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Betreft: FOD Economie: Lancering van een infocampagne over en een monitoring van het 
misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Langs deze weg wens ik u te informeren over een informatiecampagne en over een permanente 
monitoring die door het Kmo-observatorium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie georganiseerd zal worden over het misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties. 
 
De wet van 4 april 2019 1, verbiedt misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige 
bedingen en agressieve en misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen en vult op dit 
punt het Wetboek economisch recht aan.  
 
Om hun activiteiten uit te oefenen staan bedrijven in contact met consumenten (B2C) en andere 
bedrijven (B2B). De consumenten genieten al lang bescherming tegen mogelijk misbruik, 
onrechtmatige bedingen en de oneerlijke praktijken van sommige ondernemingen. Nu zal de wet 
ook de bedrijven beter beschermen, in hun B2B-relaties, zeker wanneer die ondernemingen zich 
in een zwakke positie bevinden, waarvan een andere onderneming (leverancier of klant) misbruik 
zou kunnen maken. 
 
De bepalingen inzake agressieve en misleidende marktpraktijken enerzijds en misbruik van 

economische afhankelijkheid anderzijds, zijn respectievelijk in werking getreden op 1 september 

2019 en op 22 augustus 2020, deze inzake onrechtmatige bedingen zullen in werking treden op 

1 december 2020. 

Om de ondernemers te informeren over de situaties, bedrijven en personen waarop de nieuwe 

wet van toepassing is, en vooral wat een onderneming kan doen in geval van misbruiken zal van 

1 oktober 2020 tot 31 oktober 2020 een informatiecampagne gevoerd worden.  

De informatiecampagne zal gevoerd worden via mededelingen in magazines en op de website 

van een aantal (inter)professionele organisaties, via een brochure die downloadbaar is van op de 

website van de FOD Economie en via de sociale media.  

 

 

                                                           
1   Voor wat betreft misbruik van economische afhankelijkheid: wordt verwezen naar het KB van 31 juli 

2020 tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot 
misbruiken van economische afhankelijkheid en naar de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van 
boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de 
mededinging" van het Wetboek van economisch recht. 
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Vanaf 1 oktober 2020 zal het Kmo-Observatorium van de FOD Economie ook starten met het 

permanent monitoren van het misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties. Deze 

monitoring laat ondernemingen, experten (zoals advocaten, boekhouders, etc…) en 

interprofessionele en beroepsorganisaties toe meldingen te doen van signalen. Het is in dit kader 

dat ik een beroep op u wil doen. Als interprofessionele- of beroepsorganisatie, of als expert, komt 

u vaak in contact met kmo’s en vangt u mogelijk ook signalen op die interessant kunnen zijn in 

het kader van onze monitoring. Het opvangen van signalen is belangrijk om een zinvol beleid rond 

deze thematiek te kunnen voeren. 

Hoe kan u een melding doen? 

-  Gaat het om agressieve en misleidende marktpraktijken of om onrechtmatige bedingen:  

rapporteer de feiten aan het ADEI-meldpunt van de Algemene Directie Economische Inspectie 

van de FOD Economie:  https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom  

-  Gaat het om misbruiken van economische afhankelijkheid: rapporteer de feiten aan de 

Belgische mededingingsautoriteit: Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) – City Atrium, 

Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel – www.bma-abc.be 

-   Heeft u een andere suggestie in het kader van de wet van 4 april 2019: stuur een beschrijving 

per mail aan: feedback.b2b@economie.fgov.be. Gelieve hierbij aan te geven of de melding ook 
aan andere instanties is gemeld en dewelke, en op welke sector de informatie betrekking 
heeft. Gelieve eveneens aan te geven of de melding gebeurt in naam van één onderneming of 
van meerdere ondernemingen, en hoeveel? 

 

Bepaalde informatie uit deze meldingen zal besproken worden in een vergadering o.a. met de 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De mogelijke voorstellen van acties voortvloeiende 

uit de monitoring zullen overhandigd worden aan de Minister van kmo. 

Laat niet na om dit bericht door te sturen binnen uw organisatie en netwerk. 

Hoogachtend, 

 

 

 

Didier Kinet 

Directeur-generaal 
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