.1.5. Verslag over de controle op de beheersvennootschappen
Zoals artikel XI.288 van het WER bepaalt, heeft de FOD Economie in 2016 een
Jaarverslag 2015 opgesteld en gepubliceerd. Dat verslag bevat onder meer de evolutie van de inningen en de verdelingen in de loop van de jaren 2010 tot 2014, alsook
verklaringen voor het verschil tussen de twee (schulden aan de rechthebbenden, reserves, werkingskosten). Er wordt ook verslag uitgebracht over de behandeling van
klachten, vragen om inlichtingen, parlementaire vragen en procedures bij tekortkoming en bij inbreuk. Het verslag is te raadplegen op de website van de FOD Economie.

9.2. Strijd tegen namaak
De Economische Inspectie ontving 723 meldingen m.b.t. “Namaak en Piraterij” en controleerde 1.200 handelszaken, voornamelijk dicht bij de consument, zowel gevestigde
als ambulante handelszaken, markten, kermissen, beursstanden. Ook werden op het
internet inbreuken opgespoord. Zowel verkoopwebsites als de sociale media werden gemonitord. De Economische Inspectie stelde 44 processen-verbaal van waarschuwing, 13
processen-verbaal met voorstel tot minnelijke schikking en 177 pro justitia’s op.
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In 2016 werden er 432.727 goederen in beslag genomen voor een reële verkoopwaarde van 15.963.033 euro.

Tabel 10. Namaak: inbeslagnames en waarde in 2016
Producten

Aantal stuks

In euro

Producten voor lichaamsverzorging

13.148

132.124

Kleding en accessoires

25.396

3.231.720

Schoenen, waaronder onderdelen en accessoires

64.559

9.743.455

Persoonlijke accessoires (brillen, handtassen, …)

2.029

1.672.555

14.002

331.490

Elektrische / elektronische uitrusting, computerapparatuur en
online content

6.434

226.506

Cd’s, dvd’s, cassettes, spelcassettes

1.427

21.405

Mobiele telefoons, waaronder onderdelen en technische accessoires

Speelgoed, spelen (inclusief spelconsoles) en sportartikelen

662

12.536

Andere (huishoudmiddelen, cosmetica, …)

305.070

591.242

Totaal

432.727

15.963.033

Bron: FOD Economie.
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Hieronder een greep uit de acties in de strijd tegen namaak.
• Na klacht van een merkhouder over de verkoop van namaak wandcontactdozen
voerde de Economische Inspectie simultaan controles uit bij verschillende doe-hetzelfzaken over het hele land. Tijdens deze controles en bij controle van de leverancier van deze producten werden duizenden namaakwandcontactdozen in beslag
genomen. Aangezien het hier over een product gaat dat deel uitmaakt van het elektriciteitsnet in huizen is het gevaar voor de consument hier uitermate groot.
• De Economische Inspectie nam meer dan tienduizend truien en T-shirts in beslag die
verkocht werden in een zestigtal winkels van een Belgische kledingketen. Het onderzoek wordt voortgezet in samenwerking met Europol en buitenlandse politiediensten,
aangezien de sporen leiden naar leveranciers in andere Europese lidstaten.
• Met de hulp van de politie werd een einde gesteld aan de illegale verkoop van beeldjes, tapijten en art-decomeubelen georganiseerd door een Franse bende. 13 beeldjes, namaak van bekende artiesten, werden in beslag genomen.
• Bij verschillende controles in 2016 bij herstellers van smartphones werd vastgesteld dat zij systematisch gebruikmaken van namaakonderdelen voor het herstellen van defecte smartphones. Er werden bij deze winkels duizenden onderdelen en
accessoires in beslag genomen.
• Ook in 2016 werden er weer veel verkopers van namaak via sociale media betrapt.
In totaal gaat het om tienduizenden luxemerkproducten, van handtassen over
schoenen tot kleding en horloges. Bij een Facebookverkoper die geïdentificeerd kon
worden, werd een visitatie uitgevoerd. Deze controle leidde tot het lokaliseren van
een garagebox. Bij een controle ter plaatse bleek deze box ingericht als winkel. Er
werden grote hoeveelheden namaak in beslag genomen.

© Denizo - Fotolia.com
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10. De Economische Inspectie en het internet
56 % van de internetgebruikers deed in 2016 online aankopen. Vooral kledij, tickets voor evenementen en reizen worden gemakkelijk online gekocht. Om het
volledige potentieel van e-commerce te benutten, is het noodzakelijk dat de
consumenten vertrouwen hebben in internethandel. Een kleine minderheid aan
malafide internethandelaars volstaat om dit vertrouwen aan het wankelen te
brengen. De Economische Inspectie stelt dan ook alles in het werk om ervoor te
zorgen dat de economische spelregels ook voor internethandel gerespecteerd
worden.
De Economische Inspectie voerde 3.601 controles uit die betrekking hebben op
e-commerce. Er werden 938 waarschuwingen verzonden en 250 processenverbaal.

Tabel 11. Controles op handel via het internet in 2016
Controles
Ontbreken van verplichte vermeldingen (o.a. identificatie
onderneming op websites)

Pv’s

3.291

872

223

Ontbreken van informatie over de bestelprocedure

54

11

1

Ontbreken van mogelijkheden om de gegevens van de
bestelling te corrigeren

52

9

Ontbreken van bevestiging van bestelling (incl. samenvatting ervan)

50

9

Ontbreken van of onduidelijke informatie op elektronische reclame, wedstrijden, spelen en speciale aanbiedingen.

2

8

Onjuiste manier van elektronische reclame aanbieden
(zonder expliciete toestemming) en ontbreken van correcte mogelijkheid om uit te schrijven op reclame

43

7

3

109

22

23

3.601

938

250

De verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen
Totaal

56

Pvw’s

Bron: FOD Economie.

Markante acties van de cel Internetbewaking.
In het kader van een grootschalige internationale operatie sloot de Economische
Inspectie 2.559 websites af die namaak verkochten. Deze actie liep in samenwerking
met de douane, die ook 436 websites afsloot.
Voor het festival Tomorrowland, editie 2016, werden er 371 onreglementaire online
aankondigingen opgemerkt (prijs boven de oorspronkelijke prijs). Voor 27 ervan werd
een uitgebreid onderzoek gevoerd. Deze onderzoeken hebben geleid tot het opstellen
van 13 processen-verbaal en 6 processen-verbaal van verhoor. Op het terrein hebben
onderzoeken plaatsgevonden in samenwerking met de politiediensten en het parket.
Tijdens het festival werden een vijftigtal personen aan een onderzoek onderworpen;
18 van hen werden naar de politiepost gebracht. Van deze 18 werden er 8 aangehouden en kregen er 2 een proces-verbaal van waarschuwing.
Ook bij het concert van Beyoncé (31 juli 2016 in het Koning Boudewijnstadion) werd
ter plaatse gecontroleerd. Dit leidde tot één proces-verbaal, één proces-verbaal van
waarschuwing en twee informatieve processen-verbaal. Voor de online aankondigingen in strijd met de wet werd een procedure “notice and action” gevoerd naar de zoekertjeswebsites, die ze binnen de 24 uren hebben verwijderd. In totaal werden 138
aankondigingen in verband met het concert van Beyonce onderzocht; daarvan hebben
er 36 het voorwerp uitgemaakt van deze procedure “notice and action”.
De Economische Inspectie trad, na notificatie aan de Europese Commissie en de betrokken lidstaat, ook op tegen buitenlandse websites. De toegang tot 7 buitenlandse
websites die de Belgische regels voor doorverkoop van tickets overtraden, werd geblokkeerd. Op 2 december 2016 werden vorderingen tot staking ingesteld tegen twee
buitenlandse ondernemingen.

© denisismagilov - Fotolia.com

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

11. Fraudebestrijding
11.1. Interdepartementale Commissie voor de
Coördinatie van de strijd tegen de economische
Fraude (ICCF)
De Economische Inspectie is voorzitter van deze commissie die verschillende controlediensten samenbrengt, gericht op acties tegen economische fraude.
Onder economische fraude verstaan we ook alle schendingen van de financiële belangen van de Europese Unie. De ICCF vervult ook de rol van Anti-fraud coordination
service (AFCOS) en beheert op die manier de relaties tussen de Europese antifraudedienst (OLAF) en België. In het kader van AFCOS is de Economische Inspectie 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.
Op basis van de ervaringen opgedaan in de internationale werkgroep richtte de
Economische Inspectie een nationaal coördinatieplatform op tegen massafraude.
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11.2.1. Preventie en sensibilisering
In samenwerking met een aantal partners van het nationaal coördinatieplatform tegen massafraude en een aantal beroeps- en consumentenorganisaties organiseerde
de Economische Inspectie een uitgebreide campagne tegen factuurfraude. Bij factuurfraude onderscheppen oplichters een factuur en veranderen het rekeningnummer. Zowel de verzender van de originele factuur als de ontvanger zijn hierbij slachtoffer. Naast een persconferentie en een campagne via sociale media is ook een aparte
webpagina gecreëerd over factuurfraude.
Via haar Facebookpagina’s “Pasoplichting” en “Marnaque” waarschuwt de Economische
Inspectie regelmatig voor veelvoorkomende vormen van bedrog en oplichting.
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In het kader van de International Fraud Prevention Month, een initiatief van het
International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), organiseert
elk deelnemend land in het voorjaar een sensibiliseringsactie over een of meerdere
vormen van massafraude. De Economische Inspectie is de Belgische vertegenwoordiger in deze organisatie. In 2016 bestond de actie erin om via sociale media 5 YouTubevideo’s te verspreiden over bedrog met bedrijvengidsen, het illegaal doorverkopen van
tickets, afgedwongen aankoop, valse sociale media accounts en valse loterijen. De
video’s werden samen meer dan 140.000 keer bekeken. Deze actie vormde tevens het
startschot voor de continue sensibiliseringscampagne “Stop Bedrog”, waarbij overzichtelijke online informatiefiches over diverse vormen van bedrog via sociale media
worden verspreid.
11.2.2. Factuurfraude
De Economische Inspectie bundelde in 2016 de krachten met ondernemers- en consumentenverenigingen en met bpost in de strijd tegen factuurfraude. Samen lanceerden ze de preventiecampagne “Hoe factuurfraude vermijden?” met eenvoudige maar
belangrijke tips om niet in de val te lopen. De partners waren: FOD Economie, UNIZO,
UCM, VBO, Febelfin, bpost, Bouwunie, BVOECO, Ombudsdienst voor de postsector,
Ombudsfin en de Benelux. Alle informatie over deze fraude en de tips zijn te vinden
op: factuurfraude.belgie.be.
11.2.3. Bedrijvengidsen – reclameronselaars
Het bestrijden van frauduleuze reclameronselaars was de voorbije jaren een prioriteit
voor de FOD Economie. Dit resulteerde in een sterke daling van het aantal klachten.
Sinds juli 2016 werden zelfs geen klachten meer ontvangen tegen reclameronselaars
die gevestigd zijn in België of een Belgisch bankrekeningnummer voor reclameronselarij gebruikten.
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11.3. Preventie van het witwassen
11.3.1. Beperking van de betalingen in contanten
Indien de prijs, inclusief btw, onder de 3.000 euro ligt, mag de klant het totaal cash
betalen. Als de prijs hoger ligt, mag tot 10 % van de prijs cash betaald worden, met
een maximum van 3.000 euro. De verkoop mag niet kunstmatig opgesplitst worden in
verschillende delen onder 3.000 euro om aan de beperking te ontsnappen.
Het totaal bedrag van de illegale betalingen in contacten vastgesteld tijdens de controles in 2016 bedroeg 8.555.114,08 euro.
Tabel 12. Opsplitsing van de illegale cashbetalingen per sector
Sector
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In euro

Tabak

4.976.028,27

Vlees

1.162.382,20

Textiel

883.826,55

Bouw

364.276,61

Begrafenisondernemingen

336.122,00

Boten

309.805,00

Wapens

187.805,63

Goud

161.925,14

Autohandel

76.033,16

Diversen

96.909,52

Totaal

8.555.114,08

Bron: FOD Economie.

11.3.2. Controles in de sector van de diamant
Op 20 juli 2004 werd tussen de Algemene Directie Economische Analyses en
Internationale Economie en de Economische Inspectie een samenwerkingsprotocol
diamant afgesloten waarbij de 3e regionale directie Antwerpen van de Economische
Inspectie als coördinerende instantie werd aangewezen.
De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie 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 3e 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 2015 uiterlijk eind maart 2016 indienen.
In 2016 werd er door de dienst Vergunningen Diamant gevraagd om een onderzoek in
te stellen bij 191 diamantairs die hun voorraadaangifte van 2015 niet indienden. Als
gevolg van deze onderzoeken werden 20 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 3 diamantairs geschrapt (1 diamantair ingevolge
faillissement en 1 diamantair ingevolge stopzetting en 1 diamantair ingevolge ambtshalve schrapping in de KBO). De overige 168 diamantairs stelden zich in regel.

© everythingpossible - Fotolia.com
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De controles op het indienen van het antiwitwasverslag diamant
Deze controles gebeuren op basis van het 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. 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
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• de plicht tot opleiding en sensibilisering van de werknemers.
De handelaars moeten hierover jaarlijks een activiteitenverslag indienen.
De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie verzocht in
2016 om een onderzoek in te stellen bij 81 firma’s die verzuimd hadden hun activiteitenverslag voor 2015 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 61 diamantfirma’s een administratieve sanctie tussen 500 en 1.500
euro opgelegd. De invordering gebeurt door de FOD Financiën.
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 30 gecontroleerde diamanthandelaars kreeg
1 onderneming een proces-verbaal wegens inbreuk op cash betalingen; 3 ondernemingen kregen een administratieve sanctie wegens inbreuk op het cliëntacceptatiebeleid. Bij 2 diamantairs werd opgetreden wegens dienstbelemmering.

© ake1150 - Fotolia.com
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12. De Economische Inspectie internationaal
12.1. Multilaterale samenwerking in de Europese Unie
Veruit het belangrijkste instrument waarop de Economische Inspectie haar multilaterale samenwerking stoelt, is de CPC-Verordening 2006/2004/EG. 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.
Herziening CPC-Verordening
Zoals voorzien in de verordening, heeft de Europese Commissie de werking ervan
geëvalueerd aan de hand van een impact assessment. Op basis daarvan heeft de
Commissie een voorstel uitgewerkt voor een herziening van de verordening dat midden 2016 werd gelanceerd. De Economische Inspectie was nauw betrokken bij de onderhandelingen over dit voorstel binnen de werkgroep van de Europese Raad en blijft
dit ook in 2017.
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Dossieruitwisseling
De Economische Inspectie verzond in het kader van Verordening 2006/2004/EG (CPCnetwerk) 8 verzoeken (3 verzoeken om informatie en 5 verzoeken om maatregelen)
aan haar Europese collega’s.
Ze ontving ook 5 verzoeken van haar Europese collega’s (3 verzoeken om informatie
en 2 om maatregelen te treffen).
De Economische Inspectie ontving in 2016 ook 29 waarschuwingen over handelaars of
praktijken en verzond er zelf 1.
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De verzoeken beslaan diverse thema’s, waarbij de meerderheid inbreuken bevat
tegen de regelgeving over e-commerce (Richtlijn 2000/31/EG), de wetgeving over
oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG) en/of de Richtlijn betreffende
consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU). Courante problemen zijn het ontbreken van de vereiste contactgegevens van de onderneming op haar website, prijsberekeningen (onvoldoende transparantie en ongeoorloofde toeslagen) en misleidende weglatingen. Daarnaast zien we ook problemen met ongevraagde vervolgzendingen.
Priorities Working Group
De Economische Inspectie zette zich ook in 2016 in om binnen het kader van deze
werkgroep de prioriteiten voor het komende werkjaar af te bakenen. Daartoe werd
een bevraging gedaan van de stakeholders. Op basis van de input die zij gaven, deed
de werkgroep een voorstel aan het CPC-netwerk. Het voorgestelde actieplan focust in
de eerste plaats op financiële diensten, de link tussen consumentenbescherming en
privacy en green claims.
CPC-sweep
Tijdens deze jaarlijkse actie werd in 2016 gekeken naar vergelijkingswebsites. De totale cijfers waren bij de opmaak van dit jaarverslag nog niet bekend. De Economische
Inspectie controleerde 34 websites uit de reissector.
E-enforcement Experts Group
Binnen deze groep van experts werd een project opgestart rond abonnementsvalkuilen (“subscription traps”). Het werd gecoördineerd door de Nederlandse Autoriteit
Consument en Markt. Samen met de autoriteiten van 8 andere lidstaten, trachtte de
Economische Inspectie deze praktijk in kaart te brengen en werden twee concrete
dossiers opgestart tegen bedrijven die in een groot deel van de EU actief zijn.
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12.2. 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.
In 2016 ontving de Economische Inspectie 24 verzoeken van de regionale directie te
Rijsel en stuurde ze zelf 1 verzoek uit. Hiervan betrof de meerderheid productveiligheid en/of etikettering. Daarnaast is er ook gegevensuitwisseling over kilometerfraude.
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.

12.3. 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 vijfentwintig jaar zijn ledenaantal zag
groeien tot 58 leden en 3 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 was t.e.m. augustus samen met de Zambiaanse
Competition & Consumer Protection Commission (CCPC) covoorzitter van de “Best
Practices Steering Group”.
Sinds 1 juli 2016 heeft de Economische Inspectie de rol van het ICPEN-Secretariaat
op zich genomen. De taak van het Secretariaat bestaat in het ondersteunen van
het Voorzitterschap en de werkgroepen en het garanderen van de continuïteit van
het Netwerk. Ook nam de Economische Inspectie deel aan het Online Reviews and
Endorsements project dat in 2016 afgerond werd. Door de projectwerkgroep werden drie guidance-documenten ontwikkeld, met richtlijnen gericht op Review
Administrators, Traders and Marketers en Digital Influencers.
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De Economische Inspectie nam in 2016 deel aan de volgende evenementen:
• Conferentie en high level meeting in Londen over de werking van ICPEN, de rol van
andere netwerken en de digitale economie;
• Conferentie en “best practices”-workshop in Bad Wiessee over o.a. de uitbouw van
onderzoekscapaciteit van handhavingsautoriteiten, de verhouding tussen handhaving van privacy en consumentenrechten, algemene voorwaarden in de digitale economie en hoe ICPEN beter kan samenwerken.
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13. Wetgeving waarin het toezicht aan de
Economische Inspectie is toevertrouwd in 2016
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.
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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.
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Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van
illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.
Wet van 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.
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.
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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.
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.
Art. 498 en art. 499 van het Strafwetboek betreffende bedrog in het kader van verkoop.
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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

CPC

Consumer Protection Cooperation

ECC

Europees Centrum voor de Consument

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

ICCF

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

ICPEN

International Consumer Protection and Enforcement Network

KB

koninklijk besluit

kmo

kleine of middelgrote onderneming

OLAF

Europees Bureau voor Fraudebestrijding

pj

pro justitia

pv

proces-verbaal

pvw

proces-verbaal van waarschuwing
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