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I
B2B Wet: actualia, impact op de
praktijk en eerste beperkte
rechtspraak

B. B2B Wet: 3 luiken
Algemene norm kennelijke
onevenwichtige clausule(s) en
zwarte en grijze lijst
(“B2B Contractenrecht” –
Artikel VI.93/3 WER)

Misbruik van Economische
Afhankelijkheid
(Mededingingsrecht –
Boek IV WER)

Oneerlijke en agressieve
marktpraktijken –
(Boek VI WER)
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B. B2B Wet: Inwerkingtreding
Aard van de bepalingen

Datum inwerkingtreding

Oneerlijke, misleidende en agressieve
marktpraktijken

1 september 2019

Misbruik van economische afhankelijkheid

Normaal op 1 juni 2020 (van toepassing op
alle bestaande contracten en praktijken) =>
Uitgesteld op 22 Augustus 2020 (Wet van
27.05.2020 + KB 31.07.2020)

Onrechmatige bedingen en algemene norm

Voor contracten gesloten, hernieuwd of
gewijzigd na 1 december 2020

5

1.
Algemene kritieken

“Liberty is the
right to do what
the laws permit.”
Charles De Montesquieu
Filosoof
1689-1755
7

“Laws are like
sausages. It is
better not to see
them being
made.”
8

Otto von Bismarck
Kanselier van het Duitse Rijk
1815-1895

A. Veel kritiek in de rechtsleer op totstandkoming en uiteindelijk
resultaat van de wet
• Snel gestemd voor verkiezingen van 26 mei 2019
• Geen advies Raad van State
• Onduidelijke begrippen

• Kritiek op bepaalde clausules en vraag tot opheffing
• Te ruim toepassingsgebied
• Discriminatie tussen B2B, B2C en C2C regimes (= Nieuw BW – ontwerp –
infra)
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“If you make
10,000
regulations you
destroy all
respect for the
law.”
10

Winston Churchill
British Prime Minister, Nobelprijs 1953
1874-1965

A. Kritiek in wetsvoorstel Boek 5 Verbintenissen ?
“Het zal aan de wetgever zijn om, in het licht van de voorziene evaluatie van

de wet van 4 april 2019 en de beoordeling ervan door de doctrine, te beslissen
of deze wet moet worden gehandhaafd dan wel of de belangen van de
vennootschappen niet al voldoende worden beschermd door de algemene

bepaling die in Boek 5 is ingevoegd.”
Wetsvoorstel 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het
Burgerlijk Wetboek (DOC 55, 1806/001)
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2.
Impact van het nieuw Burgerlijk
Wetboek (boek 5 Verbintenissen
- ontwerp)

A. Nieuw Burgerlijk Wetboek: Impact boek 5 Verbintenissen
• Werd opnieuw ingediend als wetsvoorstel door aantal parlementairen
• Geen zicht op timing goedkeuring (eind dit jaar, begin volgend jaar ?)
• Aantal bepalingen die zelfde insteek en doel hebben dan bepalingen
opgenomen in B2B-wet
• Verschil tussen algemene voorwaarden en individueel onderhandelde

contracten in nieuw (ontwerp) BW
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B. Concept van toetredingscontract [Artikel 5.10 (nieuw) B.W. (ontwerp)]
“Een contract is een toetredingscontract wanneer het vooraf eenzijdig is

opgesteld door de ene partij en de andere geen invloed heeft kunnen hebben
op de inhoud ervan. Het feit dat sommige bedingen van het contract het
voorwerp zijn geweest van een afzonderlijke onderhandeling, sluit de

toepassing van dit artikel op de rest van het contract niet uit, indien de globale
beoordeling leidt tot de conclusie dat het niettemin gaat om een
toetredingscontract.”
• Geen onderscheid in B2B-wet tussen verschillende soorten contracten
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C. Algemene norm onrechtmatige bedingen in Artikel 5.52 (nieuw)
B.W. (ontwerp)]
“Onrechtmatige bedingen in een toetredingscontract is elk beding dat een
kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen
onrechtmatig en wordt zij voor niet geschreven gehouden. Bij de beoordeling

van het kennelijk onevenwicht wordt rekening gehouden met alle
omstandigheden rond het sluiten van het contract. Het eerste lid is noch van
toepassing op de bepaling van de hoofdprestaties van het contract, noch op de

gelijkwaardigheid van deze hoofdprestaties.”
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D. Algemene norm onrechtmatige bedingen in B2B wet (artikel
VI.91/3 WER )
“elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat,

alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen, een kennelijk
onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen,
onrechtmatig.”

- Alle overeenkomsten <-> toetredingscontracten
- // Juridisch evenwicht

- // uitsluiting kernbedingen
- // kennelijk onevenwicht (uitzondering)
16

E. Misbruik van omstandigheden (artikel 5.37 (nieuw) BW)
“Er is misbruik van omstandigheden wanneer bij de contractsluiting een
kennelijk onevenwicht bestaat tussen de prestaties als gevolg van het misbruik
door de ene partij van omstandigheden die verbonden zijn aan de zwakke

positie van de andere partij. In dit geval kan de benadeelde aanspraak maken
op de aanpassing van zijn verbintenissen door de rechter en, indien het
misbruik doorslaggevend is, op de relatieve nietigheid.”
• Codificatie leer van gekwalificeerde benadeling
• // Misbruik van economische afhankelijkheid en agressieve markpraktijken
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F. Verandering van
omstandigheden [(artikel 5.74
(nieuw) B.W. (ontwerp)]
“Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou
de uitvoering ervan meer bezwarend geworden zijn ofwel
doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen, ofwel
doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd.
De schuldenaar kan evenwel, aan de schuldeiser vragen
om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog
op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de
18

volgende vereisten is voldaan.”

F. Verandering van omstandigheden [(artikel 5.74 (nieuw) B.W.
(ontwerp)]
“1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het
contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan

redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;
2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
3° die verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar;
4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen;
5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten. De partijen blijven hun

verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen”
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G. Eenzijdige wijziging van de overeenkomst (artikel VI.91/5 1°
WER)
“de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de
kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.”
(artikel VI.91/5 1° WER)
• Geldigheid prijsaanpassingsclausules
• Redactietip: Oplijsting van objectieve redenen en objectieve parameters
• Opgelet: ongeldigheid van automatische prijsindexeringsclausules (artikel 57
van de wet van 30 maart 1976
betreffende de economische
herstelmaatregelen )
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H. Artikel artikel 57 § 1van de wet van 30
maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen

“(…)elke formule van indexatie van de industriële
en of commerciële prijzen, van de tarieven en de
parameters van prijzenfluctuatieformules in
functie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, of van enig ander indexcijfer,
verboden. Elk beding of elke toepassing strijdig
met dit verbod is van rechtswege nietig.”
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Type here the title of the presentation

H. Artikel artikel 57 §2 van de wet van 30
maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen

“De contracten mogen slechts
prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat
deze toepasselijk zijn tot een bedrag van
maximum 80 pct. van de eindprijs en voorzover
ze verwijzen naar parameters die de reële kosten
vertegenwoordigen; ieder parameter is alleen
toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat
beantwoordt aan de kosten die het
vertegenwoordigt,”
23

Type here the title of the presentation

H. Automatische prijsindexeringsclausules zijn absoluut nietig
• Niet van toepassing op overeenkomsten met buitenlands element

• Elke koppeling aan een index is verboden (absolute nietigheid: Cass. 13 september
2001)
• 20 % moet vastblijven. Op 80 % van de prijs kan een herzieningsclausule worden
toegepast

• Op basis van parameters met reëele kosten
- Kostprijs van materialen en grondstoffen
- Energiekosten en lonen
- NIET algemene onkosten

• Belang van nauwkeurige en precieze prijsherzieningsformule
24
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Impact op verschillende
rechtstakken en sectoren

A. Materieel toepassingsgebied: Voorbeelden
 Verkoop
 Huurovereenkomsten

 Overdracht van schuldvordering
 Dadingovereenkomst
 Commerciële samenwerkingsovereenkomsten (franchise, distributie, concessie, agentuur)
 Bewaargeving
 Leveranciersovereenkomsten
 Corporate en M&A Overeenkomsten (share deal, asset deal, aandeelhoudersovereenkomsten
 Leningovereenkomsten buiten definitie financiële diensten ?
 Notariële onderhandse en authentieke overeenkomsten (rol notaris ?)
 Aannemingsovereenkomsten
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B. Personeel toepassingsgebied: algemene principes

Geen wetgeving voor KMO’s of zwakkere economische partij
ALLE ondernemingen kunnen wet inroepen (dominant, groot, klein,…)
≠ Filosofie consumentenrecht
≠ EU RL Foodsector (enkel bescherming zwakke leveranciers)
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C. Impact op M&A en vennootschapsrechtpraktijk (I)
Wat met vzw’s en stichtingen (functioneel ondernemingsbegrip) ?

Quid met aandeelhouder – natuurlijke persoon (discriminatie ?)
Overnameovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, statuten,..
Quid

kernbedingen

in

aandeelhoudersovereenkomsten,

overdracht

(asset+share deal), geheimhoudingsovereenkomsten ?
Wat met de statuten van vennootschappen en verenigingen ?
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C. Impact op M&A en vennootschapsrechtpraktijk (II)
Zwarte bedingen (potestatieve clausules - artikel VI. 91/4 1° WER)
 satisfactory due dilligence at the sole discretion of the purchaser” ?
 “put of call opties op aandelen” ?

Zwart beding (aanvaardingsclausules – artikel VI.91/4 4° WER)
 “put of call opties op aandelen” ?
 “afstandsclausules voor bepaalde claims waarvan de koper “kennis had
moeten hebben” ?
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C. Impact op M&A en vennootschapsrechtpraktijk (II)
Grijs Beding (economisch risico zonder tegenprestatie – artikel VI.91/5 WER
3° WER)
 Representation and warranties / schadevergoedingen ?

 Earn-out mechanismen ?
 Material adverse change clausules ?
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D. Impact op de notariële praktijk en (authentieke) akten
Onderhandse fase: raadgevings- en informatieplicht van de notaris (artikel 9,

lid 3 Organieke Wet)

Notariële fase / authentieke akte: Mag/moet de notaris weigeren een akte te
verlijden met verboden bedingen tussen ondernemingen ?
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E. Toepassing op financiële diensten: uitsluiting uit onrechtmatige bedingen
Enkel voor luik onrechtmatige bedingen (niet voor marktpraktijken en

mededinging luik)
Maar enkel voor “financiële diensten”: “iedere dienst van bancaire aard of op
het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen,
beleggingen en betalingen” (Artikel I.8. 18° WER)
Wel van toepassing
 ! Outsourcing overeenkomsten in de financiële sector;
 ! Service Level Agreements ;

…
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F. Toepassing op financiële sector
 Wel van toepassing op misbruik van economische afhankelijkheid en

marktpraktijken
 Beëindiging van klantenrelatie (! Moeilijk aan te tonen dat dit niet te wijten is aan

de toepassing van de anti-witwaswetgeving)
 Kredietweigering
 Gedragscodes (misleidende marktpraktijk artikel VI.105 9° WER)
 Andere ?
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Onrechtmatige bedingen
Selectie van enkele bedingen en hete hangijzers

A. Algemene norm: artikel VI.91/3 WER

“elk beding van een overeenkomst gesloten tussen
ondernemingen dat, alleen of in samenhang met één
of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht
schept tussen de rechten en plichten van de partijen,
onrechtmatig.”
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Algemene norm (verbod
kennelijke onvenwichtige
clausules)
Artikel VI.91/3 § 1 WER

Zwarte lijst onrechtmatige
bedingen

(Artikel VI.91/4 WER)

Transparantievereiste en
interpretatieregels
Rol

Suppletief recht ?

Grijze lijst bedingen
onrechtmatige bedingen (tenzij
bewijs tegendeel)

Gebruiken in de sector ?

(Artikel VI.95 WER)

Wil van de partijen ?

Gedragscodes ?
Burgerlijk Wetboek ?
Lex Specialis ?

B. Transparantievereiste
• Toepassing rechtspraak B2C als inspiratie ?

• Ook van toepassing op kernbedingen !

• Aannemer die niet op duidelijke en begrijpelijke wijze vermelden van de totale prijs, noch de
manier waarop de prijs moet worden berekend, door de aannemer ten aanzien van een

consument vooraleer die zich verbindt (Antwerpen 31 maart 2020, TBO 2020, 365)
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C. Bewijslast: weerlegging onrechtmatigheid grijze lijst
Weerlegbaar vermoeden van onrechtmatigheid van 8 bedingen

Tegenbewijs (Parl. Voorbereidingen)
• Aantonen geen kennelijk onevenwicht in relatie (cfr. Algemene norm)
• Bewijs dat beding niet onrechtmatig is i.f.v. gevolgen, specifieke aard
product/dienst, commerciële gebruiken,...
• Beoordeling op moment contractsluiting !
• “Meer rekbare begrippen”

• Terughoudendheid
contractvrijheid

bij beoordeling door rechter want uitzondering op

Impact nieuw bewijsrecht ! (gezamenlijke bewijslast ?)
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D. Einde van overeenkomsten van onbepaalde duur ? (artikel
VI.91/5 5 ° WER)

“Worden behoudens bewijs van het tegendeel
vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die
ertoe strekken : (…)
onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, de partijen te verbinden zonder opgave
van een redelijke opzegtermijn”
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D. Einde van overeenkomsten van onbepaalde duur ?
Principe “pacta sunt servanda” artikel 1184 BW
Overeenkomsten van bepaalde duur steeds opzegbaar maken is weinig wenselijk
Verschillende alternatieve lezingen en vragen tot schrapping van dit artikel (De
Pourcq, Tanghe en Claeys, Rooses,…)
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D. Ontsnappingsroutes ? (I)

“aan het beginsel van de contractvrijheid wordt niet geraakt, enkel aan
het misbruik dat ervan wordt gemaakt. Kan dus worden aangetoond dat
de andere partij akkoord ging om een bepaald element van de
overeenkomst, of een bepaald risico, uit te sluiten in ruil voor een
voordeel, dan gaat het om een beding omtrent het voorwerp van de
overeenkomst dat onder de contractvrijheid valt.”
Parl. Voorb. Doc. 54 1451/003, 32.
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C. Ontsnappingsroute ? (II)

“Indien de betrokken contractpartijen uitdrukkelijk een regeling
overeenkomen die normaliter onder een van de in de grijze lijst
opgesomde bepalingen zou vallen en toch welbewust zouden
kiezen voor een dergelijke regeling, het in dat geval gaat om een
toepassing van het principe van de contractvrijheid. In dit geval
kan het vermoeden van onrechtmatigheid weerlegd worden in
zoverre kan aangetoond worden dat de beide partijen werkelijk
wilden komen tot een dergelijke regeling.” (Parl. St. Kamer 2018, nr.
54-1451/3, p. 40)
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C. Ontsnappingsroute ? (III)

“Binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare, erkennen en
bevestigen Partijen uitdrukkelijk dat zij over elk beding van deze
Overeenkomst hebben onderhandeld en elk beding werkelijk
hebben gewild. Ingevolge de onderhandelingen, met bijstand van
elke Partij door een jurist, werd een evenwicht gevonden tussen
de rechten en plichten van Partijen, wat uitdrukking vindt
doorheen deze gehele Overeenkomst”
Nieuwe typeclausule die heiligmakend is ?
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C. Ontsnappingsroute ? (III)

“Er kan inderdaad omwille van gerechtvaardigde economische
motieven afgeweken worden van een normale juridische
afweging van respectieve contractuele rechten en plichten.”
 Kan men deze passages in roepen te rechtvaardiging van onrechtamtige
bedingen (waarde Parl. Voorb. Bij duidelijkheid wet ?)

 Redactietip: Opstellen van didactisch document waarbij wordt uitgelegd
waarom clausules in overeenkomst staan ?
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D. “Internationale” Ondernemingsovereenkomsten
 Internationale toepasbaarheid van de B2B-Wet ?

 Contractuele relaties : toepassing van Rome I
 Artikel 3 (rechtskeuze)
 Artikel 4 (geen rechtskeuze)
 Oneerlijke concurrentie – Buitencontractueel (artikel 6 Rome II)
 Precontractuele informatie (artikel 12 Rome II)
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D. “Internationale” Ondernemingsovereenkomsten
1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 en onverminderd de artikelen 5 tot en met 8,
wordt het op de overeenkomst toepasselijke recht als volgt vastgesteld:
a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken wordt beheerst door het recht van het land waar
de verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) de overeenkomst inzake dienstverlening wordt beheerst door het recht van het land waar de
dienstverlener zijn gewone verblijfplaats heeft;
c) de overeenkomst die een zakelijk recht op een onroerend goed of de huur van een onroerend goed tot
onderwerp heeft, wordt beheerst door het recht van het land waar het onroerend goed is gelegen;

(…)
e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de franchisenemer zijn
gewone verblijfplaats heeft;
f) de distributieovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de distributeur zijn gewone
verblijfplaats heeft;

(…)
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E. Is uitsluiting B2B wet mogelijk door rechtskeuzebeding ?
• Toepassing van vreemd recht in contract
• Is bewuste uitsluiting van Belgisch recht en B2B wet mogelijk ? (artikel 3 lid 3 Rome I)
• Hamvraag: Is de B2B wet “bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 9 Rome I en
artikel 16 Rome II ? (Cfr. Restrictieve interpretatie EHJ Unamar 17.10.2013)
• Intentie van de Belgische wetgever
• Ruimtelijk toepassingsgebied van de Belgische wet ? Tot waar reiken haar tentakels ?
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F. Sancties van onrechtmatige bedingen
Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig (artikel VI.91/6 WER)

Overeenkomst kan blijven voortbestaan indien mogelijk
Discussie of bedingen van dwingend recht dan wel van openbare orde zijn
Opmerkelijke passage Parlementaire Voorbereidingen:
“Rechter kan evenwicht herstellen indien partij daarom verzoekt”
Redactietip: belang deelbaarheidsclausules (cfr. ook Cass. 04.01.2019)
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G. Handhaving bij onrechtmatige bedingen: Nietigheid (II)

“De rechter die het bestaan van dergelijk beding vaststelt
moet immers zijn beoordelingsvrijheid behouden en beslissen
om het evenwicht van de betrokken overeenkomst, als een
partij daarom verzoekt, te herstellen.”
Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 54-1451/3,46
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G. Handhaving bij onrechtmatige bedingen: Stakingsvordering

Stakingsvordering ook mogelijk in kader van contractuele vorderingen
(XVII.1 WER juncto VI.104 WER juncto VI.91/2 tot art. VI.91/6 WER)
Deze nieuwe stakingsvordering wordt door sommige professoren betwist
tijdens de eerste studiedagen omtrent nieuwe b2b-wet,...
Stakingsvordering staat open voor:
• Contractspartijen (belanghebbenden)
• Overheid
• Beroeps of interprofessionele vereniging
• Ministers van Economie en Middenstand (nieuwe mogelijkheid B2B-wet)
53
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Nieuwe Marktpraktijken
Verhouding tot bestaande marktpraktijken
Wisselwerking tussen mededinging en
marktpraktijken

Welke marktpraktijken bestaan er nu ?
Algemeen verbod op oneerlijke
marktpraktijken in B2B (oud)
(Artikel VI.104 WER)

Algemene norm misleidende
marktpraktijken (nieuw)
(Artikel VI.105 en VI.105/1 WER)

Enkele per se misleidende /
agressieve marktpraktijken (oud)
(artikel VI.106 VI.107 en VI 109
WER)
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Algemene norm agressieve
marktpraktijken (nieuw)
(Artikel VI.109/1 WER)

A. Algemene “oernorm” (artikel VI.104 WER)
De algemene oernorm blijft ongewijzigd (voorheen artikel 95 Wet Handelspraktijken)
“Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming

de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen kan schaden.”
• Drie toepassingsvoorwaarden (vgl. algemene norm inzake B2C artikel VI.93)
• Concretisering van artikel 1382 B.W. tussen ondernemingen (kritiek)
• Vooral toegepast in horizontale B2B-verhouding
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A. Algemene “oernorm” (artikel VI.104 WER) (II)
“Geen reden om deze oernorm niet toe te passen op contractuele en dus verticale situaties”
(doctoraat Sofie DE POURCQ, KUL, Intersentia, 365-398)
• Gevolg van cassatiearresten van 1943
• Oernorm = autonome bepaling los van artikel 1382 BW of contractuele vorderingen (BW)
• Vordering tot staking = eigen regime = op zichzelf staande sanctie sinds WER = voor om het
even welke schending ook buiten boek VI van WER (artikel XVII.1 WER)
• Kritiek op samenlooptheorie (nieuw BW = opheffen van samenloopverbod)
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A. Algemene “oernorm” (artikel VI.104 WER) (III)
Nieuwe B2B-wet opent deze poort wagenwijd aangezien nieuw artikel VI.104/1 WER
stelt dat :
“Zijn in het bijzonder oneerlijk in de zin van artikel VI.104. de marktpraktijken van jegens
andere ondernemingen die (…)
1° misleidend zijn in de zin van artikelen VI105-VI,109;
2° agressief zijn in de zin van artikelen VI.109/1-VI.109/3;
3° een daad in de hand werken die als een overtreding van dit boek of als een inbreuk met
toepassing van de artikelen XV.83-86 en XV.126 moet worden beschouwd.”
De nieuwe marktpraktijken zijn van toepassing op “transacties” en dus
de contractuele sfeer
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B. Nieuwe algemene normen (agressieve en misleidende marktpraktijken)
Temporeel toepassingsgebied: vanaf 01.09.2019
Materieel toepassingsgebied:
• Geen uitsluiting van financiële diensten en overheidsopdrachten !
• Van toepassing op “transactie” (nieuwe definitie artikel VI.103 WER)
• Parl. Voorber.: precontractueel, contractueel en postcontractuele toepassing
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A. Materieel Toepassingsgebied: “Besluit over een transactie”
Definitie “besluit over een transactie”
“elk besluit van een onderneming over de vraag of, en desgevallend onder welke voorwaarden

zij een overeenkomst sluit, verderzet of ervan afziet, geheel of gedeeltelijk betaalt, of een
contractueel recht uitoefent in verband met een product, ongeacht of deze al dan niet tot
handelen overgaat.“

Artikel VI.103/1 W
<-> “potentiele schade aan beroepsbelangen” (oernorm)
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B. Misleidende marktpraktijken: Voorwaarden overtreding
Hogere bewijslast dan overtreding van de oernorm (IV.104 WER) !
• Oernorm: “potentiële aantasting beroepsbelangen”
• Nieuwe norm:
- Fout= aantasting vermogen geïnformeerde besluit transactie

- Schade= onderneming bewegen transactie te nemen die zij ander NIET genomen zou
hebben
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B. Misleidende marktpraktijken: “nieuwe algemene norm” artikel VI.105 WER
Ondernemer kan stellen dat hij misleid werd door:
1. het bestaan of de aard van het product;
2. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's,
uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé
en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik,
gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële
oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke
kenmerken van op het product verrichte tests of controles;
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B. Misleidende marktpraktijken: Definitie
Ondernemer kan stellen dat hij misleid werd door:
3. de reikwijdte van de verplichtingen van de onderneming, de motieven voor de

marktpraktijk en de aard van het verkoopproces, elke verklaring of symbool dat doet
geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt;
4. de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek
prijsvoordeel;
5. de noodzaak van een dienst, onderdeel, vervanging of reparatie;
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B. Misleidende marktpraktijken: Definitie
Ondernemer kan stellen dat hij misleid werd door:
6. de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon,
zoals haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties,
industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en
onderscheidingen;
7. de rechten van de andere onderneming, of de risico's die zij eventueel loopt;

8. marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze
dat verwarring wordt geschapen met andere producten, handelsmerken, handelsnamen
en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;
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B. Misleidende marktpraktijken: Definitie
Ondernemer kan stellen dat hij misleid werd door:
9. de niet-nakoming door de onderneming van verplichtingen die opgenomen zijn in een

sectorale gedragscode waaraan zij zich heeft gebonden, voor zover het niet gaat om een
intentieverklaring maar om een verplichting die verifieerbaar is;
10. het mededelen van afbrekende gegevens over een andere onderneming, haar goederen,
diensten of activiteit.
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B. Misleidende marktpraktijken: Beschouwingen
• Heel wat open en rekbare begrippen
• Analoge interpretatie met Richtlijn 2005/29 ?
• “Nieuwe kleine algemene norm inzake misleidende acties” (artikel VI,105 8°-9° Wer)
- Actieve misleiding tav essentiële elementen (1° tot 7°)

- Specifieke vormen van actieve misleiding en zwartmaking ( 8° en 9°)
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B. Misleidende marktpraktijken: Verhouding met oernorm (“cascaderegeling”)
• Geen duidelijke conceptuele link met artikel VI.104/1
• Wat niet verboden is op grond van artikel VI.104/1 kan nog steeds verboden worden onder

algemene oernorm artikel VI.104
• Wat verboden is op grond van artikel VI.104/1 kan niet alsnog toegelaten worden door
tegenbewijs van strijdigheid met eerlijke marktpraktijken in de zin van artikel VI.104
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B. Misleidende marktpraktijken: Misleidende Omissie (artikel VI.105/1 WER)
• Passieve omissie: Rekening houdende met alle omstandigheden (feiten, omstandigheden,
medium) de onderneming die beslissing moet nemen niet over essentiële informatie

beschikt (artikel VI.105/1 1ste lid)

• Actieve Ommissie : Onderneming die essentiële informatie onduidelijk, onbegrijpelijk,
dubbelzinning of laattijdig verstrekt (artikel VI.105/1 2de lid)
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B. Misleidende marktpraktijken: Misleidende omissie: beschouwingen
• Parallel met onrechtmatige bedingen (transparantievereiste ?)
• Verhouding met gemeen recht – actieve onderzoeksplicht
- Precontractuele informatieverplichtingen
- Commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Titel 2 Boek X WER)

• Vergelijking met consumentenrecht ?
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C. Agressieve marktpraktijken (artikel VI.109/1)
• Agressief: “Intimidatie, dwang, inclusief het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste
beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de onderneming met
betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan beperken.”
• “Uitbuiten door een onderneming van een machtspositie ten aanzien van de andere
onderneming om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, druk uit te
oefenen op een wijze die haar vermogen om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk
beperkt.”
• Toelichting Parl. Voorb. : Voorbeeld indien beëindiging overeenkomst gaat gepaard met
hoge kostprijs of uitzonderlijke niet contractuele obstakels
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D. Handhaving van de “nieuwe” verboden marktpraktijken
• Vordering tot staking door belanghebbende, Minister van Economie en Midenstand
• Aansprakelijkheidsvordering voor schadevergoeding
• Nietigheid zonder matiging ? afhankelijk van openbare orde karakter
• Geen equivalente sanctie als in B2C (artikel VI.38 WER)
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4bis
Verbod op misbruik van
economische afhankelijkheid
(en de rol ervan bij
marktpraktijken)

Verslag 5 maart 2021
Prioriteiten 2021
Pagina 35-36
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A. Toepassingsgebied
• Personeel toepassingsgebied: “economisch afhankelijke onderneming”(artikel I.6 12bis°
WER):

“positie van onderworpenheid van een onderneming ten aanzien van één of meerdere andere
ondernemingen gekenmerkt door de afwezigheid van een redelijk equivalent alternatief,
beschikbaar binnen een redelijke termijn en onder redelijke voorwaarden en kosten, die deze
of elk van deze ondernemingen toelaten om prestaties of voorwaarden op te leggen die niet
kunnen verkregen worden in normale marktomstandigheden”
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A. Toepassingsgebied: Positie economische afhankelijkheid
1. Is er een redelijk equivalent alternatief voorhanden dat beschikbaar is binnen redelijke
termijn ?

2. Zou de andere onderneming prestaties of voorwaarden kunnen opleggen die niet kunnen
worden verkregen in “normale marktomstandigheden” ?
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A. Toepassingsgebied: Positie economische afhankelijkheid
• Geen verdere duiding in Wet: Wél in parlementaire voorbereidingen
• Hoe belangrijk is die overeenkomst voor de economisch afhankelijke onderneming (belang
in omzet)?

• Relatieve marktmacht van onderneming, aanbod op de relevante markt, duur van de
relaties,...
• Verschil in financiële middelen, bekendheid merk, technologie en knowhow, kooployauteit
van consumenten...
• Vrees voor economisch nadeel / respresailles
• Is die positie van economische afhankelijkheid het resultaat van een weloverwogen keuze
of een gedwongen realiteit?

• ....
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B. Definitie: Misbruik van economische afhankelijkheid ?
“Het is verboden in hoofde van één of meer ondernemingen (1) misbruik te maken van een (2)
positie van economische afhankelijkheid waarin één of meerdere ondernemingen zich

bevindt, waardoor de (3) mededinging kan worden aangetast op de betrokken Belgische
markt of op een wezenlijk deel daarvan.” (Artikel IV.2/1 WER – eigen nummering en
onderlijning)

• Drie cumulatieve voorwaarden
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B. Definitie: Wat wordt verstaan onder misbruik ?
Er kan sprake zijn van misbruik bij (Artikel IV.2/1 WER):
1. het weigeren van een verkoop, een aankoop of van andere transactievoorwaarden;
2. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere
contractuele voorwaarden;

onbillijke

3. het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers;
4. het toepassen ten opzichte van economische partners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige
prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;

5. het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de
economische partners van bijkomende prestaties, die naar hun aard of volgens het handelsgebruik
geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
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B. Definitie: Wanneer is er een ‘mogelijke’ marktverstoring?
• Geen “merkbaarheidsvereiste”: zeer lage drempel ?
• Bewijs “mogelijke” marktverstoring volstaat
• De Minimis non curat Praetor ?
• Meningen verdeeld over dit criterium snel vervuld zal zijn:

- Verhoudingsgewijs makkelijker aan te tonen op kleine Belgische markt
- In Frankrijk weinig zaken
• Rol bij beoordeling van onrechtmatige bedingen en marktpraktijken ?
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C. Handhaving van verbod misbruik economische afhankelijkheid
• Klacht bij de BMA door belanghebbende, Minister Economie of Middenstand
- Boete van 2 % van de omzet
- Vraag tot beëindiging restrictieve mededingingspraktijk met dwangsom tot 2 % omzet
• Privaatrechtelijke handhaving ? Geen precisering in wet => Gemeen recht
• Nietigheid van de overeenkomst (geen matiging want van openbare orde vs. Onrechtmatige
bedingen ?)

• Vordering tot staking mogelijk, collectief herstel, kort geding
• Toepassing specifieke bewijs en schadevergoedingsregels (Boek XVII WER)
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D. Handhaving door inroepen als verboden marktpraktijk ?
Vz. Or. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020
• Eerste veroordeling wegens misbruik van economische afhankelijheid in kader van een
verkoopsweigering voor de stakingsrechter

• Tezamen ingeroepen met oernorm artikel VI.104 WER
• “Gaat om andere schade dan deze die volgt uit de zuivere contractuele niet nakoming”
(toepassing samenloopleer. Contra: S. DE POURCQ)
• Weigering producent kinderkledij om te leveren aan handelaar eenzijdig en zonder
aankondiging
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D. Handhaving door inroepen als verboden marktpraktijk ?
Vz. Or. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020
• Misbruik van positie om leveringen onmiddellijk te stoppen
• “Onmogelijk voor kleinhandelaar om zich bij alternatieve leveranciers te bevoorraden in
september voor wintercollectie 2020”
• Andere elementen die meespeelden:
• Overmaken promotiemateriaal

- Leverancier was op de hoogte van chronische betalingsachterstand
- Werkelijke motieven = gewijzigde distributiepolitiek
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D. Handhaving door inroepen als verboden marktpraktijk ?
Vz. Or. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020
• Geen onderzoek naar “potentiële aantasting mededinging” maar stelt dat minstens strijdig

is met algemeen verbod oneerlijke marktpraktijken
• Staking van de leveringsweigering op straffe van dwangsom
• Tegenvordering : bijkomende waarborgen levering afgewezen wegens “zuiver contractueel”
Kritiek
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E. Eerste rechtsrpraak nieuwe B2B Marktpraktijken ?
• Nl. Ondernemingsrechtbank Brussel 09.04.2020 : inroepen van artikel VI.105
WER in zaak in verband met slechtmaking

• Nl. Ondernemingsrechtbank Brussel 23.04.2020: inroepen van artikel VI.105
WER in wederrechtelijke registratie van domeinnaam

Copernicaanse revolutie in B2B wet
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Samenvattend schema B2B wet

*=betwisting in RL

Oneerlijke, misleidende en agressieve
marktpraktijken

Misbruik van economische
afhankelijkheid

Onrechtmatige bedingen en algemene
norm

Datum inwerkingtreding

1 september 2019

22 augustus 2020 (gewijzigd –
voorheen 1 juni 2020)

Voor contracten gesloten, hernieuwd of
gewijzigd na 1 december 2020

Personele toepassing
(niet consument ?)

Alle ondernemingen behalve vzw
zonder duurzaam econ. doel (?)*

Alle ondernemingen groot of klein

Alle ondernemingen groot of klein

Materiële toepassing

Alle producten en diensten

Alle producten en diensten

Alle ondernemingsovereenkomsten uitgezonderd financiële
diensten en overheidsopdrachten (kan
uitgebreid worden

Aard

Meestal openbare orde

Openbare orde

Dwingend recht / Openbare orde

Nietigheid

« Onrechtmatig » = « Nietig »
(Gedeeltelijk of Volledige nietigheid)

Volledige nietigheid (indien
misbruik voor of bij sluiten van de
overeenkomst)

Gedeeltelijk of volledig afhankelijk van OO

Staking

Ja

Ja

Ja* (betwist door sommigen)

Controle kernbedingen

Ja

Ja

Neen behalve transparantievereiste !

Beide

Onduidelijk

Praktijk
/ Contract
Type
here the
title of the presentation

« Transactie » (artikel VI.103 WER) =>
Beide
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8
Conclusies

Conclusies: Onduidelijke wet, discussie over draagwijdte
• Stakingsrechter bevoegd in contractuele geschillen
(onrechtmatige bedingen én marktpratkijken) (nog betwist
door sommigen (zeer grote impact op doeltreffendheid wet)
• Moeten we onderscheid maken tussen praktijken, bedingen
en overeenkomst, precontractuele handelingen om
toepassing te ‘mogen’ maken van de verschillende normen ?

• Rol van de (soms volledig) contra legem overwegingen in de
Parlementaire Voorbereidingen ?
• Toepassing van principes van de EHJ-rechtspraak van de B2Cwet ?
• Is de gehele wet van openbare orde of niet ? (geen matiging
mogelijk)
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Conclusies: Onduidelijke wet, discussie over draagwijdte
• Focus ligt op het juridisch evenwicht maar moeilijk los te
koppelen van economische achtergrond (bij onrechtmatige
bedingen)
• Hoe groot zal de wisselwerking tussen de drie luiken van de
wet zijn in de praktijk (versterkend effect) ?
• Hoe laag wordt de drempel voor criterium van de aantasting
van de mededinging ? (misbruik van economische
afhankelijkheid)
• Komt er een reparatiewet bij nieuwe regering ? Of n.a.v.
Implementering EU Richtlijn op foodsector (2021) ?
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Conclusies: Tips
• Documenteren van precontractuele fase wordt belangrijker

• Opmaak van didactisch document met waarom van bedingen ?
• Indien stakingsvordering het enige en snelle remedium is toch wagen om met contractuele
vordering naar stakingsrechter te gaan ? (minstens bepleiten dat vordering deels afzonderlijk
een oneerlijke marktpraktijk is en koppelen aan misleidende en agressieve marktpraktijken
?)
• Wet kan uw cliënten zowel ten gunste zijn, als ten laste !
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5.
De omzetting van EU Richtlijn
inzake oneerlijke marktpraktijken
in de food supply chain

92

A. Basisprincipes en uitgangspunten
• Minimumharmonisatie (ov. 40 EU Richtlijn 2019/633/EU)

• Omzetting in wet per 01.05.2021 (te laat) – inwerkingtreding 01.11.2021
• Materieel toepassingsgebied:
- Leverancier met jaarlijkse omzet van ≤ 350 miljoen EURO vs. ‘sterkere afnemer’ (maar omzetting Bel.
Wetgever)
- Enkel bescherming leverancier ! (<-> B2B wet)
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A. Basisprincipes en uitgangspunten
Leverancier met een jaarlijkse omzet van…

Afnemer met een jaarlijkse omzet van…*

≤ EUR 2 000 000
> EUR 2 000 000 en ≤ EUR 10 000 000

> EUR 2 000 000
> EUR 10 000 000

> EUR 10 000 000 en ≤ EUR 50 000 0000

> EUR 50 000 000

> EUR 50 000 000 en ≤ EUR 150 000 0000

> EUR 150 000 000

> EUR 150 000 000 en ≤ EUR 350 000 0000

> EUR 350 000 000

* Om jaarlijkse omzet te bepalen, zie: bijlage bij de Aanbeveling van de Commissie 2003/361/EG (regels partneronderneming of verbonden onderneming!)
• Overheid moet altijd aan verplichtingen OHPR voldoen

MAAR WELLICHT DEZE INGEWIKKELDE OMZETVERHOUDINGEN
NIET WEERHOUDEN IN OMZETTING BELGISCHE WET (ACTUEEL BIJ RAAD VAN STATE !)
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A. Basisprincipes en uitgangspunten
• Territoriaal: één van de partijen in EU

• EU = verboden praktijken geen bedingen (subtiel onderscheid)
• Ook een zwarte en grijze lijst van bedingen (maar anders ingedeeld en andere clausules !)
• Verschil filosofie “grijze lijst” tussen BE en EU
- EU = “enkel verboden indien niet op voorhand op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze
overeengekomen”
- BE = “Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe
strekken”
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B. Zwarte lijst
Betalingstermijnen
• (bij regelmatige leveringen) Maximale betalingstermijn van 30 dagen voor bederfbare en 60

dagen voor niet bederfbare producten (maar BE wetsontwerp maakt dit onderscheid niet ! =
30 dagen)
• (bij niet regelmatige leveringen) EU zegt 60 dagen maar in BE ontwerp zou dit ook tot 30

dagen worden herleid
Annulatie van bestellingen 30 dagen voor geplande levering
- EU: enkel voor bederfdbare goederen. BE (ontwerp) alle goederen
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B. Zwarte lijst
Eenzijdige wijziging voorwaarden leveringsovereenkomst

Annulatie van bestellingen 30 dagen voor geplande levering
Betalingen niet gerelateerd aan verkoop van landbouw- of voedingsproducten
Risico-overdracht bederf of verlies ( BE B2B wet “economisch risico” = grijs)

Weigering schriftelijke bevestiging ( verplichting schriftelijke overeenkomst!)
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B. Zwarte lijst
Onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking bedrijfsgeheimen
(Dreigen met) commerciële vergeldingsmaatregelen bij uitoefening rechten
Vergoeding voor kosten klachtenbehandeling klanten bij gebrek nalatigheid/schuld
leverancier
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C. Grijze lijst (“tenzij indien voorafgaand en uitdrukkelijk anders
overeengekomen”)
Retournering onverkochte landbouw- en voedingsproducten zonder betaling
Vergoeding voor opslag, uitstalling, opname of aanbieding
Bijdragen (alle of deel van) kosten promotieactie
Reclamekosten & (e) Marketingkosten voor landbouw- en voedingsproducten
Betaling personeel voor de inrichting van de ruimtes die voor verkoop van de
producten van de leverancier worden gebruikt
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D. Belgische omzetting: afwijkingen in kader van minimumharmonisatie ?
• Wetsontwerp bij Raad van State (te laat bij omzetting)

• Drempel van 350 miljoen werd behouden (uitzondering voor landbouwcoöperatieven –
kritiek FEVIA – verschil buurlanden)
• Geen onderscheid tussen bederfdbare en niet bederfdbare goederen (betalingstermijn)
• Geen overname van het “trapsysteem” van de richtlijn
• Handhaving door Economische inspectie
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II.
Enkele nieuwe EU B2B
Verordeningen

1. Geoblocking en de aanpak
van andere
ongerechtvaardigde
discriminatie op grond van
nationaliteit, verblijfplaats of
plaats van vestiging
Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Geoblocking en verbod op
discriminatie binnen de interne
markt
Op alle diensten en producten ?
Leveringsplicht in alle landen ?
Verschillende prijzen op verschillende
websites ?
103 Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics

Wat is Geoblocking ?
• Geoblocking sensu stricto
• Ontzeggen toegang tot een website
• Automatische doorleiding naar een andere versie van de website
• Weigeren om te verkopen

• Geodiscriminatie: andere prijzen, lever en betaalvoorwaarden
• Beperkingen bij betaling

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Wat regelt de Geoblock
Verordening NIET ?

105 Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics

Factsheet
• Verordening nr. 2018/302 van 28 februari 2018
• Inwerkingtreding met ingang vanaf 3 december 2018 (artikel 11 Verordening)
• Bestraffing met sanctie van niveau 2 (artikel XV.125/4 WER)
• Impact Brexit: Notice of 26.05.2020 = UK traders = third parties
• Evaluatieverslag van de Europese Commissie van 30.11.2020 (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/geo-blocking)
• Eurobarometer 477b on cross-border access to online content
• B2C én B2B Reglementering

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Materieel toepassingsgebied: Rationae Materiae
• Zelfde sectoren als deze geviseerd in de EU Dienstenrichtlijn (artikel 1 Verordening)
• Wat NIET ? (artikel 2 (2) Dienstenrichtlijn 2006/123)
• Niet economische diensten van algemeen belang
• Financiële diensten (miv betalingsdiensten)
• Audiovisuele diensten met als hoofdoel verstrekken toegang uitzendingen van sport, films, series (bescherming
auteursrechten)
• E-boeken, videospllen en muziekstreaming, gokproducten en diensten
• …

• Wel bvb. entertainment, toerisme en alle andere mogelijke producten en diensten
• Geen invloed op belastingwetgeving

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Materieel toepassingsgebied: Rationae Personae
• Alle handelaren in de EU actief inclusief de onlinemarktplaatsen en platformen (overweging 17 van

de Verordening)
• Ook handelaren uit derde landen die niet gevestigd zijn in EU zullen zich aan de regels moeten
houden (ruimer dan onder Dienstenrichtlijn!)

• Zowel consumenten als ondernemingen kunnen “klant” zijn dus zowel B2B als B2C regelgeving !
• Doch niet voor onderneming die koopt voor wederverkoop !
• Grensoverschrijdende verkoop = toepasselijk recht Rome I en Brussel I

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Toegang tot online-interfaces (Artikel 3 Verordening)
• Online-interfaces (ruimer) > websites
• Geen blokkering op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging
• Mogen niet langer doorgeleid worden naar andere versie van online-interface van ander land met
automatische detectie
• “Wel toegelaten indien omwille van specifieke regelgeving inhoud niet mag weergegeven worden in
andere lidstaat”

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Toegang tot goederen en diensten (artikel 4 Verordening)
• Handelaren mogen geen verschillende algemene toegangsvoorwaarden hanteren
• Geldig voor handelaren die levering aanbieden in ander lidstaat of mogelijkheid tot afhalen
• Klant uit andere LS moet tegen precies dezelfde voorwaarden kunnen kopen
• Elektronica aankoop in Duitsland die door Belgische consument zelf wordt opgehaald ter plaatse.
• Geen verplichting voor handelaar te gaan leveren in andere lidstaat
• Ook geldig voor aankoop van diensten (bvb. Clouddiensten)
• Ook voor diensten die worden aangeboden in de LS van de handelaar (bvb. Cinema, pretpark,
toeristische accomodatie)
Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Toegang tot goederen en diensten (artikel 4 Verordening)
• Handelaren kunnen landspecifieke websites blijven maken
• Voorwaarden tussen Lidstaten kunnen verschillen
• Niet verplicht om dienst na verkoop uit te breiden waar geen levering is voorzien
• Kunnen meerkost verzending, levering en transport vragen
• Niet contractuele wettelijke vereisten (zoals etikettering) moeten ook niet worden nageleefd.
• Handelaar kan andere prijs toepassen indien wettelijk vereist (bvb. Boekenprijs)
• Geen product of dienst in land waar verboden is,…

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics

115

Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics
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Geen discriminatie in verband met betaling (artikel 5 Verordening)
• Verbod om verschillende betalingsvoorwaarden te hanteren voor de verkoop van goederen en
diensten op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats vestiging
• Handelaren blijven in beginsel wel vrij om de betaalmiddelen te kiezen
• Handelaar kan levering uitstellen tot bevestiging van betaling
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2. Platform to Business: Is
er een evenwichtigere
relatie tussen grote
platformen en handelaars
ingevolge Verordening nr.
2019/1150 ?
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Platform2Business Verordening
Hernieuwde machtsverhouding?
Welke verplichtingen voor het platform ?
Wat met de data van het cliënteel ?
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Factsheet
• Verordening nr. 2019/1150 van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor
zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
• Inwerkingtreding met ingang van 12 juli 2020 (artikel 19 Verordening)
• Richtsnoeren betreffende transparantie van de rangschikking overeenkomstig Verordening 2019/1150
van 8.12.2020 (2020/C 424/01)
• B2B Reglementering
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Materieel toepassingsgebied (artikel 1 en 2)
• Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines
• “Zakelijke gebruiker” en “Bedrijfswebsitegebruikers”:
• Met vestigingsplaats in de EU
• Die goederen en diensten aanbieden aan consumenten via de zoekmachines en tussenhandelsdiensten

• Reserveringswebsites, vergelijkingssites voor energie of vliegtickets, online marktplaatsen voor
producten of diensten, appstores, zoekmachines,…
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Materieel toepassingsgebied (artikel 1 en 2)
• Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines
• “Zakelijke gebruiker” en “Bedrijfswebsitegebruikers”:
• Met vestigingsplaats in de EU
• Die goederen en diensten aanbieden aan consumenten via de zoekmachines en tussenhandelsdiensten

• NIET van toepassing:
• Ondernemers die goederen rechtstreeks aanbieden aan consumenten
• Platformen die transacties tussen consumenten onderling faciliteren (C2C)

• Platformen die transacties tussen ondernemingen onderling faciliteren (B2B)
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Verplichtingen tav algemene voorwaarden (artikel 3)
• Algemene voorwaarden moeten:
• In duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgesteld (// artikel VI.91/2 WER – B2B Wet)
• Redenen omvatten voor schorsing en beëindiging van diensten
• Informatie verstrekken over aanvullende distributiekanalen
• Informatie i.v.m. de controle van intellectuele eigendomsrechten

• Meedelen van veranderingen die worden doorgevoerd met opzegtermijn van tenminste 15 dagen

• Bepalingen in strijd met voorgaande zijn nietig
• Identiteit van de verkoper moet duidelijk zichtbaar zijn op platform
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Beperking, opschorting en beëindiging (artikel 4)
• Indien tussenhandelsdienst diensten zal beperken, opschorten of beëindigen dan:
• Motivering met verwijzing naar specifieke feiten of omstandigheden
• Mededeling dient op “duurzame drager” (dus mededeling via platform niet voldoende ?)

• In geval van beëindiging : opzegtermijn van minstens 30 dagen

• Procedure niet van toepassing indien:
• Wettelijke verplichting die onverenigbaar is met opzegtermijn

• In geval van herhaling van bewezen overtredingen
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Rangschikking (artikel 5)
• Onlinetussenpersonen/zoekmachine moeten meedelen:
• Welke parameters meespelen voor de rangschikking en het relatieve belang daarvan
• Indien er invloed is door directe of indirecte vergoeding op de rangschikking

•

Indien onlinezoekmachine de rangschikking heeft gewijzigd of website heeft “gedelist” door
kennisgeving derde dan dient bedrijfswebsitegebruiker hiervan in kennis worden gesteld

•

Onlinetussenpersonen/zoekmachines moeten geen algoritmes openbaar maken

• Indien online tussenhandelsdienst aanvullende goederen of diensten aanbiedt (bvb. financiering) • Dan moet hier ook beschrijving van worden gegeven in de algemene voorwaarden (artikel 6)
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Rangschikking (artikel 5) = “Voorspelbaarheidsnorm”
•

Rangschikkingsparameters worden niet gereglementeerd wel hun
voorspelbaarheid

•

Gebruikersgeoriënteerde aanpak
• op niveau van de « gemiddelde gebruiker »
• Juiste mate van gedetailleerdheid

•

Betaalde rangschikking: welke concrete invloed ?
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Platform 2 Business verordening: conclusies

•

Eerdere beperkte impact

•

Zeer technisch

•

Vrijblijvend

•

Nieuwe initiatieven van Commisaris Vestagher te verwachten na recente nederlagen

•

Digital Services Act en Digital Markets Act (Proposals of the EU Commission on 15th of December
2020) = aanpak macht platformen en social media
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THANK YOU !
Michel SEGERS

Dank voor uw aandacht ! Vragen ?

02 274 51 87

Michel.segers@flinn.law

www.flinn.law

