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                                    Bijlage  – OVERZICHT INFORMATIEVERPLICHTINGEN  
                                            TOEPASSELIJKE WETGEVING 

 

 

 

Boek I "Definities" van het Wetboek van economisch recht1 (hierna: WER) 

Art. I.1, 1° onderneming : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn 

verenigingen; 

Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen" WER 

 

Art. III. 49. § 1. Alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht zijn verplicht om zich 

respectievelijk met de handels-, ambachtshoedanigheid of hoedanigheid van niet-handelsonderneming naar privaat recht te laten inschrijven 

in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vóór de aanvang van hun activiteiten.  

Deze verplichting is zowel van toepassing op het ogenblik van de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe 

vestigingseenheid.   

§ 2. De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met de handels- of ambachtshoedanigheid vormt, behoudens tegenbewijs, een 

vermoeden van de hoedanigheid van koopman of ambachtsman, naargelang de aard van de inschrijving.  

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, behoeven de vennoten onder firma en de werkende vennoten, ofschoon zij handelaars zijn, niet afzonderlijk 

in de Kruispuntbank van Ondernemingen te worden ingeschreven.  

§ 4. […] 

 

Art.III. 51. § 1. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-

handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden 

ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op 

dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niethandelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België 

een nieuwe vestigingseenheid op te richten.  

Wanneer de uitoefening van een nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder 

bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van paragraaf 1, binnen een termijn 

van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap tot wijziging overgaan.  

§ 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-

handelsondernemingen naar privaat recht verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien 

één van de vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel III.53, niet meer overeenstemt met de 

werkelijke toestand. 

 

Art. III. 52. In geval van beëindiging van de activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moet de handels-, 

ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaat recht of haar rechtsopvolgers, binnen één maand na de beëindiging van de 

activiteiten, om de doorhaling van de inschrijving verzoeken.  

Wanneer de in het eerste lid vermelde beëindiging voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of 

onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moet de doorhaling gebeuren binnen een termijn van één maand na de 

overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap. 

 

Art. III.74, § 1. Onverminderd bijzondere wettelijke en reglementaire voorschriften, stelt elke onderneming op een der wijzen vermeld in 

artikel III.75, de volgende gegevens ter beschikking :  

[… ] 

2° haar rechtsvorm; 

[… ] 

4° haar adresgegevens, met inbegrip van haar eventueel e-mailadres, die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met haar 

mogelijk maken;  

[… ] 

6° haar maatschappelijke zetel; 

7° wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, een vergunnings- of aangifteplicht, in overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de adresgegevens van de 

bevoegde autoriteit of het ondernemingsloket;  

8° wat betreft de gereglementeerde beroepen : 

                     
1 BS, 29 maart 2013 

 



 

be 

a) de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven; 

b) de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend; 

9° de algemene voorwaarden en de bepalingen die de onderneming in voorkomend geval hanteert alsmede de talen waarin deze algemene 

voorwaarden en bepalingen kunnen worden geraadpleegd; 

10° het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde contractbepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of 

betreffende de bevoegde rechter; 

[… ] 

14° de in artikel III.6 bedoelde verzekering of waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking. 

§ 2. Wanneer de ondernemingen in een informatiedocument hun ondernemingsactiviteiten in detail beschrijven, nemen zij hierin informatie op over 

hun multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de betrokken ondernemingsactiviteiten en over de 

maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten.  

 

Art. III.75. Op initiatief van de onderneming worden de gegevens bedoeld in artikel III.74 :  

1° verstrekt aan de afnemer; of 

2° voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk gemaakt op de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt verricht of de overeenkomst wordt 

gesloten; of 

3° voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk gemaakt op een door de onderneming meegedeeld elektronisch adres; of  

4° opgenomen in elk door de onderneming verstrekt informatiedocument waarin haar activiteiten in detail worden beschreven.  

 

Art. III.76. Op verzoek van de afnemer, verstrekt de onderneming de volgende aanvullende informatie : 

[… ] 

2° voor gereglementeerde beroepen, een verwijzing naar de geldende beroepsregels en de wijze waarop hierin inzage kan worden verkregen; 

[… ] 

4° de gedragscodes die op de onderneming van toepassing zijn alsmede het adres waar zij elektronisch kunnen worden geraadpleegd en de 

beschikbare talen waarin deze codes kunnen worden geraadpleegd;  

5° de vorige versies, die van toepassing waren op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst, met de van toepassing zijnde begin- en 

einddatum, van de gegevens bedoeld in artikel III.74, 9°. 

 

Art. III.77. De informatie bedoeld in de artikelen III.74 en III.76 worden helder, ondubbelzinnig en tijdig voor de sluiting van enige overeenkomst of, 

indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de levering van de goederen of verrichting van de dienst, meegedeeld of beschikbaar gesteld. 

 

Art. III.78. Elke onderneming heeft de plicht aan te tonen dat aan de eisen voorzien in de artikelen III.74 tot III.77 is voldaan en dat de verstrekte 

informatie juist is. 

Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" WER 

 

 Art. VI.2. Vooraleer een consument wordt gebonden door een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of een buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomst, of door een overeenkomst bedoeld in artikel VI.66, verstrekt de onderneming de consument op duidelijke 

en begrijpelijke wijze de volgende informatie, indien die informatie al niet duidelijk is uit de context: 

  1° de voornaamste kenmerken van het product, op een wijze die is aangepast aan het gebruikte communicatiemiddel en aan het betrokken 

product; 

  2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam, het geografische adres waar zij gevestigd is en 

haar telefoonnummer; 

  3° de totale prijs van het product, met inbegrip van alle belastingen, en alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald, 

of, als door de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, 

desgevallend, alle extra vracht-, leverings-, of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval 

het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn; 

  4° desgevallend, de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het product te leveren en het 

beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling; 

  5° naast een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen, desgevallend het bestaan en de 

voorwaarden van diensten na verkoop en commerciële garanties; 

  6° desgevallend, de duur van de overeenkomst, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de 

voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst; 

  7° desgevallend, de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de 

consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik; 

  8° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen; 

  9° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software en andere diensten waarvan de onderneming op de 

hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn.] 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#Art.VI.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#LNK0097


 

be 

  10° desgevallend, het feit dat bij het aangaan van de overeenkomst het totaalbedrag dat door de consument dient te worden betaald, wordt 

afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent [overeenkomstig de artikelen VI.7/1 en VI.7/2] 

 

BOEK XII “Recht van de elektronische economie" 

 

Art. XII.6. § 1. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften zorgt elke dienstverlener van de informatiemaatschappij 

ervoor dat de afnemers van de dienst en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tenminste tot de 

volgende informatie:  

1° zijn naam of handelsnaam;  

2° het geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd;  

3° nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn 

elektronisch postadres;  

4° desgevallend het ondernemingsnummer;  

5° wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit; 

 6° wat gereglementeerde beroepen betreft:  

a) de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven,  

b) de beroepstitel en de staat waar die is toegekend,  

c) een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe;  

7° wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het identificatienummer zoals 

bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;  

8° de gedragscodes die hij desgevallend heeft onderschreven, alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen 

worden geraadpleegd.  

§ 2. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding moeten de diensten van de 

informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnig aangeven en meer in het bijzonder vermelden of belasting en 

leveringskosten inbegrepen zijn. 

 

Boek XV “Rechtshandhaving” WER 

Art. XV.2, § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie, zijn de door de minister aangestelde 

ambtenaren bevoegd2 om de inbreuken op dit Wetboek op te sporen en vast te stellen. Deze ambtenaren kunnen de in deze titel bepaalde 

bevoegdheden uitsluitend uitoefenen ter opsporing en vaststelling van inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten, 

met uitzondering van de bepalingen opgenomen in Boek IV en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

§ 2. De door deze ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel. 

Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen dertig dagen na vaststelling van de inbreuk aan de overtreder bij 

aangetekende brief betekend of hem overhandigd. [...] 

 

Art. XV.3. Met het oog op het opsporen en vaststellen van de inbreuken bedoeld in artikel XV.2, § 1, hebben de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren 

de volgende bevoegdheden : 

1° zich tijdens de gewone openings- of werkuren, tijdens het productieproces of op het ogenblik dat de producten of diensten worden aangeboden 

of er aanwijzingen zijn dat het productieproces gaande is of de producten of diensten worden aangeboden, toegang verschaffen tot of zich toegang 

laten verschaffen tot alle plaatsen waarvan zij op redelijke gronden van oordeel zijn dat de betreding ervan voor het vervullen van hun taak 

noodzakelijk is, tenzij het bewoonde lokalen betreft. [... ]; 

2° alle nuttige vaststellingen doen, alle onderzoeken, controles en opsporingen uitvoeren en alle informatie verzamelen die zij noodzakelijk achten 

voor het verzekeren van een daadwerkelijke naleving van de bepalingen bedoeld in artikel XV.2, § 1;  

[… ] 

5° zich op eerste vordering, zonder verplaatsing of na zich naar de in de bepaling onder 1° bedoelde plaatsen te hebben begeven, alle inlichtingen, 

documenten, stukken, boeken, bescheiden, gegevensbestanden en geïnformatiseerde dragers van gegevens laten verstrekken die zij tot het 

volbrengen van hun taken nodig achten en hiervan gratis afschrift nemen, of ze gratis meenemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

Wanneer de geïnformatiseerde dragers toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat, hebben zij het recht zich 

de op die informatiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm te doen 

voorleggen, in de door hen gevraagde vorm tegen afgifte van een ontvangstbewijs; 

[… ] 

 

Art. XV.31. § 1. Wanneer is vastgesteld dat een handeling een inbreuk bedoeld in artikel XV.2, § 1 vormt, of dat zij aanleiding kan geven tot een 

vordering tot staking, kunnen de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 een waarschuwing richten tot de overtreder waarbij die tot stopzetting van 

deze handeling wordt aangemaand. 

                     
2 Ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van 

economisch recht, BS 5 mei 2014. 

 



 

be 

De waarschuwing wordt de overtreder ter kennis gebracht binnen een termijn van dertig dagen volgend op de dag van de vaststelling van de feiten, 

[… ] 

De waarschuwing vermeldt : [...] 

 

Art. XV.61. § 1. Wanneer zij inbreuken bedoeld in artikel XV.2, § 1, vaststellen, kunnen de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 een geldsom 

voorstellen waarvan de vrijwillige betaling door de overtreder de strafvordering doet vervallen.  

De overtreder krijgt in dat geval de mogelijkheid om elk proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk waarop het voorstel betrekking heeft vooraf 

in te zien en zich daarvan een afschrift te doen afgeven. 

De tarieven alsook de betalings- en inningswijzen van deze transactie worden door de Koning vastgesteld3. 

[… ] 

 

Art. XV.70. De inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek worden bestraft met een sanctie tussen niveau 1 en niveau 6.  

[… ] 

De sanctie van niveau 2 bestaat uit een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10. 000 euro. 

De sanctie van niveau 3 bestaat uit een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 25 .000 euro. 

[… ] 

 

Art. XV.77. Met een sanctie van niveau 2 worden gestraft, zij die :  

[… ] 

 7° de bepalingen overtreden van de artikelen III.74 tot III.77 en III.81. 

[… ] 

 

Art. XV.119. Met een sanctie van niveau 2 worden gestraft, zij die de voorschriften van de artikelen XII.6 tot XII.9 en XII.12 overtreden. 

 

Art. XV.125 § 2. Met een sanctie van niveau 3 worden gestraft, zij die te kwader trouw de artikelen XVI.2 tot XVI.4, §§ 1 tot 3, XVI.17, § 2, laatste lid, 

en XVI.27, § 2, overtreden.  

 

                     
3 Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten, BS 29 april 2014. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#Art.XV.118
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#Art.XV.120
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#Art.XV.124/3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?N=&caller=list&cn=2013022819&fromtab=wet&la=N&language=nl&numero=1&rech=1&sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&table_name=wet&tri=dd%20AS%20RANK#LNK0578

