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De Wetten van 4 april 2019 en 2 mei 2019 wijzigen boeken IV en VI van het Wet-
boek van economisch recht (WER) en impliceren heel wat belangrijke wijzigingen 
voor de relaties tussen ondernemingen. 

De Wet van 4 april 2019, die vrij onverwacht tot stand gekomen is, vult boek IV 
van het WER aan met bepalingen over misbruik van economische afhankelijkheid 
(met inwerkingtreding op 1 juni 2020). Verder vult deze wet boek VI van het WER 
aan met bepalingen die oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen onderne-
mingen verbieden (met ingang van 1 december 2020, voor na die datum gesloten, 
hernieuwde of gewijzigde overeenkomsten) en met verbodsbepalingen inzake mis-
leidende en agressieve marktpraktijken tussen ondernemingen (inwerkingtreding 
op 1 september 2019). 

De Wet van 2 mei 2019, die wel langdurig is voorbereid en in werking trad op 3 
juni 2019, wijzigt vooral de handhaving van het mededingingsrecht en de rechtsbe-
scherming daarbij. Boetes worden potentieel hoger, schikkingen worden beter ge-
organiseerd, bij concentratiecontrole wordt een ‘stop the clock’ ingevoerd, rechts-
bescherming wordt hier en daar aangescherpt en procedures wijzigen.

Tijdens deze studiedag worden deze diverse, en soms ingrijpende, wijzigingen van 
het Belgisch economisch recht kritisch onderzocht. Bovendien wordt ook ingegaan 
op de met deze wetten samenhangende EU-richtlijn 2019/633 van 17 april 2019 
inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de land-
bouw- en voedselvoorzieningsketen, die tegen 2021 zal moeten worden omgezet 
in het Belgische recht.
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13u30:      Onthaal

14u00:      Verwelkoming door voorzitter GEERT JOCQUÉ  
 
                   I. België: De nieuwe Wetten van 4 april en 2 mei 2019 (vervanging  
                   boek IV; misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige  
                   bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen)
 
14u10:      Achtergrond en totstandkoming van de wetten
                  SOFIE DE POURCQ
 
14u25:      Nieuw mededingingsrecht. Nieuw recht over misbruik van  
                   economische afhankelijkheid
                   WOUTER DEVROE
 
14u50:      Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen
                  EVELYNE TERRYN
 
15u15:      Koffiepauze

15u45:      Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen
                   BERT KEIRSBILCK
 
                   II. EU: Richtlijn 2019/633/EU van 17 april 2019 inzake oneerlijke 
                   B2B handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
 
16u05:      De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken – een overzicht
                   ELISA PAREDIS
 
16u30:      Implicaties van de richtlijn voor het Belgische recht 
                   JULES STUYCK

16u50:      Afsluiting door de voorzitter
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