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Oneerlijke concurrentie
Inleiding
Wanneer vandaag aan ondernemers wordt gevraagd waar ze wakker van liggen, mag je er van uit gaan
dat ‘oneerlijke concurrentie’ verschillende keren tussen de antwoorden zal zitten.
We proberen in deze nota een overzicht te geven van de omvang van de problematiek, maar ook van
de belangrijkste vormen van oneerlijke concurrentie, die aan UNIZO worden gemeld. ‘Proberen’,
omdat oneerlijke concurrentie verschillende gezichten heeft, en het onmogelijk is die exhaustief op te
sommen.
Het is belangrijk om bij de onderstaande voorbeelden duidelijk aan te geven dat de kern van de
klachten niet zozeer ligt in het feit dat derden kunnen genieten van bepaalde voordelen, die
hoogstwaarschijnlijk om legitieme redenen aan hen worden toegekend. De kern van de klachten ligt
er in dat deze voordelen doorwerken in de prijszetting naar de consument, waardoor een ongelijke
speelveld wordt gecreëerd ten aanzien van de ‘reguliere’ economie:
Omvang van de problematiek
Zoals gezegd, liggen ondernemers duidelijk wakker van oneerlijke concurrentie. Dat blijkt niet alleen
uit de talloze meldingen die UNIZO Ondernemerslijn jaar na jaar ontvangt over het probleem, maar
wordt ook nog eens bevestigd in een bevraging die UNIZO deed bij 392 ondernemers (juni 2017).
In die bevraging gaf maar liefst 62% van de respondenten aan geconfronteerd te worden met
oneerlijke concurrentie:
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Wordt uw onderneming geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van
andere ondernemingen, overheid,… ?

38%

62%

Ja

Nee

Bovendien blijkt deze oneerlijke concurrentie verschillende vormen aan te nemen:
Welke vorm neemt die oneerlijke concurrentie aan?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Oneerlijke concurrentie door bedrijven die
buitenlandse werknemers op een niet-correcte
manier inschakelen

42%

Oneerlijke concurrentie door misbruik van het
statuut van bijberoep

34%

Oneerlijke concurrentie door te weinig controle
op zwartwerk

31%

Oneerlijke concurrentie door instellingen die door
de overheid gesubsidieerd worden (sociale
economie, mutualiteiten, scholen, Vzw’s)

23%

Geen van bovenstaande

19%

Oneerlijke concurrentie door de overheid (
gemeenten, steden, OCMW’s)

14%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

2

Tot slot, en misschien nog het meest frappant, blijkt dat de grote meerderheid van de bevraagde
ondernemers (69%) van oordeel is dat oneerlijke concurrentie in de afgelopen twee jaar is
toegenomen:
Is oneerlijke concurrentie volgens u in de voorbije 2 jaar afgenomen of
eerder toegenomen?

6%

27%

68%

Eerder afgenomen

Geen verschil met 2 jaar geleden

Eerder toegenomen

Vormen van oneerlijke concurrentie
Uit de bevraging blijkt dat ondernemers met verschillende vormen van oneerlijke concurrentie
geconfronteerd worden. Zonder exhaustief te willen zijn, geven we hieronder een overzicht van de
belangrijkste vormen, gebaseerd op de meldingen die UNIZO hierover ontvangt:
Bijberoep
Een ondernemer in bijberoep, wordt op een aantal punten verschillend behandeld dan een
ondernemer in hoofdberoep:
✓ Een ondernemer is vrijgesteld van BTW, wanneer het gerealiseerd omzetcijfer op jaarbasis niet
hoger is dan 25.000 euro. Hoewel deze bepaling voor alle ondernemingen geldt, ongeacht of het
gaat om ondernemers in hoofd – of bijberoep, is het duidelijk dat vooral ondernemers in bijberoep
van deze regeling gebruik maken.
✓ Voor een ondernemer in bijberoep is geen minimumbijdrage voorzien. Hun sociale bijdragen
liggen dus (tot een jaarinkomen van € 13.296,25) lager dan die van een ondernemer in
hoofdberoep, maar ze bouwen in dat geval ook geen sociale rechten op binnen hun zelfstandige
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activiteit. Voor ondernemers in hoofdberoep is wel een minimumbijdrage voorzien wanneer hun
jaarinkomen lager is dan € 13.296,251.
Sociale economie
✓ Verlaagd BTW-tarief 6% voor bepaalde diensten/goederen door instellingen met een sociaal
oogmerk2 (waaronder ook diensten die in de reguliere economie worden aangeboden, zoals
herstelling van fietsen).
✓ Veel inschakelingsprojecten in de sociale economie garanderen onvoldoende doorstroom naar de
reguliere economie, waardoor een oneerlijke loonhandicap ontstaat ten opzichte van het normaal
economische circuit.
✓ De subsidies in het kader van het maatwerkdecreet dienen enkel gebruikt te worden om de
verminderde arbeidsprestaties te compenseren van de doelgroepwerknemer. In de praktijk
merken KMO’s op dat de subsidies eerder gebruikt worden om de prijszetting te drukken.
✓ Individueel maatwerk blijft vooralsnog uit. Indien KMO’s werken met doelgroepwerknemers (of er
wensen aan te werven), dan dienen zij aan een minimum van 5 VTE’s (maatwerkafdeling) te
komen, vooraleer zij dezelfde premies ontvangen. Deze grens is te hoog, waardoor oneerlijke
concurrentie optreedt met grotere bedrijven die dit wel aankunnen.
✓ Bij overheidsaanbestedingen wordt vaak gebruik gemaakt van ‘sociale voorkeursclausules’, waar
opnieuw KMO’s vaak heel moeilijk aan kunnen conformeren. Bovendien helpt de EU-wetgeving
hier ook niet bij.
Buitenlandse ondernemingen – te lage prijs
✓ Het principe van het vrij verkeer van diensten is een goed principe. Het staat boven alle
verdenking. Het grote probleem is evenwel dat het vrij verkeer van diensten is ingevoerd zonder
harmonisering van de sociale zekerheid, van de arbeids- en loonvoorwaarden. Op deze manier
worden deloyale concurrentie en sociale dumping in de hand gewerkt. De Detacheringsrichtlijn
die ervoor zou moeten zorgen dat de arbeids- en loonvoorwaarden in het land van effectieve
tewerkstelling moeten worden gerespecteerd, werkt niet in de praktijk. Lidstaten zijn niet in staat
om de verplichting af te dwingen. Europa geeft op dat vlak ook vreemde signalen. Wanneer België
als lidstaat op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie maatregelen nam om misbruik
tegen te gaan, bleef minstens een deel van Europa zich verzetten. De Handhavingsrichtlijn die tot
doel heeft de Detacheringsrichtlijn beter af te dwingen bleef eerst door onenigheid uit en dient nu
vooral z’n meerwaarde nog te bewijzen. Net zoals initiatieven als het Europees Platform tegen
zwartwerk.

1

Deze minimumbijdrage bedraagt in 2017 € 708,35 (indien de ondernemer is gestart na 31/3/2016) of € 725,62 ( indien de
ondernemer is gestart vóór 1/4/2016).
2 https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/actualiteit/Instituut/Documents/2015/ET125.040-dd-20151117-NL.pdf
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Oneerlijke concurrentie door overheden
✓ Veel klachten gaan over oneerlijke concurrentie door scholen, die goederen verkopen (zoals
bloemen, houtproducten, …) of diensten leveren ( kappers, rijlessen, …) of hun gebouwen tegen
lage voorwaarden ter beschikking stellen van derden om er diensten in uit te oefenen
(kinderdagverblijven, fitness, …).
✓ Verkoop van bomen en planten door (lokale) overheden ( bv Regionaal landschap), warme
maaltijden door OCMW’s aan alle inwoners van de stad, …, tegen lagere prijzen dan de reguliere
markt, omwille van de lagere kostenstructuur van deze instellingen (overheidsmiddelen)
✓ Mutualiteiten die commerciële diensten aanbieden ( verkoop van brillen, reizen, bandages,
verzekeringen), door kruisbestuiving met hun door de overheid gefinancierde activiteiten
(kruisbestuiving kan dan zowel financieel zijn, als praktisch, bv. het gebruik van adressenlijsten van
aangesloten leden).
Zwart werk
✓ Het hoeft niet uitgelegd te worden op welke manier zwartwerk leidt tot oneerlijke concurrentie.
Oneerlijke concurrentie door grote online winkels
✓ Grote online winkels nemen zeer kleine marge om trafiek naar hun website genereren. Maar
daardoor is de prijs veel lager in de webwinkel dan in de gewone winkel ( ICC distribution).
Fiscaal
✓ BTW boetes - De huidige stand van zaken in de BTW boetes (zware bestraffing, geen duidelijke
beleidslijn voor de controleurs) zorgt voor willekeur. De facto worden bedrijven die gecontroleerd
worden zwaar gestraft terwijl de bedrijven die niet gecontroleerd zijn gevrijwaard blijven. Een
kennis hebben bij de administratie kan overigens zorgen voor een kwijtschelding of “een oogje
dichtknijpen”.
Regeerakkoord
Uit het Regeerakkoord blijkt dat de regering de ernst van het probleem inziet:
“We stellen vast dat er nog teveel vormen bestaan van oneerlijke concurrentie die
leiden tot een verstoring van de markt en de concurrentie. De negatieve invloed van
deze oneerlijke concurrentie op de leefbaarheid van de ondernemingen en het werk is
zeer groot. Een concurrentiële markt is eveneens in het belang van de burger. Dat
impliceert een permanente zoektocht naar een betere dienstverlening aan lagere en
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concurrentiële prijzen, een eerlijke concurrentie en de mogelijkheid om verschillende
aanbiedingen van producten en diensten te vergelijken.
Daartoe is de monitoring en analyse van de prijzen door het Prijzenobservatorium
essentieel teneinde de abnormale gedragingen in het functioneren van de markt te
detecteren. Deze observaties laten de Mededingingsautoriteit toe de studie van de
markt verder te zetten en/of sancties te nemen.
Een gezonde concurrentie op de markt impliceert eveneens dat de regulatoren
efficiënt werken en samenwerken. Hun bevoegdheden zullen worden geëvalueerd
met het oog op synergiën en versterking van hun werking. Het verschil tussen de
aanpak ex ante en ex post zal gemaakt worden.
Tot slot zal ook de Mededingingsautoriteit worden versterkt teneinde ten volle zijn
rol als hoeder van de concurrentie te kunnen verzekeren.” p. 90
“De strijd tegen de sociale dumping is een prioriteit van de regering, zodat
werknemers en zelfstandigen niet meer tewerkgesteld worden zonder respect voor
het arbeids-en socialezekerheidsrecht en om de deloyale concurrentie ten aanzien
van bonafide bedrijven tegen te gaan.
De regering zal een rondetafel oprichten met als doelstelling in risicosectoren de
sociale dumping en deloyale concurrentie te bestrijden en deze sectoren te
responsabiliseren, met respect voor de Europese regels hieromtrent. De regering
zal toezien op het respecteren van de geldende loons-en arbeidsvoorwaarden in
deze sectoren. De regering zal de geldboetes in de transportsector evalueren om
oneerlijke concurrentie te vermijden.. ” p. 41
***
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