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1. Inleiding 
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1 4 -07- 2014 

Het Wetboek van economisch recht beoogt een samenhangend en gemoderniseerd 
totaalbeeld te geven van een geheel van regels opgevat zoals een gemeen recht van 
de economie en tracht op duidelijke wijze het organisatiemodel van de Belgische 
goederen- en dienstenmarkt te bepalen. 

Het Wetboek van economisch recht herneemt in Boek III de boekhoudkundige 
verplichtingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen en heft in Boek XIV ook de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op 
afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, op. 

Bijgevolg zullen de bedrijfsrevisoren niet langer kunnen verwijzen naar de 
boekhoudwet van 17 juli 197 5, aangezien Boek III van het Wetboek van 
economisch recht de enige wettelijke referentie op dit gebied wordt. 

2. Algemene voorstelling 

Het Wetboek van economisch recht werd ingevoerd bij de wet van 28 februari 
2013.<2

) Het Wetboek bestaat uit achttien boeken, als volgt: 

Boek I - Definities: dit boek omvat het corpus van de gemeenschappelijke 
begrippen, met name de actoren (de onderneming en de consument), het voorwerp 
van de transacties (product, goed en dienst), alsook de gemeenschappelijke 
concepten doorheen het economische recht (lidstaat, werkdagen, minister, enz.). 

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning 
bij K.B . 21 april2007, B.S. 27 april2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die 
louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van 
een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van 
bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen, noch standpunten van de Raad van 
het Instituut bevatten. 

(Zl B.S., 29 maart 2013, p. 19.975. 
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Voor elk van deze termen wordt een eenvormige definitie voorgesteld die van 
toepassing is op alle boeken van het Wetboek. (3) 

Boek II - Algemene beginselen: dit boek bekrachtigt de algemene beginselen van 
economisch recht, namelijk de vrijheid van ondernemen, de loyauteit van de 
economische transacties en een hoog niveau van bescherming van de consument. 

Boek III- Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van 
de ondernemingen: dit boek bevat bepalingen die voortvloeien uit de omzetting 
naar Belgische wetgeving van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende diensten op de interne markt.(4

) Dit boek omvat eveneens 
de boekhoudkundige verplichtingen van de wet van 17 juli 197 5 met betrekking tot 
de boekhouding van de ondernemingen, opgeheven sinds 8 mei 2014.<5

) 

Boek IV (Bescherming van de mededinging) en Boek V (De mededinging en de 
prijsevoluties): teneinde een vlottere behandeling van de dossiers door de 
mededingingsautoriteiten te waarborgen, bevat Boek IV van het Wetboek 
voornamelijk een aantal verbeteringen met betrekking tot de procedure, terwijl 
Boek V de algemene bepalingen inzake mededinging bevat. (6) 

Boek VI - Marktpraktijken en consumentenbescherming: dit boek heeft een 
dubbel oogmerk, namelijk enerzijds de invoeging van de wet van 6 april 2010 
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) in het 
Wetboek, en anderzijds de omzetting van de richtlijn 2011/83/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 
richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
richtlijn 85/577/EEG van de Raad en van richtlijn 9717/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.(?) 

Boek VII - Betalings- en kredietdiensten: dit boek omvat de wetgeving inzake 
betalingsdiensten, basisbankdiensten en consumentenkrediet. (S) Dit boek bevat 
eveneens aanvullende bepalingen betreffende leuren. 

<
3
l Part. St., Kamer, 2012-2013, nr. 2836/004, p. 3. 

<
4l P.B., L. 376,27 januari 2006, p. 36. 

lSl Boek lil is effectief in werking getreden op 9 mei 2014, overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van Boek lil van het 
Wetboek van economisch recht, B.S., 28 april2014, p. 35.064. 

(ól Par!. St., Kamer, 2012-2013, nr. 2591/003, p. 5 en 7. 
<
7l Part. St., Kamer, 2012-2013, nr. 3018/001, p. 3. 

(S) E. PIETERS, K. BYTTEBIER en R. FELTKAMP, "Le Code de droit économique- Survol du 
contenu et des principales nouveautés", T.B.H, 2014, p. 347. 

2 
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Boek VIII- Kwaliteit van producten en diensten: in dit boek worden verschillende 
materieelrechtelijke regels samengebracht die over diverse wetteksten verspreid 
zijn en die ertoe strekken de kwaliteit van producten, diensten en transacties te 
verzekeren. <9> 

Boek IX - Veiligheid van producten en diensten: dit boek omvat de 
kaderreglementering van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van 
producten en diensten.<IOJ 

Boek X Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies: dit boek voegt in in het 
Wetboek: (i) de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, (ii) de wet van 19 december 2005 betreffende de 
precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, en 
(iii) de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.<II ) 

Boek XI - intellectuele eigendom: in dit boek worden de bepalingen 
samengebracht inzake uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, 
kwekersrecht, auteursrecht en naburige rechten, computerprogramma's, het recht 
van de producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten.<12

) 

Boek XII - Recht van de elektronische economie: dit boek behandelt sommige 
juridische aspecten van de informatiemaatschappij. Het boek stelt meer bepaald 
een nieuw juridisch kader vast voor de elektronische archivering, de elektronische 
aangetekende zending en de elektronische tijdsregistratie.0 3

> 

Boek XIII - Overleg: dit boek is gewijd aan het overleg tussen de overheid en de 
economische actoren en aan het gestructureerd overleg tussen de economische 
actoren onderling.0 4> 

Boek XIV - Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de 
beoefenaars van een vrij beroep: dit boek bevat specifieke bepalingen betreffende 
de marktpraktijken en de consumentenbescherming voor de beoefenaars van een 
vrij beroep. Het boek vormt eveneens de omzetting naar Belgische wetgeving van 
de richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen, alsook van de richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten. (IS) 

Boek XV - Rechtshandhaving: dit boek stelt een meer efficiënte en 
gecoördineerde procedure vast inzake de opsporing en vaststelling van 
economische misdrijven en verbetert de positie voor de rechtsonderhorige. Daarbij 

'
91 Pari. St., Kamer, 2012-2013, m. 2543/001, p. 4. 

(lOl Par!. St., Kamer, 2012-2013 , m. 2610/001, p. 3. 
(liJ Par!. St., Kamer, 2012-2013, m. 3280/001, p. 3. 
02

> E. PIETERS, K. BYITEBIER en R. FELTKAMP, "Le Code de droit éconornique- Survo1 du 
conten u et des principales nouveautés", TB.H, 2014, p. 330. 

(IJl Pari. St., Kamer, 2012-2013, m. 2963/001, p. 3. 
04

> Par!. St., Kamer, 2012-2013, m. 3002/001 , p. 4. 
(IS) Par!. St., Kamer, 2012-2013, m. 3423/001, p. 3 en 4. 

3 
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is het boek ingegeven door de structuur en gedeeltelijk door de inhoud van de 
WMPC ter zake. 06l 

Boek XVI - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen: dit boek 
vormt de omzetting naar Belgische wetgeving van richtlijn 2013/11/EU 
betreffende alternatieve beslechting (bemiddeling, ombudsman, enz.) van 
consumentengeschillen en tot wijziging van verordening nr. 2006/2004 en richtlijn 
2009/22/EG.<17l 

Boek XVII - Bijzondere rechtsprocedures: dit boek omvat de meeste bepalingen 
van de WMPC met betrekking tot de vordering tot staking. 

Boek XVIII - Maatregelen voor crisisbeheer: dit boek omvat en actualiseert het 
arsenaal aan maatregelen waarin de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende de 
repressie van de inbreuken op de reglementering op de bevoorrading van het land 
(waarvan het opschrift bij wet van 30 juli 1971 werd gewijzigd in "wet betreffende 
de economische reglementering en de prijzen") voorziet.08l 

Via dit Wetboek wenste de wetgever voor een coherente tekst betreffende het 
economisch recht te zorgen, vertrekkende van een evaluatie van de bestaande 
situatie, verrijkt met een studie van regels die op het spel staan en voor afschaffing 
of herwerking in aanmerking komen, en vervolledigd - en eventueel 
geherformuleerd op een nieuwe manier - geherorganiseerd in een duidelijke 
structuur met verdelingen (en onderverdelingen) die op een vakkundige manier 
worden geschikt, voorafgegaan door algemene principes die op de ganse materie 
van toepassing zijn, en dit alles ingevolge een diepgaande reflectie.09l 

Er dient ook te worden opgemerkt dat bepaalde aspecten van het 
ondernemingsrecht, zoals het handelsrecht in de enge zin van het woord (Wetboek 
van Koophandel), het vennootschapsrecht (Wetboek van vennootschappen) en de 
regelgeving inzake faillissement en continuïteit van de onderneming niet in dit 
Wetboek zijn opgenomen, wegens een verdeling van de bevoegdheden. 

3. Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de 
beoefenaars van een vrij beroep (Boek XIV) 

Het oorspronkelijke ontwerp van het Wetboek van economisch recht bevatte geen 
specifiek boek over marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de 
beoefenaars van een vrij beroep. Ingevolge diverse arresten van het Grondwettelijk 
Hof waarin de ongrondwettigheid van de uitsluiting van de vrije beroepen uit het 
toepassingsgebied van de WMPC werd vastgesteld, heeft de wetgever echter 
besloten om een specifiek boek in te voegen die uitsluitend de relevante 
bepalingen van de WMPV opneemt en die eveneens de wet van 2 augustus 2002 

<
16

> Par!. St., Kamer, 2012-2013, m. 2837/001, p. 4 en 5. 
<
17

> P.B., L. 165, 18 juni 2013, p. 63. 
<
18

) Pari. St., Kamer, 2012-2013, m. 3291/001, p. 4. 
<
19

> E. PIETERS, K. BYTTEBIER en R. FELTKAMP, "Le Code de droit économique- Survo1 du 
contenu et des principa1es nouveautés", T.B.H, 2014, p. 330. 

4 
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betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen 
en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, opheft.<20l 

4. Juridische analyse van Boek XIV en impact op het beroep 

Artikel 1, § 1 van Boek XIV specifieert: "Dit boek is van toepassing op de 
beoefenaars van een vrij beroep voor de intellectuele prestaties kenmerkend aan 
deze beroepen die zij leveren. ". 

In dit verband wijzen de voorbereidende werken van het Wetboek erop dat het 
Boek XIV van toepassing is op de activiteiten uitgeoefend door de beoefenaars 
van een vrij beroep enkel voor zover deze activiteiten specifiek vallen onder de 
prestaties die kenmerkend zijn voor deze vrije beroepen. De andere door de 
beoefenaars van een vrij beroep gestelde handelingen worden dus desgevallend 
geregeld in boek VI.(2

I) 

Ten slotte is het nuttig te verduidelijken dat deze voorbereidende werken van Boek 
XIV stellen dat "Boek XIV een algemene wet betreft met horizontale werking, en 
de bepalingen gelden derhalve onverminderd de meer specifieke en strengere 
reglementering die hieromtrent bestaat voor beoefenaars van een vrij beroep. Dit 
is een loutere toepassing van de theorie van de ex specialis derogat 
legis genera/i. "<22

) 

Zo mag bijvoorbeeld de toepassing van de regels over de stilzwijgende verlenging 
van dienstenovereenkomsten omvat in hoofdstuk 9 van Boek XIV in geen geval 
afbreuk doen aan de bepalingen van artikel 130 van het Wetboek van 
vennootschappen, op grond waarvan de commissaris (her)benoemd wordt door de 
algemene vergadering. <23l 

Met confratemele groeten, 

Voorzitter 

(
2

0) Arrest nr. 55/2011 van 6 april 2011, nr. 192/2011 van 15 december 2011 en nr. 99/2013 van 
9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof(beschikbaar op www.const-court.be). 

(
2

ll Par/. St., Kamer, nr. 3423/001, p. 6 en 20. 
(
22

) Par/. St., Kamer, op.cit., p. 22. Er dient echter te worden opgemerkt dat de voorbereidende 
werken nader bepalen dat de meer specifieke regelgevingen evenwel enkel van toepassing 
zullen zijn voor zover zij in overeenstemming zijn met de wet, daaronder begrepen het 
Europees recht, en dat bij wijze van voorbeeld, een volledig reclameverbod strijdig zou zijn 
met artikel 8 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2000 inzake elektronische handel. 

(
23

> V. YANGANDI, "Commentaire de ]'art. 130 C. soc.", in Cammenfaire systématique du Code 
des sociétés, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 44-45. 
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