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 Voorwoord
Deze leidraad is op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning bij de cursus economisch recht 
voor studenten in de opleiding rechten. De inleidende tekst geeft vooreerst een beknopte ana-
lyse van de aanknopingspunten van het ruime economische recht en hun historiek (Deel I), 
waarna het belangrijkste aanknopingspunt, het ondernemingsbegrip, een meer gedetailleerde 
analyse krijgt (Deel II.A). Vervolgens worden enkele kenmerkende verplichtingen voor onder-
nemingen toegelicht (Deel II.B). Daarop volgen analyses van rechtsregels inzake marktprak-
tijken (Deel II.C), intellectuele eigendom (Deel II.D), kartelrecht (Deel II.E), insolventie van 
ondernemingen (Deel II.F) en tussenpersonen in de handel (Deel II.G). Een overzichtschema 
inzake Europees vrij verkeer (Deel II.H) sluit de leidraad af.

De analyse van de rechtsregels geeft de wetgeving weer zoals die per 1 januari van dit jaar 
gold. Dit heeft voor gevolg dat het Protocol tot aanpassing aan de nieuwe merkenrichtlijn van 
het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) nog niet als basis voor de analyse 
is genomen. Deze nieuwe bepalingen traden op voormelde datum nog niet in werking, al zou 
dat naar verwachting eerstdaags kunnen zijn. Om toch de student reeds kennis te laten maken 
met de voorgestelde vernieuwingen, zijn de nieuwe regels toegevoegd aan de bestaande met 
telkens ook een verwijzing naar de nieuwe nummering in het BVIE. 

De leidraad wil meer zijn dan een zuivere inleidende dwarsdoorsnede van belangrijke on-
derdelen van economisch recht, en houvast bieden bij verdere ontginning. Dit verklaart de 
verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak in voetnoot bij de lopende tekst. Daaraan wordt 
gerefereerd vanuit een dubbele inhoudelijke optiek, namelijk met oog voor de doelgroep van 
deze tekst en voor het verloop van de tekst zelf. De lopende tekst is zo opgebouwd dat het voor 
een goed begrip van de leerstof niet nodig is de in voetnoot vermelde rechtspraak of rechtsleer 
te raadplegen. Deze referenties beogen enkel de gebeurlijke vraag naar meer te lenigen. Het is 
uit de aard een persoonlijke, doelgebonden selectie die geenszins exhaustief pretendeert te zijn 
of zelfs maatgevend voor het vakgebied en de aangesneden problematiek.

Antwerpen, januari 2019
Prof. dr. G. Straetmans
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