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Inzake vergelijkende reclame kan men twee conflicterende, zelft diametraal tegen
over elkaar staande opvattingen in de rechtsleer onderkennen. De repressieve ziet in 
elke vergelijking een slechtmaking. De permissieve, meer progressieve opvatting 
benadrukt het consumentenbelang in de mededing: vergelijkende reclame wordt in 
deze visie als gei!igend aan de prestatiemededinging beschouwd op grand waarvan 
informatie naar de consument wordt gekanaliseerd. In Belgie knoopt men aan met de 
eerste visie door een ( al te) streng verbod van vergelijkende reclame. Deze zienswijze 
wordt thans doorkruist door EG-Richtlijn 97!55/EG waarin de mogelijkheid tot 
kwaliteitsvergelijkende reclame principieel door de Europese wetgever wordt voor
opgesteld. De Richtlijn moet voor 23 april 2000 in de nationale rechtsorde worden 
omgezet. Zij sluit een totaal verbod van vergelijkende reclame voor bepaalde 
goederen of diensten niet uit op voorwaarde dat ze sporen met de rechtspraak die 
het Hof van Justitie op grand van de vrij verkeersbepalingen heeft ontwikkeld. De 
gevolgen voor de Belgische rechtspraktijk zijn niet geheel te overzien maar in ieder 
geval zullen de rechters reeds in de fase die aan de daadwerkelijke omzetting van de 
Richtlijn voorafgaat, een richtlijnconforme interpretatie moeten doorvoeren. 
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§ 1. Algemene situering van vergelijkende reclame 

1. De vergelijkende reclame behoort tot een van de meest bediscus
sieerde thema' s van het handelspraktijken- en consumentenrecht( 1). 
Waar tot voor kort ruime verboden van vergelijkende reclame ,in" 
waren in onze en verwante wetgeving, wint thans, mede onder druk 
van de Europese rechter en wetgever, de gedachte van toegelaten 
vergelijkende reclame langzaam veld. Zo kon men in 1988 Belgie, 
Frankrijk, ltalie, Luxemburg en Duitsland tot de Europese landen met 
een principieel verbod van vergelijkende reclame rekenen(2), maar 
geldt het principiele verbod tien jaar later nog slechts in Belgie(3), 
ltalie(4) en Luxemburg. 

(1) De reglementering van vergelijkende reclame vertoont raakpunten met bepalingen van 
burgerlijke aansprakelijkheid, merkenrecht en eerlijke mededinging. In onderhavige bijdrage 
wordt slechts de band van vergelijkende reclame met de eerlijke mededinging of de eerlijke 
handelspraktijken uitgediept, aangezien de meeste lidstaten van de Europese Unie op dit punt 
bijzondere bepalingen aannamen. Een beroep op regels van burgerlijke aansprakelijkheid ter 
beteugeling van vergelijkende reclame wordt immers een uitzondering, terwijl een vergelij
kende reclame die een merkinbreuk uitmaakt, aan bijzondere regels wordt onderwopen. Zie 
beknopt over het merkenrecht en het leerstuk van de burgerlijke aansprakelijkheid als middel 
tot beteugeling van vergelijkende reclame, Th. BOURGOIGNIE, ,La publicite comparative et Ia 
protection des interets du consommateur en Europe: concilier l'inconciliable?", J.T., 1991,649 
en J. STUYCK, ,Vergelijkende reclarne, de gemeenschappelijke markt en de bescherming van 
de intellectuele eigendom", T.B.H, 1989, 905. 
(2) Zie B. FRANCQ, ,Le statut de Ia publicite comparative dans les pays de Ia CEE. Etude 
somrnaire de droit compare", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE 
(ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 140 e.v., terwijl vergelijkende reclame in 
beginsel wordt toegelaten in Denemarken, Griekenland, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk. Zie voor eenzelfde analyse ook Th. BOURGOIGNIE, ,La publicite 
comparative et Ia protection des interets du consommateur en Europe: concilier 1'inconcilia
ble?", J.T., 1991, 650. 
(3) Zie hiema onder § 2. 
(4) Italii~ kent weliswaar geen wettelijk verbod van vergelijkende reclame, maar de recht
spraak beschouwt vergelijkende reclame als een oneerlijke handelspraktijk, ook a! zou de 
vergelijking waar zijn (dergelijke praktijk wordt gesanctioneerd op basis van artikel 2598 
B.W., zie ook CORTE DI CASSAZIONE, 3 augustus 1987, No.6682). Het strenge reclameverbod 
neemt evenwel niet weg dat vergelijkende tests, volgens de Italiaanse rechtspraak, gepubli
ceerd mogen worden indien ze werden uitgevoerd op een wetenschappelijke wijze door 
onafhankelijke onderzoeksinstellingen of enquetebureaus, of door onafhanke1ijke (beroeps
)onderzoekers. Zie hierover meer uitgebreid G. GHIDINI enS. LATTUILLE, ,Italian Commercial 
Law", in International Encyclopedea of Laws, J. STUYCK en C. GOEMANS (eds.), Kluwer Law 
Intemational-losbladig, Vol.2 Commercial and Economic Law, 1996, 84, nr.142. Onrecht
streekse vergelijkingen waarin geen naam van concurrenten wordt genoemd, zouden eveneens 
toegelaten zijn, maar dan aileen om re1evante en objectief verifieerbare technische en eco
nomische kenmerken van geadverteerde producten of diensten te verduidelijken, zie hierover 
F. HOFER, S. LoscH, A. ToRICELLI, ,Italian Advertising Law", in Advertising Law in Europe 
and North America, J. MAXEINER en P. SCHOTTHOFER (eds.), Kluwer, Deventer-Boston, 1992, 
218. Omgekeerd blijft ,toute forme de publicite comparative, directe ou indirecte, indepen
damrnent qu'elle soit le resultat d'une divulgation tendancieuse ou incorrecte d'informations 
concernant le concurrent", verboden, zie hierover G. SERNA, ,Ia publicite comparative en 
Italie", R.I.C., 1993, 49. 
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A. REPRESSIEF RECLAMEBELEID 

2. Algemeen kan men twee conflicterende, zelfs diametrale opvatting
en over vergelijkende reclame in de rechtsleer onderkennen. Een 
eerste repressieve, zo men wil conservatieve, opvatting is schatplich
tig aan de ruimere juridische en economische context waarin reclame 
tot ontwildceling komt. Reclame vormde immers een belangrijk be
standdeel van het ontluikende consumentenbeleid dat in de tachtiger 
jaren nog overwegend was geworteld in de zogenaamde ,ge'isoleerde 
visie"(5). Deze nieuwe benadering is een reactie op het groeiende 
besefin die tijd dat overheidstussenkomst de efficientie van de markt
economie ondermijnt. De heropleving van het economische libera
lisme in neo-liberalisme is dan rechtstreekse aanleiding voor tegengas 
van consumeristen, die de doorslaggevende rol van de overheid bij de 
bescherming van de consument blijven benadrukken(6). 

3. In de traditionele literatuur over consumentenbeleid heet het dat de 
onvolkomenheden van de vrije markt duidelijk het onevenwicht in de 
relatie tussen producenten en consumenten aantonen(7). Rechtsregels 
die aarivatikelijl( sleclifsliefmarl<:tsysteem-werlaaamliielaen, Worden 
nu een middel om niet-economische doelstellingen te realiseren. De 
consument wordt onverkort herleid tot een zwakke marktdeelnemer 
die nood heeft aan specifiek op zijn belangen gerichte maatregelen. 
Het uitgangspunt is immers dat het bijzondere consumentenrecht een 
uitvloeisel is van de vaststelling dat de markt de consument de rol 

(5) Hiema wordt verduidelijkt waarom deze consumentenvisie onder de noemer ,ge!soleerd" 
wordt geplaatst. Een bekende voorstander van een sociaal geor!enteerd consumentenbeleid in 
Belgie is Th. BoURGOIGNIE, Elements pour une theorie du droit de la consommation, Story
Scientia, Brussel, 1988, CDC n° 16. Zie voor een kritiek op BOURGOIGNIE's consumentenmo
del, G. STRAETMANS, Consument en marla: onderzoek naar de rechtspositie van de consument 
op de Europese interne markt, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, in druk. 
(6) Zie over de economische gebondenheid van rechtsregels, G. VANDEWALLE, Geschiedenis 
van het economisch denken, Kluwer, Antwerpen, 1988, 71-194, J.K. GALBRAITH, The affluent 
society, Hamish Hamilton, London, 1969, 274 en N. REICH, ,Diverse approaches to consumer 
protection philosophy", J.C.P., 1991, 267-277. 
(7) Dit onevenwicht resulteert o.m. uit tekortkomingen van economische (inbreuken op vrije 
mededinging, gebrek aan volledige informatie, inferieure onderhandelingspositie, geen ade
quate vertegenwoordiging enz ... ) en sociale (individuele consumptie is niet de enige parameter 
van sociaal welzijn, maatschappelijke solidariteit- sociale rechtvaardigheid, miskenning van 
de collectieve belangen van de consument enz ... ) aard, alsmede uit tekortkomingen tengevolge 
van de totstandkoming van de Europese interne markt (Europese harmonisatie leidt tot een 
nivellering van consumentenbescherming: vrees voor ,regulatory gap"). Zie over elk van deze 
tekortkomingen uitgebreid, Th. BoURGOIGNIE, Elements d'une theorie du droit de la consom
mation, Story-Scientia, Bmssel, 1988, CDC n° 16, 63-124 en vergelijk met Th. BOURGOIGNIE, 
,The Need to Reformulate Consumer Protection Policy", J.C.P., 1984, 309-312 en dezelfde, 
,Droits des consommateurs et marcM economique: une perspective doctrinale", in La promo
tion des interets des consommateurs au sein d'une economie des marches, Story-Scientia, 
Bmssel, 1993, 60-64. 
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ontneemt, die voor hem krachtens traditionele economische theorieen 
is weggelegd. Derwijze wordt de consument losgekoppeld van de 
markt(8) en vanuit die ,afgezonderde", ,ge'isoleerde" positie met 
rechtsregels beschermd. Dit ,zwaktepostulaat"(9) rechtvaardigt een 
actieve politiek ten voordele van de consument, als tegengewicht ten 
aanzien van andere (voorondersteld) sterkere marktdeelnemers. 
Deze gei:soleerde visie bracht bepaalde auteurs zelfs tot het besluit dat 
vergelijkende reclame , the weakness of the arguments of those which 
advocate consumer sovereignty"(lO) ontsluiert, waardoor gelijktijdig 
de "market failure doctrine" werd ge'illustreerd. 

4. De miskenning van het informatieve gehalte van reclame(ll) 
alsook de vrees dat de suggestieve kracht van reclame consumenten 
al te vaak zou bewegen tot ongewenste, want impulsieve aanko
pen(12), waren de argumenten die een doorgedreven overheidsregule
ring van (vergelijkende) reclame rechtvaardigden(13). Doorslagge
vend om vergelijkende reclame af te wijzen was bovendien de over
tuiging dat een ondememer geen rechter in eigen zaak behoort te 
zijn(l4). 

(8) Terwijl uit het economische uitgangspunt, dat oak de gelsoleerde consumentenvisie ten 
grondslag ligt, volgt dat de consument moet beschouwd worden als een constitutief hestand
dee! van de markt. 
(9) Met name het zuivere bestaan van de economische markt waarop de consument auto
matisch een achteropgestelde positie bekleedt. 
(10) E. BALATE, ,Unfair advertising and comparative advertising: a fighting place for a new 
consumer policy", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story
Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 3. 
( 11) Reclame is per definitie verkoopsbevorderend. Vergelijkingen in reclame lei den tot 
verwarring met objectieve en neutrale informatie. Vergelijkende reclame met concurrerende 
producten is steeds partieel en partijdig. Vergelijkende reclame op grate schaal werkt voorts 
verwarring in de hand bij de consument, die overstelpt wordt met overtollige informatie. 
Tenslotte bestaat er geen grondwettelijk recht op informatie en is het aan de consument zelf om 
de superioriteit van bepaalde producten te achterhalen. Voor een bondige ontwikkeling van 
deze argumenten, zie J. BODDEWYN, ,Comparison advertising: advantages and disadvantages 
for consumers, competitors, media, industry and the market place", in Unfair advertising and 
comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 175 e.v., 
B. FRANCQ, ,Le statut de Ia publicite comparative dans les pays de Ia CEE. Etude sommaire de 
droit compare", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story
Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 168-169 en A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbe
werbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 563-564. 
(12) Vergelijkende reclame zou de consumptie ombuigen in een richting die niet noodzakelijk 
strookt met het algemeen belang. Vergelijkingen tussen erg verschillende producten zijn niet 
zinvol en ondermijnen de geloofwaardigheid van reclame in het algemeen. 
(13) Zie M. GREENE en J. BEVERLY MooRE, ,Winter's discontent: market failure and consumer 
welfare", Yale L. J., 1973, 907, R. SCHMALENSEE, ,A model of advertising and product 
quality", J. of Pol. Econ., 1978, 483 en in mindere mate ook wel R. CRASWELL, ,Interpreting 
deceptive advertising", Boston Un. L. Rev., 1985, 661. 
(14) Zie hierover C. BERKHOUWER en H.M. VOETELINK, Toelaatbare en ontoelaatbare recla
me, Zwolle, 1954, 73-96 en 179-188. 

387 



5. Vanuit deze rechtsgeleerde achtergrond kwam men makkelijk tot 
het besluit dat in elke vergelijking een slechtmaking schuilt. De 
vergelijkende reclame levert derhalve geen bijdrage tot een verscherp
te mededinging(15), die als voordelig voor de consument zou kunnen 
beschouwd worden, maar is integendeel als ,denigrement" vreemd 
aan de zogenaamde prestatiemededinging, d.i. de stelling dat de 
mededinging in beginsel op grond van eigen arbeid moet gevoerd 
worden. 

B. PERMISSIEF RECLAMEBELEID 

6. Daartegenover staat de permissieve, zo men wil progressieve, 
opvatting, waarin op systematische wijze het consumentenbelang, 
naast het ondememings- en het algemeen belang, wordt benadrukt. 
Hoewel het consumentenbelang vaak nog vanuit een ge"isoleerde visie 
wordt ingevuld en dientengevolge teruggaat tot het conflictmodel 
tussen producent en consument, dat traditioneel als basis voor de 
analyse van het mededingingsrecht werd gekozen, ligt de verdienste 
van deze verruimde belangenbenadering in het relativeren van het 

(15) Vergelijkende reclame leidt tot concentratie in bepaalde marktsectoren, die door grote 
ondememingen worden beheerst. Vergelijkende reclame door die ondernemingen verhoogt de 
toegangsdrempel voor nieuwkomers. Het is bovendien onmogelijk om objectieve en preciese 
maatstaven voor vergelijkende reclame vast te leggen. Vergelijkingen zullen derhalve aanlei
ding geven tot een aanzienlijk aantal geschillen. Markttransparantie blijft derhalve een utopie. 
Daarbij komt dat een concurrent recht heeft op bescherming van zijn eer, naam en reputatie en 
dat de vermelding in reclame van een concurrerend merk op oneerlijke wijze kan bijdragen tot 
naambekendheid van de adverteerder, ook al is de gevoerde reclame waar. Zou men er toch in 
slagen om vergelijkende reclame informatief te maken, dan verhoogt zulks de reclamekosten 
op significante wijze. Vergelijkende reclame is tenslotte in het Europese mededingingsbestel 
niet ingeburgerd. Voor een bondige ontwikkeling van deze argumenten, zie J. BODDEWYN, 
,Comparison advertising: advantages and disadvantages for consumers, competitors, media, 
industry and the market place", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE 
(ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC no 17, 1988, 175 e.v., B. FRANCQ, ,Le statut de la publicite 
comparative dans les pays de la CEE. Etude sommaire de droit compare", in Unfair advertising 
and comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 168-
169 en A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 
563-564. 
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adagium dat elke vergelijking moet gelijkgeschakeld worden met 
slechtmaking(16). 

7. Vergelijkende reclame wordt in deze visie als eigen aan de presta
tiemededinging beschouwd(17). Middels reclame kan informatie naar 
de consument gekanaliseerd worden(18). Ben adverteerder heeft zon
der meer een beschermenswaardig belang, wanneer hij met vergelij
kingen de voordelen van zijn producten of diensten wil kenbaar 
maken aan consumenten, ook al gaat daar een kritische analyse van 
het aanbod van concurrenten mee gepaard. De mededinger die via 
vergelijkende reclame zijn prestaties concurrentieler voorstelt, draagt 
bij tot het algemeen belang, c.q. tot een verscherpte (prestatie)-mede
dinging(19). Aldus wordt het isolement van de consument, wiens 

(16) De consument heeft recht op informatie. Dit recht is het sluitstuk van de door artikel 10 
EVRM en de Grondwet van de lidstaten gewaarborgde vrijheid van meningsuiting. Het feit dat 
vergelijkingen op grond van subjectieve elementen worden gevoerd, hoeft geen tegenargument 
te zijn, aangezien de consument zijn keuze mede laat bepalen door subjectieve elementen en 
een betekenisvol, objectief onderscheid tussen merkproducten in tal van marktsectoren artifi
cieel is. Zie voor een striemende kritiek op het Belgische verbod van vergelijkende reclame in 
het Iicht van artikel 10 EVRM, C. Goux, ,L'interdiction de certaines formes de publicite et Ia 
Convention europeenne des droits de I'homme", Ing.Cons., 1991, 319-345. Zie eveneens over 
de relatie tussen reclame en de vrijheid van meningsuiting, E. ALKEMA, ,Een stap in de richting 
van erkenning van reclame als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting zoals bedoeld in 
artikel 10 EVRM?", in Rechtspraak Media- en Informatierecht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 
1996, 21, dezelfde, ,Is commerciele reclame toegelaten in het Iicht van artikel 10 EVRM en 
artikel 19 BUPO?", in Rechtspraak Media- en Informatierecht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 
1996, 185, en C. Brunner, ,Vergelijkende handelsreclame en vrijheid van meningsuiting 
volgens de rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad", in Rechtspraak Media- en Informatie
recht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1996, 200. Zie tenslotte over de mogelijkheid om informa
tie, die mede van commerciele aard is, onder artikel 10 EVRM te vatten, J.K., ,Noot onder 
College van Beroep, 18 januari 1993", J.E.R., 1993, 50-52. 
(17) ,Jeder Wettbewerber will seine Ware oder Leisting auf eine moglichst wirksame Weise 
anpreisen, urn den Umsatz zu erhohen. Zur Erreichung dieses Ziels ist eine kritische Ver
gleichung der eigenen Ware oder Leistung mit der eines Mitbewerbers ein geeignetes, mitunter 
notwendiges Mittel", A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, 
Munchen, 1996, 565. 
(18) Men spreekt doorgaans van ,zuiver vergelijkende reclame" wanneer ze geen onwaar
heden of misleidende, nodeloos krenkende, denigrerende, nodeloos aanhakende of anderszins 
onrechtmatige uitlatingen bevat. Zie hierover A. BREGSTEIN, ,Moet vergelijkende reclame als 
onoirbare concurrentie worden aangemerkt?", W.P.NR., 1953, 4303-4306 en W.J. SLAGTER, 
De vergelijking begrensd, 1969, 8. 
(19) Verge1ijkingen dragen bij tot de informatie van de consument en vergroten de trans
parantie in de markt. Zulks werkt een verbetering van de kwaliteit van producten in de hand, 
m.a.w. een verscherpte concurrentie die innovatie bewerkstelligt en drukt op de prijs van 
producten, zodat kleine fabrikanten toegang verkrijgen tot de markt. Voor een bondige 
ontwikke1ing van deze argumenten, zie J. BODDEWYN, ,Comparison advertising: advantages 
and disadvantages for consumers, competitors, media, industry and the market place", in 
Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brusse1, 
CDC no 17, 1988, 175 e.v., B. FRANCQ, ,Le statut de la publicite comparative dans 1es pays de 
1a CEE. Etude sommaire de droit compare", in Unfair advertising and comparative adverti
sing, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 168-169 en A. BAUMBACH en 
W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Munchen, 1996, 563-564. 
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belangen voordien steevast conflicteerden met ondememingsbelang
en, gaandeweg doorbroken(20). 

8. Zo wordt het hoofdargument van de tegenstanders van vergelij
kende reclame, met name dat een ondememer geen rechter in eigen 
zaak behoort te zijn, weersproken. Voor HOLZHAUER is het alvast een 
bevreemdend argument aangezien het opgeld maakt voor elke recla
me-uiting(21). Ret eenzijdig ophemelen van eigen producten buiten 
elke vergelijking om, is immers a fortiori oordelen over eigen pres
taties. Ook in de Duitse rechtsleer wordt benadrukt dat "die Umwor
benen wissen, dass der Werbende eigene Interessen verfolgt und 
daher kein objektives Urteil abgibt, wenn er seine Waren oder Leis
tungen mit fremden kritisierend vergleicht. Das Bild vom ,Richter in 
eigener Sac he" passt daher nicht. Soweit der Werbende Tatsachen 
anjUhrt, miissen sie wahr sein. Sie ermoglichen dem Verbraucher, ein 
rationales Urteil zu fiillen" (22). 

9. Deze geleidelijke omschakeling naar een toegeeflijker reclame
beleid ten aanzien van vergelijkingen, is duidelijk merkbaar in de ons 
omringende ·landen. -Hiema wordt de -versoepeldeaanpak-van-verge
lijkende reclame in het Duitse, Nederlandse en Franse recht beknopt 
weergegeven. 

I. Duitsland 

10. Ret Duitse Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb van 7 juni 
1909(23) (hiema UWG) verbiedt vergelijkende reclame niet uitdruk
kelijk(24). § 1 UWG stelt slechts een algemene norm in waaraan 
handelspraktijken, met inbegrip van reclame, moeten getoetst worden. 

(20) Deze openheid ten aanzien van vergelijkende reclame spoort met een ge"integreerde visie 
op de consument, die de samengang van consument en ondememing op de markt benadrukt. 
Zie voor een gelntegreerd consumentenbeleid en de logischerwijze eraan verbonden reclame
politiek, G. STRAETMANS, Consument en marld:: onderzoek naar de rechtspositie van de 
consument op de Europese interne marlct, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, in druk. 
(21) Zie R. W. HoLZHAUER, , Ontoelaatbare reclame", in Consumentenrecht, K1uwer -
1osb1adig, 1995, B 1200, 62. 
(22) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 565. 
(23) RGBZ., 1909, s. 499. 
(24) § 3 UWG verbiedt daarentegen uitdrukkelijk de mis1eidende reclame. 
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Zo mag een handelspraktijk niet strijdig zijn met de ,guten Sitten", de 
goede zeden(25). De analyse van vergelijkende reclame in het licht 
van § 1 UWG vergt derhalve een antwoord op enkele sleutelvragen 
met betrekking tot de eerlijkheid bij handelspraktijken. 

11. Alvorens de Duitse rechter tot de beoordeling van vergelijkende 
reclame kan overgaan, moet de reclame aan een aantal voorwaarden 
beantwoorden. Van een vergelijking in de zin van § 1 UWG is slechts 
sprake, wanneer de reclame bestaat uit een individuele vergelijking, 
waarbij een ofmeerdere concurrenten duidelijk herkenbaar zijn. Naar 
Duits recht vallen de zogenaamde systeemvergelijkingen, waarbij per 
definitie slechts onrechtstreeks aan een groep van concurrenten wordt 
gerefereerd, buiten het engere begrip van vergelijkende reclame. Een 
individuele vergelijking ligt dan voor wanneer de reclame middels 
een her ken bare verwijzing ( erkennbare Bezugnahme) de aanbieding
en van een of meerdere bepaalde (bestimmter) concurrenten aan
duidt(26). De aanwijzing van een of enkele bepaalde concurrenten 
moet zo duidelijk zijn ,dass ein nicht ganz unerheblicher Teil der 
angesprochenen Verkehrskreise sie als vom Vergleich Betroffene 
ansieht "(27). Bepaalde concurrenten moeten derhalve eenduidig her-
kenbaar zijn in de reclame. · 

12. Een en ander neemt wel niet weg dat een individuele vergelijking 
geen uitdrukkelijke vermelding van de naam van de concurrent ver
onderstelt. Een individuele vergelijking kan ook volgen uit een gelijk
aardige omschrijving, zoals aanverwante naamsvermeldingen, uit een 
agressieve uitdrukkingswijze van de adverteerder of nog uit bijzon
dere marktfactoren(28). Als marktfactoren die van invloed zijn op 
deze beoordeling, gelden het aantal concurrenten, de geadresseerden 
en de doelgroep die door de reclame wordt bereikt, alsook de in de 
praktijk vast te stellen strategische samengang van de reclamecam
pagne met een verscherpte concurrentieslag. 

(25) Oneerlijk is dan ,was dem Anstandsgefiihl eines verstiindigen Durchschnittsgewerbe
treibenden zuwiederliiufe". Zie hierover kort, I. VEROUGSTRAETE, ,Praktijken strijdig met de 
eerlijke gebruiken", in De nieuwe wet handelspraktijken, J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 142 en uitgebreid, A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, 
Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, I e.v. 

(26) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 567. 

(27) Ibidem. 
(28) Zie hierover uitgebreid, A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck 
Verlag, Miinchen, 1996, 572-576. 
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13. De vraag rijst dan of een mededinger die aan de hand van 
individuele vergelijkingen klanten werft, oneerlijk handelt in de zin 
van § 1 UWG. Met het zogenaamde Betonzusatzmittel-arrest van 
14 juli 1961 boog het Bundesgerichtshof de traditionele strenge aan
pak van dergelijke reclame om in een recht van kritische vergelijking. 
,Ein Recht zu kritischer Befassung mit der Ware oder Leistung des 
Mitbewerbers wird seitdem anerkannt, wenn der Werbende hinrei
chenden Anlass hatte unde seine Kritik sich nach Art und Mass im 
Rahmen des Erforderlichen halt "(29). 

14. Om nate gaan of een adverteerder een voldoende reden heeft om 
vergelijkende reclame te voeren, is een afweging van de betrokken 
belangen noodzakelijk. Deze belangenafweging maakt dat geen alge
mene, pasklare stelregels over vergelijkende reclame kunnen gegeven 
worden(30). Wel geldt algemeen dat de vergelijkende reclame niet 
misleidend(31) of nodeloos denigrerend mag zijn(32). 

15. Zoals gesteld, wordt bij de beoordeling van de vergelijkende 
reclame met een veelheid van belangen rekening gehouden. ,Eine 
Wettbewer-bshandlung darf-Jedoch -nichLallein-aus der- -Sicht da 
Mitbewerber und nach ihren Auffassungen beurteilt werden. Das 
Wettbewerbs-recht schutzt auch die Interessen der Verbraucher und 
der sonstigen Allgemeinheit. 1st Schutzobjekt der Wettbewerb als 
Institution, so haben die Interessen siimtlicher Marktteilnehmer Ge
wicht. Demnach ist eine Werbung auch vom Standpunkt der Verbrau
cher aus zu beurteilen "(33). Het concrete belang van de consument 
bestaat dan kortweg in het surplus aan informatie over de aangeboden 
waren ( Aufklarungsinteresse). 

16. Anders geformuleerd, komt het erop aan na te gaan ,ob unter 
Brucksichtigung des Wesens des Wettbewerbs und der Interessen des 
Werbenden und der Abnehmer ein sachlicher Grund for eine Ver-

(29) B.G.H., 14 juli 1961, G.R., 1962, 45, en zie B.G.H., G.R.U.R., 1970, 422 en B.G.H., 
G.R. U.R., 1971, 159. 
(30) ,Feste Normen lassen sich nicht aufstellen, da es stets auf die Umstande des konkreten 
Falles ankommt", A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miin
chen, 1996, 577. 
(31) Verbod vervat in§ 3 UWG. 
(32) Verbod vervat in§ 14 UWG. 
(33) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 565. 
Zie ook D. WEIRICH, ,Werbeverbote zielen auf die Informationsfreiheit der Biirger", Der 
Markenartikel, 1988, 458-463. 
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gleichung anzuerkennen ist"(34). Een voldoende rechtvaardiging die 
strookt met de vooropgestelde prestatiemededinging (Leistungswett
bewerb) ligt vervat in het aan de adverteerder toegekende, bescher
menswaardige be lang om de voordelen van zijn producten of diensten 
op zakelijke en juiste wijze kenbaar te maken aan de consumenten, 
ook al gaat daar een kritische analyse van het aanbod van concurren
ten mee gepaard. De mogelijkheid om prestaties concurrentieler voor 
te stellen, werkt onmiskenbaar een (wenselijke) verscherpte mede
dinging in de hand. Het loutere oogmerk op een grotere omzet recht
vaardigt op zich evenwel geen individueel vergelijkende reclame. 

17. De Duitse rechtspraak ontwikkelde een aantal rechtvaardigings
gronden voor vergelijkende reclame, die haast in elk van de ons 
omringende rechtsstelsels terug te vinden zijn. Het betreft de sys
teemvergelijking, de vergelijking als verweer of op vraag van de 
consument, de vergelijking om bepaalde bestaande, onterechte voor
oordelen weg te werken, de verduidelijkende vergelijkingen (om 
tegemoet te komen aan bijzondere, uitgedrukte behoeften van de 
consument) die nodig zijn om wetenschappelijke en technische ver
nieuwingen kenbaar te maken, en prijsvergelijkingen(35). 

18. Anders dan in ons rechtssysteem blijft de toelaatbaarheid in 
Duitsland van vergelijkende reclame niet beperkt tot voomoemde 
gronden, al volstaat een rechtvaardigingsgrond op zich ook weer niet 
om vergelijkende reclame te voeren. "Auch wenn ein hinreichender 
Anlass besteht, die eigene Ware oder Leistung mit der eines Mibe
werbers zu vergleichen, ist zu verlangen, dass sich die Angaben in de 
Grenzen des Erforderlichen und der wahrheitsgemiissen sachlichen 
Erorterung halten "(36). 

19. De vraag naar het waarachtige karakter houdt een antwoord in op 
de reikwijdte van de vergelijking, met name de vraag wanneer een 
vergelijking volledig is. Wanneer men slechts eigen waren aanprijst 
kan men van een mededinger niet verlangen dat hij ook de zwakke 

(34) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 576. 

(35) Zie hierover uitgebreid, A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck 
Verlag, Miinchen, 1996, 568-586. Maar zie ook de weergave bij P. BRAMMER, ,Vergleichende 
W erbung. Grundpositionen des Deutschen Rechtes gegen unlauteren W ettbewerb", R.I. C., 
1993, 54-55. 

(36) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 578. 
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punten van zijn product aangeeft(3 7). Zowel bij systeemvergelijking
en als bij individuele vergelijkingen moet de adverteerder er zich 
evenwel voor hoeden niet alleen de voordelen van zijn producten of 
diensten weer te geven(38). Bij vergelijkende reclame moeten immers 
zowel voor- als nadelen van producten of diensten in de reclame 
weergegeven worden. Zoniet maakt men zich schuldig aan mislei
dende reclame. Ook het weglaten van bepaalde tekortkomingen van 
de aangeprezen producten kan een misleidende totaalindruk nalaten, 
zelfs al is wat geadverteerd wordt op zich waar. 

20. Hieruit volgt dat het op algemene wijze neerhalen van andermans 
producten of prestaties zonder dat aan de consument de preciese 
omstandigheden worden meegedeeld waaruit een kwalitatieve voor
sprong van de geadverteerde producten of diensten kan afgeleid 
worden, verboden is(39). Dit neemt niet weg dat bij de beoordeling 
van vergelijkende reclame de nodige omzichtigheid aan de dag moet 
gelegd worden. Vooreerst is het zo dat ,Merkmale, deren Kenntnis bei 
den Umworbenen voorausgesetzt werden kann, nicht brauchen er
wahnt zu werden "(40). Bovendien verwacht ,das Publikum bei einem 
Warenartenvergleich nlcht, dass jeder Nachteil und- Vorteil der mt
teinander verglichen Waren hervorgehoben wird"(41). 

21. Kortom, ,soweit die Herabsetzung die die unumgangliche Folge 
eines sachbezogenen Vergleichs der einander gegenubergestellten 
Systeme, Waren oder Leistungen darstellt, ist sie vom betroffenen 
Mitbewerber hinzunehmen. Dieser muss sich nach Lage des Falles 
uU auch eine scharfe Kritik gefallen lassen. Doch ist jede personlich 

(37) ,Aus dem Wesen der Werbung fo1gt, dass man vom Anpreisenden nicht verlangen kann, 
auch die Nachteile der eigenen Leistung hervorzuheben. Jede Werbung ist, da sie zu Zwecken 
des Wettbewerbs erfo1gt, subjektiv gefiihrt", A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbs
recht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 561. 
(38) Dit zijn de se1ectieve verge1ijkingen die enke1 de voorde1en van eigen producten naast de 
nade1en van concurrerende producten belichten. Derge1ijke verge1ijking zou op zich reeds een 
inbreuk kunnen uitmaken op het zake1ijkheidsgebod. Zie over se1ectieve verge1ijkingen, 
G. JENNES, ,German Advertising Law", in Advertising Law in Europe and North America, 
J. MAXEINER en P. SCHOTTHOFER (eds.), K1uwer, Deventer-Boston, 1992, 162. 
(39) Daarbij spreekt het voor zich dat, zoa1s aangetoond, ,nicht jeder Warenverg1eich sine 
Herabsetzung einsch1iesst", m.a.w. dat niet e1ke vergelijking een s1echtmaking ins1uit. 
(40) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 586. 
(41) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miinchen, 1996, 587. 
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krankende oder gar gehassige Form zu vermeiden "( 42). In elk geval 
rust de bewijslast of de vermelde gegevens waar zijn, via een omme
keer van bewijslast, op de adverteerder. 

2. Nederland 

22. Het beginsel dat vergelijkende reclame op zich niet verboden is, 
staat te lezen in het princiepsarrest van de Nederlandse Hoge Raad in 
de zaak Pokon t. Substral. De Hoge Raad stelde dat ,bij de beoorde
ling van mededelingen over het product van een concurrent andere en 
strengere normen (gelden) dan in het geval van mededelingen over 
het eigen product. Wanneer in reclame-uittingen het eigen product 
wordt gesteld naast, en reeds daardoor vergeleken wordt met, een 
kennelijk soortgelijk, doch ,anoniem" product, rijst de vraag of de 
mededelingen mede betrekking hebben op het product van een be
paalde concurrent en of de mededelingen dienovereenkomstig ge
toetst moeten worden aan de normen welke mededingers beschermen 
tegen mededelingen in de concurrentiestrijd waarin zij of hun product 
ajbrekend worden besproken of bij hun reputatie wordt aange
haakt"(43). 

23. De Nederlandse rechtsleer grijpt deze overweging aan om de 
traditionele stelling dat vergelijkende reclame op zich onfatsoenlijk, 
want per definitie misleidend en/of afbrekend, zou zijn, voorgoed te 
ondergraven. In casu achtte de Hoge Raad het voorts, met enige 
reminiscentie naar het Duitse UWG, van belang ,of het publiek, of 
althans een niet te verwaarlozen gedeelte ervan, het ,anonieme" 
product zal betrekken op het product van de concurrent". Bij die 
beoordeling speelt de mate van gelijkenis tussen de geadverteerde 
producten, het aantal concurrenten op de betrokken markt en de 
bekendheid van het product van de concurrent (door o.m. marktaan
deel of intensief merkgebruik), een rol( 44). In elk geval resulteert 

(42) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Munchen, 1996, 588-
589. ,So sind die an1ehnende (m.n. reclame waarbij men aanhaakt aan de prestaties van een 
concurrent om er ze1f oak voordee1 uit te ha1en) und die den Mitbewerber person1ich 
herabsetzende W erbung - wenn auch nicht unter den gleichen Gesichtspunkten - gewohn
lich W ettbewerbswidrig. Das gilt indessen keineswegs fur die kritisierende vergleichende 
Werbung, wenn sie inhaltlich wahr ist" (561). 
(43) Hoge Raad, 25 mamt 1985, N.J., 1985, 591. 
(44) Zie hierover J.E.M. AKVELD, W.G. DOLMAN, K.F. HAAK en P.W. HOLZHAUER, Hoofd
stukken handelsrecht, Kluwer, Deventer, 1996,685, nr.1098 en W.J. SLAGTER, ,Vergelijkende 
reclame", T.V. V.S., nr.84, 8. 
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hieruit dat het denigreren dat inherent is aan elke vergelijking niet op 
zich als onrechtmatig wordt beschouwd( 45). 

24. In de lijn van voormeld arrest ontwikkelden zowel de Reclame 
Code Commissie als haar College van Beroep criteria om de beoorde
ling van rechtmatige vergelijkende reclame te vergemakkelijken( 46). 
De toelaatbaarheid van vergelijkende reclame is aldus onderworpen 
aan de voorwaarden dat soortgelijke (vergelijkbare) producten moeten 
vergeleken worden, de informatie volledig moet zijn, feitelijk juist en 
objectief controleerbare gegevens moet bevatten, niet verwarrend 
mag zijn en tenslotte niet nodeloos denigrerend is aan het adres van 
het vergeleken product. De Reclamecode werd op 1 januari 1992 
gewijzigd. Naar luid van artikel 14 is vergelijkende reclame toege
staan indien de vergelijking (a) vergelijkbare producten betreft, (b) 
betrekking heeft op alle relevante eigenschappen, (c) niet misleidend 
is, en (d) niet nodeloos denigrerend. Zoals men leest, kan de inhoud 
van de oorspronkelijke en gewijzigde toelaatbaarheidsvoorwaarden 
sterk varieren naargelang de interpretatie. SLAGTER( 4 7) onderscheidt 
vijf categorieen van rechtmatige vergelijkingen, met name de verge
lijking op verzoek van een klant, de systeemvergelijkingeii(48J,-ver~ 
gelijkingen om technische verbeteringen te verduidelijken, de verge
lijking als verweer en de vergelijking in het algemeen belang. 

25. Tenslotte werd in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek geen specifie
ke regeling voor vergelijkende reclame ingelast. Artikel 6: 194 (j) 
N.B.W. inzake misleidende reclame verbiedt vanzelfsprekend verge
lijkende reclame van producten en diensten die misleidt( 49). ,A 

(45) Zie D.W.F. VERKADE, Misleidende reclame, 1992, 75 en R.W. HOLZHAUER, ,0ntoe1aat
bare reclame", in Consumentenrecht, K1uwer -1osb1adig, 1995, B 1200, 78. 
(46) Zie de Aanbeve1ing van de Reclame Code Commissie van 11 november 1976. 
(47) W.J. SLAGTER, De vergelijldng begrensd, 1969, 8. 
( 48) Onder systeemvergelijking verstaat men reclame waarbij verwezen wordt naar producten 
of diensten van anderen zonder dat sprake is van het noemen van de naam van een concurrent 
of zijn merk, en zonder dat een bepaa1de concurrent of zijn product anderszins duide1ijk 
herkenbaar ten tone1e wordt gevoerd, zie R.W. HOLZHAUER, ,Ontoe1aatbare rec1ame", in 
Consumentenrecht, K1uwer -1osb1adig, 1995, B 1200, 67. 
(49) G.-J. RIBBINK, ,Dutch Advertising Law", in Advertising Law in Europe and North 
America, J. MAxEINER en P. SCHOTTHOFER (eds.), K1uwer, Deventer-Boston, 1992, 236. Zie 
ook a1gemeen over de beoorde1ing van het mis1eidingsrisico in de Nederlandse rechtspraak, 
R.W. HoLZHAUER, ,Ontoe1aatbare reclame", in Consumentenrecht, K1uwer - Losb1adig, 
1995, B 1200, 46-48. Zie over de gevo1gen van het Voorste1 voor een Richtlijn inzake 
vergelijkende reclame voor de Nederlandse rechtspraak, M.P.J. RUYPERS en R.P.L.J. TJITTES, 
,Verge1ijkende reclame in Europees perspectief", I.E.R., 1993, 33-40. 
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contrario" wordt daar ook wel eens uit afgeleid dat vergelijkende 
reclame op zich toelaatbaar is(50). 

3. Frankrijk 

26. In Frankrijk is vergelijkende reclame uitdrukkelijk toegelaten 
sinds de Wet nr. 92-60 van 18 januari 1992, renfon;ant la protection 
des consommateurs(51). Beter is te stellen dat vergelijkende reclame 
reeds voordien in Frankrijk werd toegestaan(52), zij het onder erg 
strikte voorwaarden die door de rechtspraak, die doorgaans vergelij
kende reclame als ongeoorloofd kwalificeerde(53), werden ontwik
keld. Met de wet is de beperkte jurisprudentiele toelating eenvoudig
weg vervangen door een wettelijke toelating, onder al even strikte 
voorwaarden( 54). 

27. Zo geldt de to elating slechts voor reclame die goederen en 
diensten met elkaar vergelijkt door gebruik te maken van (door middel 
van de afbeelding of de vermelding van) andermans fabrieks-, han
dels- of dienstmerk, of andermans handels-, firmanaam, maatschap
pelijke benaming of tekens(55). Zulke reclame is slechts toegelaten 

(50) Zie in die zin R.W. HoLZHAUER, ,Ontoelaatbare reclame", in Consumentenrecht, Kluwer 
- Losbladig, 1995, B-1200, 70. 
(51) J. 0., 21 j anuari. Zie algemeen over deze wet, F. BYRAMJEE, ,Introduction de Ia publicite 
comparative en droit franc;ais", R.E.D.C., 1992, 126-131. Vergelijk met M. PEDAMON, Droit 
Commercial, Precis Dalloz, Paris, 1994,540, nr.565 en 646-649, nrs.695-698 en met G. RIPERT 
en R. RoBLOT, Traite de Droit Commercial, L.G.D.J., Paris, 1996, Tome 2, 15e edition, 614, 
nr.2498. 
(52) Grote voorstander van vergelijkende reclame is o.m. de Franse auteur M. PIROVANO, 
,Publicite comparative et protection des consommateurs", Recueil Dalloz, 1974, partie 
chroniques, 279 en M.C. LocQUETTE, ,La publicite comparative interdite ... dommage?", Ca
hiers de Droit de l'Entreprise, 1984, 37-44. Zie ook m.b.t. dit debat, J.C. FoURGOUX, ,La 
publicite comparative tout a fait licite, contorsionnellement illicite ou manifestement illicite?", 
Gaz. Pal., 1985, D, 135-139. 
(53) Zie nog over de oude aanpak, F.O. RANKE, ,France: Advertising Law", in Advertising 
Law in Europe and North America, J. MAxEINER en P. ScHOTTHOFER (eds.), Kluwer, Deventer
Boston, 1992, 129-130. 
(54) Zie artikel 10 van de besproken wet. 
(55) Zie artikel L-121-8 van de Franse Code de Ia Consommation, die, zoals bekend, een 
coordinatie van bet gangbare consumentenrecht doorvoert. 
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voor zover ze eerlijk en waar (loyal(56) et veridique(57)) is en de 
consument niet misleidt. Bovendien staat de reclamevorm slechts 
open voor objectieve vergelijkingen(58) die betrekking moeten heb
ben op essentiele ( essentiel), betekenisvolle (significatif), doorslag
gevende (pertinent) en controleerbare (verifiable) kenmerken(59) van 
goederen en diensten die van dezelfde aard zijn (de meme nature)(60) 
en verkrijgbaar op de markt(61). Vergelijkende reclame wordt ten
slotte van bepaalde materiele dragers als toegangsbiljetten voor cul
turele evenementen, bank- en telefoonkaarten, facturen enz. ge
weerd(62). 

(Sorzie hierover U.Cl\s en R-:-BoUT,. Concurrence,. distri15ution; consoinniatio/1, LaniyDroif 
Economique, Paris, 1997, 858, n° 2414, 2449-2452. Naar 1uid van artike1 L. 121-9 Code de 1a 
Consommation, mag een verge1ijkende reclame voorts niet het gebruik van andermans merk
bekendheid tot hoofddoe1 stellen. De verp1ichting om de verge1ijkende rec1ame voordat ze 
pub1iek wordt gemaakt kenbaar te maken aan de geviseerde beroepsbeoefenaars, resulteert 
eveneens rechtstreeks uit de 1oyauteitsplicht. 
(57) De adverteerder moet de waarheid van de reclamebeweringen kunnen staven. Derha1ve 
mag een verge1ijkende rec1ame niet bewust vaag b1ijven, maar moet ze minstens betrekking 
hebben op een precies technisch kenmerk, zie hierover G. CAS en R. BouT, o.c., 859, n° 2418. 
(58) Zie hierover G. CAS en R. BouT, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit 
Economique, Paris, 1997, 859, n° 2419. Objectiefbetekent hier dat meetbare ofkwantificeer
bare gegevens op neutra1e wijze moeten verge1eken worden. Subjectieve verwijzingen naar 
smaak, geur en aantrekke1ijkheid worden derha1ve uitges1oten. Verge1ijkende reclame die 
argumenten puurt uit individue1e of collectieve opiniepei1ingen is eveneens verboden. Waar
heid kan ze1fs objectiviteit doorkruisen wanneer exacte gegevens met tendentieuse commen
taar worden aangedikt, zie o.m. TGI Paris, 22 september 1991, Gaz. Pal., 1991, 2, jur., 577. 
(59) Vo1gens G. CAS en R. BouT, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit 
Economique, Paris, 1997, 860, n° 2425-2426, verme1dt de wetgever we1iswaar kenmerken, 
waaruit zou kunnen afge1eid worden dat de verge1ijking op tenminste twee kenmerken moet 
betrekking hebben, maar zou een verge1ijking die s1echts betre1dcing heeft op een kenmerk toch 
toege1aten zijn, a1s zij de waarachtigheidstest doorstaat en het kenmerk essentieel is. Met 
1aatstgenoemde vereiste (essentiee1, doors1aggevend en contro1eerbaar) geeft de Franse wet
gever aan dat het verge1eken kenmerk ,relevant moet zijn in de ogen van de consument", d.i. 
geen ondergeschikt productelement mag betreffen, en alsdusdanig meet- en kwantificeerbaar. 
(60) Zie hierover G. CAS en R. BouT, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit 
Economique, Paris, 1997, 858, n° 2421. Hoewel de Franse wetgever deze vereiste niet 
verduidelijkt, gaat de Franse rechts1eer ervan uit dat hiermee de substitueerbaarheid van 
betrokken product of dienst in de ogen van de consument wordt bedoeld. 
( 61) Dit betekent dat de producten onmiddellijk verkrijgbaar moeten zijn in het verkoopspunt. 
Het kunnen bestellen van een product is in dit opzicht onvo1doende. 
(62) Zie hierover G. CAS en R. BouT, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit 
Economique, Paris, 1997, 859, no 2420. 
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28. Prijsvergelijkingen gaan slechts vrijuit wanneer ze betrekking 
hebben op identieke producten(63) die in dezelfde omstandigheden 
worden verkocht(64) en aangegeven wordt voor welke duurtijd de 
vermelde prijs geldt(65). Daaraan moet nog wel toegevoegd worden 
dat prijsvergelijkingen tussen enkele identieke producten al gauw bij 
de consument de indruk wekken dat de globale prijszetting voordelig 
is. De Franse rechtspraak beschouwt dergelijke vergelijkingen als 
misleidend tenzij ze beantwoorden aan twee cumulatieve voorwaar
den, met name ,d'une part, que les produits choisis soient repn!!sen
tatif.s des achats moyens en grandes surfaces, d'autre part, qu 'ils 
soient su.ffisamment nombreux pour permettre la generalisation "(66). 

29. Aldus blijft vergelijkende reclame in Frankrijk aan strenge voor
waarden onderworpen, zodat de reclamevorm globaal gezien, en 
mede ten gevolge van de resterende interpretatieproblemen(67), geen 
hoge vlucht nam en grotendeels beperkt bleef tot prijsvergelijkingen. 

(63) Reclame over producten van dezelfde aard is voor de toepassing van prijsvergelijkingen 
onvoldoende. De Franse rechtspraak interpreteert het begrip ,identieke producten" op restric
tieve wijze. Bedoeld wordt de vergelijking tussen producten van dezelfde fabrikant, wat erop 
neerkomt dat slechts verdelers onderling de prijszetting van eenzelfde product kunnen verge
lijken, zie reeds in die zin Cass.Com., 22 juli 1986, no 84-12.829, Semainejuridique, edition 
generale, 1987, II, n° 14901, met noot C. GAVALDA en C. LUCAS DE LEYSSAC. In bepaalde 
rechtspraak staat ,identiek" gelijk met ,een product van hetzelfde merk, met dezelfde 
conditionering, dezelfde stmctuur, met hetzelfde gewicht, en met dezelfde omvang en kleur", 
zie G. CAs en R. Bour, o.c., 861, n° 2428. De vergelijking van gelijkaardige producten is 
derhalve verboden. 
(64) Prijsvergelijkingen tussen identieke producten in grootwarenhuizen en detailhandel zijn 
aldus verboden. Volgens C. GAVALDA en C. LucAs DE LEYSSAC, Semainejuridique, edition 
entreprise, 1987, II, n° 14901, zouden niet zozeer economische omstandigheden, maar gelijke 
juridische omstandigheden, zoals waarborg, kredietmogelijkheden enz. bedoeld worden. 
G. CAS en R. Bour, o.c., 861, n° 2429, merken evenwel op dat wanneer aan gelijke producten 
een verschillende dienst-na-verkoop wordt verbonden, die doorberekend wordt in de prijs, de 
prijsvergelijking noch aan dezelfde economische noch aan dezelfde juridische voorwaarden 
gebeurt. 
(65) Zie hierover G. CAs en R. Bour, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit 
Economique, Paris, 1997, 860-861, n° 2427-2430. 
(66) Rechtspraak geciteerd in G. CAS en R. Bour, Concurrence, distribution, consommation, 
Lamy Droit Economique, Paris, 1997, 862, n° 2433. Voomoemde cumulatieve voorwaarden 
bepalen wat ,objectieve" vergelijkingen zijn. 
(67) Zij brachten alvast J.-C. FOURGOUX, ,L'article 10 de Ia loi du 18 janvier 1992: feu sur Ia 
publicite comparative", Gaz. Pal., 1992, 1, doct., 5, tot het besluit dat de wet ,avant tout (est) 
destinee a empecher Ia publicite comparative". Vergelijk met J. CALAIS-AULOY, ,Analyse 
critique de !'article 10", Semaine Juridique, edition entreprise, 1992, suppl. n° 3, 39, met 
M. PEDAMON, Droit Commercial, Precis- Dalloz, Paris, 1994, 649, nr. 697, met J.-J. BIOLAY, 
,La publicite comparative apres Ia loi du 18 janvier 1992", Petites Affiches, 19 september 
1994, en met het besluit van G. RIPERT en R. RoBLOT, Tarite de Droit Commercial, L.G.D.J., 
Paris, 1996, Tome 1, 16e edition, 323, nr. 467, dat ,Ia mise en oeuvre du principe s'accom
pagne d'une mesure de protection des concurrents dont on peut se demander si elle n'est pas de 
nature a ruiner tout I' edifice". 

399 



C. BESLUIT 

30. Terwijl de wetgevingsevolutie afgelopen decennium duidelijk 
meer openheid vertoont ten aanzien van vergelijkende reclame, moet 
men toch vaststellen dat de rechtsgeleerde discussie niet minder 
scherp blijft gesteld. Zowel in de landen waarvan de wetgeving 
vergelijkende reclame principieel toelaat, als in de landen met een 
principieel verbod, blijft de rechtsleer verdeeld. Deze juridische 
,hardleersheid" hoeft niet zo opmerkelijk te zijn. Uit hogere analyse 
volgt dat wetgevingen met een algemeen verbod van vergelijkende 
reclame doorgaans voorzien in uitzonderingen, terwijl de wetgeving
en zonder vergelijkingsverbod, aan de principiele toelaatbaarheid 
(soms erg strenge) voorwaarden verbinden. De kloof die men op het 
eerste gezicht tussen de diametrale uitgangspunten zou kunnen af
leiden, wordt zo deels gedicht. 

31. De analyse toont voorts aan dat de rechtstheoretische achtergrond 
waarin het de bat over vergelijkende reclame wordt gevoerd, bepalend 
is voor het resultaat. Een onderzoek naar de voor- of nadelen van 
vergelijkende reclame(6-8) overstijgt dan het strikt juridische denk
kader en sluit meteen een waardering in van een optimaal consumen
tenbeleid( 69). 

§ 2. Vergelijkende reclame in Belgie 

32. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument(70)(hiema WHPC) is 
de ,lex generalis" inzake reclame(71). De WHPC verduidelijkt niet 

(68) In de literatuur werd erop gewezen dat onderzoek naar de wijze waarop (vergelijkende) 
reclame inwerkt op de consument noodzakelijk is om voor- of nadelen te onderkennen. 
Dergelijk diepte-onderzoek werd tot op heden nog niet gevoerd, zodat de overtuiging dat 
bepaalde reclamevormen sterk aan banden moeten gelegd worden, neer zou kunnen komen op 
een overbenadrukking van de impact van reclame, als elm van de vele verkoopmethoden, op de 
consument, zonder dat daartoe wetenschappelijke gronden bestaan. Zie J. BODDEWYN, ,Com
parison advertising: advantages and disadvantages for consumers, competitors, media, industry 
and the market place", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE (ed.), 
Story-Scientia, Brussel, CDC no 17, 1988, 190. 
(69) Zie ook Th. BOURGOIGNIE, ,La publicite comparative et la protection des interets du 
consorhmateur en Europe: concilier l'inconciliable?", J T., 1991, 649. 
(70) B.S., 29 augustus 1991, 18712. 
(71) Reclamebepa1ingen 1iggen ook vervat in sectoriele wetten zoals o.m. de Wet van 12 juni 
1991 op het consumentenkrediet, B.S., 9 juli 1991, 15203. Dergelijke bepalingen vinden 
toepassing ingevolge het ,lex specialis derogat lege generali'-beginsel. Zij worden om die 
reden in navolgende tekst niet behandeld. 
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wat onder vergelijkende reclame moet worden verstaan. Dit bracht 
FRANCQ er verkeerdelijk toe te stellen dat ,,les comparaisons publici
taires conformes a Ia verite "(72), vergelijkende reclame uitmaken, 
aangezien vergelijkingen die daaraan niet beantwoorden misleidend 
zijn. Daamaast werd vergelijkende reclame nog op basis van drie 
elementen geduid. Van vergelijkende reclame is dan sprake wanneer 
,(1) two or more specifically named or recognizably demonstrated 
brands of a product or a service category are compared; (2) the 
comparison is based on one or more attributes of the good service; 
and (3) it is either stated, implied or demonstrated that factual 
information (based on in-house research or obtained from indepen
dent and objective sources) has been gathered as a basis for the 
comparative claim(s) "(73). 

33. Ook in de ons omringende Ianden is niet meteen duidelijk wat 
onder vergelijkende reclame moet worden verstaan. Voor de Franse 
auteur DARMAILLACQ is vergelijkende reclame ,Ia comparaison entre 
un ou plusieurs produits ou services de meme marque, ou de marques 
differentes d'une meme categorie, (qui) doit porter non sur des mais 
sur les elements significatifs les plus importants, mesurables et veri
fiables de ces produits ou services "(74). Daarnaast werd vergelij
kende reclame in Frankrijk gezien als ,Ia technique par laquelle un 
annonceur met en parallele les qualites de ses produits ou de ses 
services et les qualites des biens ou services de meme nature fournis 
par un concurrent expressement identifie "(75). 
In Nederland spreekt men van vergelijkende reclame , wanneer op 
min of meer gesubstantieerde wijze in reclame mededelingen over 
producten of diensten of de ondernemingen of de persoon van (paten
tie/e) concurrenten worden gedaan "(76). In Duitsland wordt verge
lijkende reclame dan weer gedefinieerd als ,die Anpreisung der 
eigenen Ware oder Leistung mittels Herabsetzung der fremden Ware 

(72) Zie B. FRANCQ, ,Le statut de Ia publicite comparative dans les pays de Ia CEE. Etude 
sommaire de droit compare", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE 
(ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC no 17, 1988, 138. 
(73) J. BODDEWYN, ,Comparison advertising: advantages and disadvantages for consumers, 
competitors, media, industry and the market place", in Unfair advertising and comparative 
advertising, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 176. 
(74) L. DARMAILLACQ, ,Pour ou contre [a publicite comparative: quelques elements du debat", 
in Droit des consommateurs: sixurite, concurrence, publicite, J.-P. Przzro (ed.), Story-Scientia, 
Brussel, 1987, 150. 
(75) G. Rri'ERT en R. ROBLOT, Tarite de Droit Commercial, L.G.D.J., Paris, 1996, Tome 1, 16e 
edition, 323, nr.467. 
(76) R.W. HoLZHAUER, ,Ontoe1aatbare reclame", in Consumentenrecht, K1uwer- Losb1a
dig, 1995, B 1200, 62. 
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oder Leistung unter deutlicher Bezugnahme auf einen oder mehrere 
bestimmte Mitbewerber "(77). 

34. Zoals men leest, varieert de intensiteit van het aspect ,vergelij
king" en ,identificatie" in voorgaande definities. Dit is niet anders bij 
toepassing van de Belgische WHPC. 

A. BEGRIP: VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE 

35. Artikel 23.7° WHPC verbiedt de reclame die vergelijkingen in
houdt die bedrieglijk of afbrekend zijn of die het zonder noodzaak 
mogelijk maken een of meer andere verkopers te identificeren. 
Ondanks het feit dat artikel 23.7° enkel vergelijkende reclame ver
biedt, leest de rechtspraak in deze bepaling voorts een verbod van 
verwijzende reclame(78). Het onderscheid tussen louter refererende 
en vergelijkende reclame wordt over het hoofd gezien. Deze vervlak
king is in hoofdzaak uit toepassingen van artikel 23.7° in fine ont
staan, dat vergelijkende reclame verbiedt die het mogelijk maakt 
zon.der n()odza(lk ~en of 1lle_er_4ere _ (lndere __ vt::rk()p_e_!"s tC)_iqentific~el1. 

36. Zowel het vereiste van ,vergelijking'(79) als het vereiste van 
,identificatie'(80) uit dat verbod worden zeer ruim ge'interpreteerd, 
zodat beide lijken samen te vallen. Een enkelvoudige (zelfs implicie
te) verwijzing naar een andere handelaar wordt als een vergelijking in 
de zin van artikel 23.7° in fine beschouwd(81). 
De vrijheid van de verzekeraars om de te verzekeren risico' s te 
beoordelen, laat hen toe de kwalitatieve en functionele bijzonder-

(77) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Miincben, 1996, 562. 
(78) Zie reeds J. STINCK, ,Vergelijkende reclame, de gemeenscbappe1ijke markt en de 
bescberming van intellectuele eigendom", T.B.H., 1988, 905 e.v. en dezelfde, ,De norm 
acbter de regel in bet mededingingsrecbt", in Liber Amicorum M Storme -De norm achter 
de regel, Story-Scientia, Gent, 1995, 95, nr.18. 
(79) J. STUYCK en W. VAN GERVEN, Handelspraktijken, Beginselen van Belgiscb Privaatrecbt, 
Story-Scientia, 1985, 124, nr.125, P. DE VROEDE en G.L. BALLON, Handelspraktijken, Kluwer 
Recbtswetenscbappen, 1986, 241-242, nr.490 e.v. en A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE en 
X. LEURQUIN, Les pratiques du commerce, Larcier- losbladig, nr.11.196 en 11.198. 
(80) J. STUYCK en W. VAN GERVEN, o.c., 129-130, nr.129-130 en nr.132, P. DE VROEDE en 
G.L. BALLON, o.c., 253, nr.517 e.v. en A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE en X. LEURQUIN, o.c., 
nr.11.196. 
(81) Zie voor een impliciete afbrekende vergelijking, Voorz. Kh. Brussel, 15 februari 1993, 
T.B.H., 1994, 714: ,Gelet op de wijze waarop bet publiek ricbtlijnen van de autoverzekeraars
diefstal aangaande alarmtoestellen tegen diefstal waarnemen, is bet feit dat zij een van deze 
toestellen onderscbeiden van anderen, van aard bet publiek te doen geloven in de voortreffe
lijkheid van dat toestel en zulks in tegenstelling tot een globale verwijzing naar een lijst van 
alarmtoestellen. Dergelijke aanbeveling is impliciet afbrekend voor laatstgenoemde". 
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heden te bepalen van alarmtoestellen, maar laat hen niet toe een van 
deze toestellen aan te bevelen. Zo wordt de draagwijdte van artikel 
23.7° eerste en tweede stuk be"invloed door de ruime toepassing van 
artikel23.7° in fine(82). De rechtspraak verbiedt niet alleen de verwij
zing naar een of een groep van verkopers, maar bovendien de verwij
zing naar een of een groep van producten(83). De vergelijking (lees: 
verwijzing) die het zonder noodzaak mogelijk maakt een verkoper of 
diens producten te identificeren werd zelfs meer dan eens als een 
afbrekende vergelijking beschouwd(84). 
De verruiming culmineerde in het verbod van de slogan ,aluminium, 
uw bijdrage tot het behoud van de tropische regenwouden" als 
afbrekende vergelijkende reclame, aangezien de woorden ,tropische 
regenwouden" n;fereerden aan de concurrerende houtsector(85). 

37. Het gemis aan een begripsomschrijving van vergelijkende recla
me in de WHPC bracht de rechtspraak er, anders dan bij de inter
pretatie van het begrip ,misleiding" bij reclame, niet toe een definitie 
uit de omgangstaal te recipieren. In de omgangstaal wordt ,vergelij
king" verduidelijkt als ,het naast elkaar leggen en beschouwen van 
verschillende zaken om overeenkomst en verschil te bepalen"(86). 
De inperking die dergelijke definitie aan het (al te) ruime reclame-

(82) Zo werd de slogan, ,nous vous invitons it decouvrir ce superbe magasin, que certains 
n'Msiteront pas it comparer it un petit ,Roche-Bobois"' als verboden vergelijkende reclame 
gekwalificeerd, zelfs nadat voorgehouden werd dat de media thans veelvuldig verkleinwoor
den hanteren, omdat ,ce genre de comparaison tombe bien sous le coup de Ia loi et qu'il y a lieu 
de stigmatiser ce type de comparaison meme si, comme dit ci-avant, ce type de comparaison se 
rencontre de plus en plus frequemment dans le langage mediatique", Voorz. Kh. Namen, 
2 februari 1994, niet gepubliceerd. 
(83) Reeds naar aanleiding van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de 
reclameslogan ,Aluminium, een beter altematief", Antwerpen, 30 mei 1988, R. W., 1988-1989, 
406, noot P. DE VROEDE, onderschreef De Vroede de door anderen (zie A. DE CALUWE, 
A.C. DELCORDE en X. LEURQUIN, Les pratiques du commerce, I, 1973, nr.313, 443) reeds 
verkondigde stelling dat ook de verwijzing naar producten onder art.20.2°, in fine valt. Door de 
(a! dan niet denigrerende) verwijzing naar een product wordt het mogelijk diegenen die een 
product verkopen te identificeren. 
(84) In die lijn zou zelfs naar omstandigheden (b.v. beperkte zakenkring), de verwijzing naar 
een vonnis op zich voldoende zijn om de betrokken verkoper te identificeren en het verbod 
krachtens artikel 23.7° in fine toe te passen. 
(85) Voorz. Kh. Mechelen, 18 maart 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 70, met noot 
G. STRAETMANS. 
(86) VAN DALE, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12de druk, Utrecht-Antwerpen, 
1995, 3313. 

403 



verbod kan doorvoeren, liet een beperkt aantal rechters wel niet 
onberoerd(87). 

B. ADAGIUM VAN FRI\DERICQ . 

38. De interpretatie van het reclameverbod hangt nauw samen met 
het aanvaarden of afwijzen van het door FRED:ERICQ in Belgie ge'in
troduceerde adagium dat ,le concurrent ale droit d'exiger qu 'on ne 
parle pas de lui, meme pour dire la verite "(88). Sporen van dit 
bekende adagium vindt men ook terug in oude Nederlandse tractaten. 
Zo vermeldt BERKHOUWER, ,al is wat men beweert waar, dan behoeft 
de mededeeling daarvan rechtens nog geenszins toelaatbaar te 
zijn "(89), om op grond daarvan te besluiten: , Wij voor ons althans 
zouden het een ondeugdelijk middel willen achten, om te trachten 
omhoog te klimmen middels vergelijking van den prijs of andere 
hoedanigheden van een product, met die van een ander gelijksoortig 
product "(90), , tenzij deze vergelijking wordt uitgelokt door een on
rechtmatige gedraging van dien mededinger, dan wel in zakelijken 
vorm verkondigd wordt door een onpartijdige instantie, die derde is 
t.a. v: de. mededzng{ngssirijd tusschen ae beTrokkenen 'T(9T); te!Wijl 
VOETELINK genuanceerder stelt, ,In alle Ianden is denigrerende re
clame ontoelaatbaar, indien het medegedeelde onwaar is. Is het 
medegedeelde waar, dan hangt alles van de omstandigheden af 
Een vast richtsnoer is niet te geven. Vergelijking van eigen product 
met dat van de concurrent zal veelal ontoelaatbaar zijn, daar zij niet 
objectief en zakelijk en meestal onvolledig geschiedt. Daarbuiten kan 
zij dikwijls minder elegant zijn, rechtens ontoelaatbaar echter 
niet "(92). 

39. Voor Belgie blijft het doctoraal proefschrift van BALLON met het 
oog op de vrijmaking van vergelijkende reclame een moeilijk te 

(87) Vergelijk met Voorz. Kh. Brugge, 1 oktober 1993, niet gepubliceerd: ,een vergelijking is 
een handeling waarbij twee of meer personen of zaken worden afgewogen tegenover elkaar 
met het doe! de verschillen of de gelijkenissen die tussen hen bestaan tot uiting te brengen" en 
dezelfde vaststelling door de Voorz. Kh. Kortrijk, 15 februari 1993, T.B.H, 1994, 719. 
(88) L. FREDERICQ, Traite de droit commercial beige, II, Brussel, 1947, m.108. 
(89) C. BERKHOUWER, Toelaatbare en ontoelaatbare reclame, Tjeenk Willink - Zwolle, 
1954, 96. 
(90) Ibidem. 
(91) C. BERKHOUWER, o.c., 114. 
(92) H.M. Voetelink, Toelaatbare en ontoelaatbare reclame, Tjeenk Willink- Zwolle, 1954, 
187-188. 
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omzeilen kaap(93). Het is als het ware de belichaming van de tradi
tionele, maar thans nog ruim beleden, rechtspraak. Volgens BALLON is 
het doel van reclame ,aanprijzen en overreden met het oogmerk de 
economische activiteit van de adverteerder te bevorderen, wat tot op 
grate hoogte onverenigbaar is met kritiek en polemiek die een spe
ciale bescherming der meningsvrijheid genieten omwille van hun 
sociaal belang en van hun overwegende pecuniaire belangeloosheid. 
De reclame en de informatiemedia kunnen op dit punt niet gelijkge
steld worden, omdat reclame in de regel niet op een sociale taak, zoals 
die aan de informatiemedia wordt toegemeten, kan aanspraak maken. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan blijken dat een in concreto 
gevoerde reclame naast een steeds op de eerste plaats staande na
streving van zijn eigenbelang door de adverteerder, oak in een vol
doende mate het algemeen belang dient"(94). 

40. Opmerkelijk daarbij is dat de reikwijdte en de gestrengheid van 
het verbod van vergelijkende reclame als quasi ongenaakbaar uit
gangspunt wordt genomen, waartegen sterke, bijna absolute argumen
ten moeten aangevoerd worden om het te doen wankelen. De legiti
miteit van het verreikende verbod wordt nauwelijks in vraag gesteld 
op grond van o.m. de beperking op de mededinging die eruit voort
vloeit(95), het recht op commerciele kritiek of nog het recht op 
informatie van de consument. W at dit laatste argument betreft, bestaat 
over de opvatting van BALLON geen twijfel: , Omwille van het feit dat 
in de reclame de adverteerder allereerst zijn eigenbelang dient en dus 
niet de aangewezen persoon is tot behartiging van het algemeen 
belang, moeten de mogelijkheden dat de adverteerder een gerecht
vaardigd beroep zou kunnen doen op zulke belangenbehartiging, om 
zich over economische prestaties van de mededingers in vergelijking 
met eigen prestaties uit te spreken, zeer beperkt geacht worden "(96). 

41. Die visie gaat evenwel uit van de (vast)stelling dat het eigenbe
lang van de adverteerder niet zou kunnen colluderen met het recht op 

(93) Zie G.L. BALLON, De vergelijkende informatie aan de consument, Proefschrift -
K.U.Leuven, 1975. 
(94) G.L. BALLON, o.c., 436. 
(95) G.L. BALLON gebruikt integendeel als bijkomende argumenten dat vergelijkende reclame 
een miskenning van de historische realiteit zou zijn en dat het merendeel der handelaars zich 
aan het verbod houden, o.c., 448-453. 
(96) G.L. BALLON, o.c., 441. Vergelijk met G.L. BALLON, ,De draagwijdte van art.95, al.2 
Handelspraktijkenwet", Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1994, 98, noot onder 
Voorz. Kh. Brussel, 28 april 1994. 
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informatie van de consument(97), en sluit mooi aan bij wat hoger, 
onder het kopje inzake repressief reclamebeleid, de gei"soleerde visie 
op het consumentenbeleid werd genoemd. Voorlichting omtrent de 
eigenschappen van producten of diensten kan immers slechts bijdra
gen tot de bewustwording van de consument en daarbij het eigenbe
lang van de adverteerder dienen, wanneer een consument als uitgangs
punt wordt genomen die het recht heeft een eigen keuze te maken op 
de markt en daartoe informatie kan absorberen en verwerken. 

42. De consument die beschreven visie als uitgangspunt stelt, is 
evenwel een zwakke consument die gebaat is met maatregelen die 
hem informatie(98) ontzeggen. Het hem via vergelijkende reclame ter 
hand stellen van informatie leidt dan onverkort tot een voortdurende 
verzwakking van zijn positie. 

43. Gesterkt door voormeld adagium, resulteert deze opvatting in het 
verbod als een slechtmaking in de zin van artikel 23.7° WHPC van 
elke, zelfs impliciete verwijzing naar een andere verkoper of diens 
producten. Immers, elke vergelijkende reclame heeft doorgaans wel 
iets denigrerends(99), zodat vetgelijkend.e teclam:e waarbij een andere 
verkoper zonder noodzaak identificeerbaar wordt gemaakt, ongeacht 
het waarheidskarakter, moet verboden worden(lOO). Naar Belgisch 
recht is een concurrent in een ongunstig daglicht plaatsen, zelfs buiten 
elke reclame om, een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad. 
Het adagium steunt op de premisse dat de mededinging zelfstandig 
moet worden gevoerd. Dit principe van de prestatiemededinging vergt 
dat geen baat wordt gehaald uit iets dat niet het voorwerp van eigen 
arbeid is geweest(lOl). 

(97) G.L. BALLON stelt zelfs dat het ,fundamenteel verkeerd" is en een ,miskenning van de 
economische realiteit" wanneer men de consument zijn voorlichting laat verwachten van zijn 
tegenstrever in het economisch verkeer, o.c., 444 e.v .. 
(98) Waarvan reclame niet het enige kanaal is, maar wellicht het lcrachtigste. 
(99) J. STUYCK en W. VAN GERVEN, Handelspraktijken, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Deel IIA, 1985, nr.127. Vergelijk met A. MOREAU, Traite de Ia concurrence illicite, Brussel, 
1904, 89, n° 207, ,une annonce par comparaison, quelle que soit sa forme, est toujours un acte 
de denigrement". 
(100) B. FRANCQ, ,Le statut de la publicite comparative dans les pays de la CEE. Etude 
sommaire de droit compare", in Unfair advertising and comparative advertising, E. BALATE 
(ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC no 17, 1988, 141. 
(101) Ondanks het feit dat in de rechtsleer tal van verfijningen aan het rigide principe van de 
prestatiemededinging werden voorgesteld - zie in hoofdzaak M. GOTZEN, Vrijheid van 
Beroep en Bedrtjf en Onrechtmatige Mededinging, Larcier, Brusse1, 1963, II, 271, nr.916, 
,Het baat trekken uit andermans moeite en kosten kan geen grond van onrechtmatigheid zijn 
omdat het een verschijnsel is dat tot het wezen zelfvan het concurrentieel regime behoort" -, 
is nog heel wat rechtspraak door hogergenoemd principe ingegeven. 
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44. Om deze al te mime toepassing van het vergelijkingsverbod te 
verzachten, werd in de rechtsleer een individualisering van het begrip 
,identificatie" voorgesteld(102). Het verbod van slechtmaking wordt 
derwijze vemauwd tot de ge'individualiseerde slechtmaking van een 
herkenbare verkoper of een herkenbaar product(103). 

45. De rechtspraak toont zich evenwel niet bereid om perk te stellen 
aan het gangbare mime vergelijkingsverbod(104), al kan in bepaalde 
uitspraken toch enige versoepeling aan de gestrengheid van het ada
gium van FREDERICQ onderkend worden. 

46. Zo benadrukt bepaalde rechtspraak dat slechts de verwijzingen 
naar andermans product die negatieve gevolgen sorteren voor het 

(102) ,In tempore" stelde de wetgever nog wel een principiele toelating van vergelijkende 
reclame voor, een voorstel, dat prompt werd verworpen, zie Gedr. St., Senaat, 1986-1987, nr. 
464/2. Aanzetten tot een soepeler interpretatie van het vergelijkingsverbod kon men oak lezen 
bij J. STUYCK, ,Developpements recents en matiere de publicite comparative", D.A.O.R., 
1987, 104 en A. BRAUN, ,La publicite comparative en droit belge",/ng. Cons., 1993, 138-144. 
(103) Ten tijde van de slogan ,1liter mazout is goedkoper dan 1liter water" stelde J. STUYCK 
reeds de vraag of het denigreren van een ander uitdrukkelijk genoemd product op dezelfde, 
strenge, wijze moet worden beoordeeld als het denigreren van een of meer in de reclame 
genoemde of herkenbare concuJTenten. Hij besloot: ,Het verbod van denigrement ziet op de 
bescherming van de concuJTent, zijn naam en faam en bijgevolg ook van de naam van zijn 
handel en zijn producten. Als een bij uitstek individuele bescherming kan zij het afbreken of 
denigreren van niet individueel herkenbare ondememingen of van bepaalde producten of 
diensten als zodanig niet omvatten". Zie J. SrUYCK, noot onder Voorz. Kh. Brussel, 31 oktober 
1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988, 94-95. 
(1 04) De rigiditeit van het verbod, die resulteert uit de verwatering van de begrippen ,vergelij
king" en identificatie", wordt bovendien nog versterkt door een beperkte interpretatie van het 
be grip ,noodzaak". Zie: ,Het be grip ,noodzaak" in art.23. 7° WHPC moet eng gelnterpreteerd 
worden. Enkel vergelijkingen en verwijzingen die noodzakelijk zijn om het eigen aanbod 
verstaanbaar te maken of de specialisatie van dienstenverstrekkers specifiek aan te duiden, 
alsmede vergelijkingen in antwoord op niet-uitgelokte vraag daartoe van een klant, vergelij
kingen van systemen tot oplossing van een bepaald technisch probleem, en vergelijkingen uit 
afwerende zelfverdediging zijn toegelaten", Voorz. Kh. Hasselt, 21 december 1992, Jaarboek 
Handelspraktijken 1992, 176 en vergelijk met G.L. BALLON, noot onder Voorz. Kh. Gent, 
13 juni 1989, Jaarboek Handelspraktijken 1989, 73 en zie: ,Vergelijkende reclame op vraag 
van de klant is toegelaten indien ze gebemt op een wijze die het meest de belangen van de 
geviseerde concurrent ontziet. Diegene die zich op de vraag van de klant beroept, dient deze 
vraag of noodzaak aan voorlichting aan te tonen", Voorz. Kh. Hasselt, 24 december 1993, 
D.C. CR., 1995, nr.26, 159, met goedkeurende commentaar van G.L. BALLON, ,Over toege
laten vergelijkende reclame op vraagvan een klant", D.C. CR., 1995, nr.26, 163-165 en verder 
over deze uitzondering op het vergelijkingsverbod, G. SCHRICKER, B. FRANCQ en 
D. WUNDERLICH, ,La repression de la concurrence deloyale dans les Etats Membres de la 
CEE", E. Ulmer (ed.), Dalloz, Paris, deel ILl, Belgique-Luxembourg, 1974, 477, nr.420 en 
M. GorzEN, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Larcier, Brussel, 
deel II, 1963, nr.1000. Zie tenslotte algemeen over ,noodzaak tot vergelijken", C. DE KEER
SMAEKER, ,Belgian Advertising Law", in Advertising Law in Europe and North America, 
J. MAXEINER en P. SCHOTTHOFER (eds.), Kluwer, Deventer-Boston, 1992, 23 en M. LEROY en 
B. MOVFFE, Le droit de la publicite, Bruylant, Brussel, 1996, 234-271. 
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geviseerde product, als slechtmaking dienen aangemerkt te wor
den(105). Voorts is een impliciete verwijzing naar andermans product 
vergelijkbaar met een systeemvergelijking of een vergelijking van 
verkoopmethoden, waaraan traditioneel de noodzaak tot vergelijken 
wordt toegezegd. Zoals men weet ,permettent la jurisprudence et la 
doctrine de conclure a l 'absence de d{migrement, des lors que la 
comparaison est faite d'une maniere suffisamment large, que pour 
eviter !'identification d'un concurrent ou d'un produit determi
ne "(106). 

4 7. Aanzetten voor een versoepeling vindt men tens lotte in de toe
geeflijkheid ten aanzien van hyperbolische reclame(1 07), in de verrui
ming van het begrip noodzaak(108), in het gedogen van juiste prijs
vergelijkingen(1 09), in een mogelijke erkenning van het recht van 
cornrnerciele kritiek(110) en het recht van de consument op informa
tie( 111) alsook in de rechtspraak terzake van de bescherming van 

(105) io werdde n;clameslogan-vanwege een producent van water:fi1ters, ''l'e-au du roblnet 
contient aujourd'hui des substances qui( ... ) Ia rendent toxique et dangereuse" niet atbrekend 
bevonden voor de watervoorzieningsmaatschappij en. W aterfilters vormen immers een verbete
ring voor leidingswater en elke verbetering aan een product houdt noodzakelijkerwijze een 
s1echtmaking in, terwijl ,les inconvenients specifiquement enonces sont connus du public, et 
de ce qu'en elle-meme, Ia mention de ces inconvenients dans Ia publicite n'est pas concurren
tiellement reprehensible", zie Voorz. Kh. Brussel, 18 januari 1993, niet gepubliceerd. 
(106) J. VAN R.IJN, geciteerd in A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE, X. LEURQUIN e.a., Les 
pratiques du commerce, Larcier, 1991, nr.ll.192(1). 
(107) De reclame met superlatieven doorstaat het verbod van vergelijkende reclame, aange
zien de consument, die overrompeld wordt door reclameboodschappen waarin de voortreffe
lijkheid en superioriteit van bepaalde producten of diensten wordt aangeprezen, de reflex heeft 
dergelijke boodschappen te relativeren. 
(108) Niet alleen valt uit bepaalde uitspraken op te maken dat de bestaande uitzondering op 
het verbod van vergelijkende reclame, namelijk de systeemvergelijking, wordt uitgebreid tot 
de (systeem)vergelijkingen van producteigenschappen, maar bovendien dat de noodzaak om 
vergelijkingen te maken op vraag van de consument wordt uitgebreid tot aansporingen aan de 
consument om vergelijkingen tussen producten of diensten te maken. 
( 1 09) Het verbieden van juiste prij svergelijkingen zou immers indruisen tegen de fundamen
tele beginselen van een op mededinging gestoelde markteconomie, zie hierover, R. VAN DEN 
BERGH, ,De vemieuwde regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991: geen 
reclame voor de Belgische wetgever", Jaarboek Handelspraktijken 1992, 84, nr.25. 
(110) Dit ,recht" blijft evenwe1 erg omstreden, zie G.L. BALLON, ,De draagwijdte van art.95, 
al.2 Handelspraktijkenwet", Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1994, 98, noot 
onder Voorz. Kh. Brussel, 28 april1994. Zie ook Voorz. Kh. Kortrijk, 24 juni 1996, Jaarboek 
Handelspraktijken en Mededinging 1996, 220, waarin werd erkend dat elke verkoper een visie 
mag hebben over de toekomstperspectieven van zijn branche, maar die visie niet mag 
verspreiden met verkoopsbevorderende doeleinden, wanneer ze een slechtmaking inhoudt 
van het bedrijf of de producten van een bij naam genoemde concurrent. 
(Ill) Hierbij moet wei benadrukt worden dat het ,recht op informatie" van de consument 
slechts erkend werd, wanneer er samenloop was met een andere, in gevestigde rechtspraak 
ontwikkelde, vorm van noodzaak. 
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persoonsnaam, hande1snaam en merknaam(112) en terzake van de 
bekendmaking van vonnissen(113). (114) 

48. Het doors1aggevende argument om een versoepeling van het 
strenge verge1ijkingsverbod door te voeren, 1igt m.i. bes1oten in de 
WHPC ze1f. Zoa1s men weet, bevatte de oude Hande1spraktijkenwet 
s1echts een a1gemene clausu1e, name1ijk artike1 54, dat thans overeen
stemt met artike1 93 WHPC, aan de hand waarvan de met de eerlijke 
hande1sgebruiken strijdige daden waardoor de beroepsbe1angen van 
een of meerdere verkopers (kunnen) worden geschaad, beteuge1d 
worden. De afwezigheid van het thans met de nieuwe wet aangeno
men artike1 94 (verwijzing naar het be1ang van de consument)(l15) 
kan verk1aren waarom de rechtspraak de reclameverboden onder 
vigeur van de WHP van 1971, uits1uitend in het be1ang van de 
verkopers, ruimer interpreteerde. De invoeging van artike1 94 in de 
nieuwe wet moet bijgevo1g een weerslag hebben op de toepassing van 
de reclameverboden. 

49. Voortbouwend op de a1s principe geste1de prestatiemededinging 
kan het verkopersbe1ang van artikel 93 WHPC worden gedefinieerd 
a1s het be1ang bij een wette1ijke rege1ing die verbiedt baat te ha1en uit 
wat niet het voorwerp is van eigen arbeid. Het typevoorbee1d van 
,baat ha1en zonder eigen arbeid te 1everen" is in die visie de mis1ei
ding van de consument. Immers, niet bepaa1de prestaties van de 
verkoper rechtvaardigen de aankoop van de consument, maar we1 
de mis1eiding, terwij1 de verkoper die de consument niet mis1eidt en 
mededingt op eigen prestatie, de aankoop van de mis1eide consument 
derft. 

(112) De vaststelling dat geen van genoemde rechten abso1uut is, zet de verabsolutering dat 
een concurrent het recht heeft dat niet over hem wordt gesproken, ook a! vertelt men de 
waarheid, op de helling. 
(113) Het recht op correctieve reclame, dat zowel eiser als verweerder uit een vonnis van de 
stakingrechter putten, zelfs a! zou de rechter dit niet bevolen hebben, doorkruist het absolute 
verbod van refererende reclame. Zie hierover G. STRAETMANS, ,Zelfverdediging in hande1s
praktijken, een volwaardige buitengerechtelijke conflictbeheersing?", D.C.C.R., 1995, nr.28, 
339-349. Zie ook Voorz. Kh. Brussel, 29 mei 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededin
ging 1996, 528, die de zuivere mededeling van een vonnis aan derden, zonder bedrieglijke of 
afbrekende commentaar, toelaatbaar achtte. 
(114) Deze aanwijzingen werden stuk voor stuk aan de hand van talrijke verwijzingen naar 
recente rechtspaak geanalyseerd in G. STRAETMANS, ,De vemieuwde reclamereglementering 
uit de WHPC herbezocht aan de hand van markante rechtspraak", in Handelspraktijken Anno 
1996, J. STUYCK (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 58-85. 
(115) Artikel 94 WHPC beteugelt de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden waar
door de belangen van een of meerdere consumenten (kunnen) geschaad worden. 
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50. Het consumentenbelang dat thans via artikel 94 WHPC wordt 
ingevoerd, refereert aan de mogelijkheid die aan de consument moet 
worden gegeven om op de markt een objectieve keuze te maken die 
het best is aangepast aan de leniging van zijn subjectieve noden. Het 
verbod van misleidende reclame incorporeert dan beide voomoemde 
be lang en. Het beschermt zowel het verkopers- als het consumentenbe
lang. 

51. De doorwerking van artikel 94 WHPC in de reclametitel kan er 
aldus toe bijdragen dat de ,misleiding" een belangrijke maatstaf 
wordt om vergelijkende reclame(116) en het aanverwante verbod 
vart slechtmaking te beoordelen(117). Aangezien de wetgever met 
artikel 94 WHPC uitdrukkelijk en op algemene wijze voorschrijft dat 
een verkoper in strijd met de eerlijke handelsgebruiken handelt wan
neer de consumentenbelangen door dit handelen (kunnen) geschaad 
worden, past het in de doelstelling van de wetgever de belangen van 
de consument ook bij de beoordeling van de reclameverboden in 
aanmerking te nemen. 

(116) Zie reeds over de doorwerking van artikel94 WHPC, G. STRAETMANS, ,De vemieuwde 
reclamereglementering uit de WHPC herbezocht aan de hand van markante rechtspraak", in 
Handelspraktijken Anno 1996, J. STINCK (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 61-65 en 
70-82, G. SrRAETMANS, ,De doorwerking en het oneigenlijk gebruik van artikel 94 WHPC", 
D. C. C.R., 1997, nr.34, 81, G. SrRAETMANS, ,Prijsaanduiding en perceptie van de consument", 
R.W., 1997-1998, nr.35, 1260-1263, noot onder Antwerpen, 24 februari 1997 en 
G. SrRAETMANS, Consument en marlct: onderzoek naar de rechtspositie van de consument 
op de Europese interne markt, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, in druk. Ook het Hofvan 
Cassatie bevestigde recent de slagkracht van artikel 94 WHPC, zie Cass., 17 oktober 1997, 
zaak Movitex t. Belgische Staat, T.B.H., 1998, 314, en de commentaren daarop van 
A. PUTTEMANS, ,Publicite agressive et concur-rence deloyale", T.B.H., 1998, 275-277 en 
J. SruYCK, ,La norme generale de loyaute a l'egard des consommateurs et les superfluites 
legislatives en matiere de pratiques du commerce", R. C.J.B., 1998, in druk, die in dezelfde zin 
argumenteert dat de talrijke bijzondere ,per se'-bepalingen uit de WHPC overbodig en in het 
Iicht van de goede werking van de markt niet wenselijk zijn, aangezien ze kunnen opgaan in de 
algemene norm. 
(117) De hechte band tussen het mime verbod van slechtmaking en het verbod van misleiding 
komt reeds in de rechtspraak terzake van afWerende zelfverdediging tot uiting. Afwerende 
zelfverdediging wordt daarin aanvaard als noodzaak tot vergelijking, zij het dat commerciele 
noodweer geen slechtmaking kan wettigen. Het onderscheid tussen toegelaten noodzaak en 
verboden slechtmaking wordt door meerdere rechters aan de hand van het misleidingscriterium 
geformuleerd. de slechtmaking wordt aldus getoetst aan de adressanten, waarbij in concreto 
wordt nagegaan of de nieuwe mededelingen van die aard zijn dat zij misleiden. Zie hierover 
met talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, G. SrRAETMANS, ,Zelfverdediging in 
handelspraktijken, een volwaardige buitengerechtelijke conflictbeheersing?", D. C. C.R., 1995, 
nr.28, 339-349 en G. STRAETMANS, ,De vemieuwde reclamereglementering uit de WHPC 
herbezocht aan de hand van markante rechtspraak", in Handelspraktijken Anno 1996, 
J. STUYCK (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 63-65. 
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C. CONSUMENTENCODEX 

52. Aan de hier bepleitte versoepeling geeft het verslag van de 
Belgische Studiecommissie tot Hervorming van het Consumenten
recht (hiema SHC) weinig steun(118). Op het punt van vergelijkende 
reclame is de SHC geen toonbeeld van klaarheid. Voomoemde dia
metrale opvattingen komen gelijkmatig aan bod, en worden zelfs 
onderworpen aan een eerder theoretische(119) bijkomende onderver
deling. Vergelijkende reclame kan volgens de SHC op vier wijzen 
geregeld worden. De keuze is tussen een (a) algemeen verbod, een (b) 
verbod met uitzonderingen, een (c) toelating op voorwaarde dat de 
algemene reclameverboden inzake misleidende reclame, sluikre
clame, oneerlijke en onwettige reclame worden nageleefd, en een 
(d) toelating met bijkomende specifieke beperkingen.(120) 

53. Dat een algemeen verbod van vergelijkende reclame niet over
eenstemt met een algemene toelating van dergelijke reclame onder 
bepaalde voorwaarden, behoeft g~en verduidelijking. Hoe een verbod 
met uitzonderingen zich, los van de bewijsvoering, onderscheidt van 
een toelating van dezelfde omvang, ofm.a.w. waarin een verbod van 
vergelijkende reclame tenzij ze niet misleidt, praktisch gezien, ver
schilt van een toegelaten vergelijkende reclame voor zover ze niet 
misleidt, blijft duister. In de praktijk moet een fundamentele keuze 
tussen een repressief ( conservatief) of permissief (progressief) recla
mebeleid gemaakt worden. 

54. De SHC kon in de loop van haar werkzaamheden van 1987 tot 
1995 deze rechtsgeleerde knoop niet doorhakken, al is artikel 44 van 

( 118) Voor een eerste toelichting bij de werkzaamheden van de Commissie, zie J. STUYCK, 
,het voorstel voor een algemene wet inzake de beschermingvan de consument", S.E. W, 1997, 
nr.11, 384-392 en Th. BouRGOIGNIE, ,Propositions pour une loi generale sur Ia protection des 
consommateurs en Belgique", J.T., 1997, 37-43. 
(119) De invloed van de Voorzitter van de Studiecommissie, Th. BouRGOIGNIE, is daar niet 
vreemd aan. In 1988 zag Th. BOURGOIGNIE drie mogelijkheden voor de wetgever om verge
lijkende reclame aan te pakken: stilzwijgen - toelaten - verbieden, zie Th. BOURGOIGNIE, 
,La publicite de!oyale et Ia publicite comparative: jalons d'une retlexion", in Unfair adverti
sing en comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story-Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 
283. In 1991 werd het aantal mogelijkheden uitgebreid tot vier, m.n. een toelating met 
inachtname van de algemene reclameverboden, een absoluut verbod, een toelating onder 
bijzondere voorwaarden of een verbod met enkele precies geformuleerde en beperkte uitzon
deringen, zie hierover Th. BoURGOIGNIE, ,La publicite comparative et Ia protection des interets 
du consommateur en Europe: concilier l'inconciliable?", J.T, 1991, 655. 
(120) Zie Voorstel voor een algemene wet inzake de bescherming van de consument, Verslag 
van de Studiecommissie tot hervorming van het consumentenrecht, Ministerie van Economi
sche Zaken- Bestuur Handelsbeleid, Brussel, '1995, 95-98. 
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het finale voorstel voor een algemene wet inzake de bescherming van 
de consument(l21), veeleer gericht op behoud. 

55. Artikel 44 van de Belgische Consumentencodex schrijft de wet
gever twee versies van verbodsbepalingen voor. Naar luid van een 
eerste versie is elke reclame die vergelijkingen inhoudt die mislei
dend, afbrekend of oneerlijk zijn, verboden, terwijl in de tweede 
versie het verbod van vergelijkende reclame die het zonder noodzaak 
mogelijk maakt een of meer andere ondememingen te identificeren, 
aan de eerste versie wordt toegevoegd. De SHC komt daartoe bij wijze 
van uitsluiting. Een absoluut verbod van vergelijkende reclame is in 
de rechtspraktijk van rechtbanken en hoven reeds achterhaald, terwijl 
de toelating van vergelijkende reclame onder het voorbehoud dat 
enkel relevante, meetbare en controleerbare gegevens kunnen verge
leken worden, volgens de SHC, niet dienstig is. Het verbod van 
misleidende en oneerlijke reclame zouden immers volstaan om ver
gelijkingen te beteugelen die uitsluitend betrekking hebben op sub
jectieve gegevens of gegevens die voor de consument niet echt be
langrijk zijn of niet essentieel(122). 

56. Binnen de vooropgestelde vierdeling, restten er de SHC nog 
slechts de keuze voor een toelating van vergelijkende reclame op 
voorwaarde dat ze beantwoordt aan de algemene voorwaarden waar
onder reclame mag worden gevoerd, of het verbod ervan met uitzon
deringen. Geen van de restantvoorstellen kon op voldoende consensus 
rekenen. De SHC stelde dan maar twee verbodsbepalingen, vervat in 
voomoemd artikel 44 van de Consumentencodex, voorop. De inter
pretatievrijheid die daarmee nog gepaard kan gaan, werpt geen on
verdeeld Iicht op de besluitvaardigheid van de Studiecommissie. De 
tekstuele toelichting bij het uiteindelijke dubbele voorstel van de SHC 
is immers erg summier. Zo wordt vergelijkende reclame die oneerlijk 
is terecht verboden, maar is niet meteen duidelijk welke vergelijking
en als oneerlijk moeten beschouwd worden. Artikel 43 van de 
Consumentencodex somt weliswaar een twaalftal verboden van on
eerlijke reclame op, maar de preciese draagwijdte daarvan blijft 

(121) Zie Voorstel voor een algemene wet inzake de bescherming van de consument, Vers1ag 
van de Studieconnnissie tot hervorming van het consumentemecht, Ministerie van Economi
sche Zaken- Bestuur Hande1sbe1eid, Brusse1, 1995, 95-98 en 395. 
(122) Voorstel voor een algemene wet inzake de bescherming van de consument, a.w., 97. 
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schatplichtig aan rechterlijke interpretatie(123). Het lijkt dan geens
zins uitgesloten dat de oneerlijke reclarne ,die onder rneer een andere 
ondemerning in diskrediet kan brengen"(124), vergelijkingen insluit 
die zonder noodzaak een andere ondemerning identificeerbaar rnaken, 
zodat geen wezenlijk onderscheid tussen de eerste en de tweede versie 
van het vergelijkingsverbod rneer bestaat. 

57. Het bekornen resultaat is derhalve erg bekritiseerbaar, aangezien 
het niet geworteld is in een klare visie op de bescherming van de 
consurnent(l25). De argurnentatie die haar voorzitter in andere pu
blikaties ontwikkelde~ geeft evenwel rneer inzicht. De sarnenloop 
tussen vergelijkende reclarne en informatie veroorzaakt volgens 
BoURGOIGNIE slechts verwarring bij de consurnent, aangezien reclarne 
op de eerste plaats de verkoop van producten of diensten beoogt. ,La 
publicite comparative, en effac;ant cette distinction (G.S.: tussen 
reclame en informatie) incite a la confusion et se reve!e plus dange
reuse encore pour le consommateur qu 'une autre forme de publicite. 
I! est done justifie qu 'un traitement plus severe lui soit reserve "(126). 
Aan vergelijkende reclarne een informatieve waarde voor de consu
rnent toekennen, is zonder rneer utopisch. ,Le message publicitaire 
comparatif, meme exact, restera toujours partial et partiel"(127). 

58. De rniskenning van het informatieve karakter van ( vergelijkende) 
reclarne, die hager als eigen aan de ge"isoleerde visie op de consurnent 
werd geanalyseerd, geeft dan vrije baan aan een repressief reclarne
beleid, c.q. een doorgedreven toepassing van het adagiurn van FRE
DERICQ. Deze uitwas van een verouderd adagiurn dat, zoals men 
rnerkt, tot op heden in Belgie ruirn wordt beleden, kan dan nog slechts 
onder Europese druk wijken. 

(123) Daaraan moet nog de a1gemene norm van artike1 82 Consumentencodex toegevoegd 
worden, op grond waarvan ,e1ke oneerlijke praktijk die afbreuk doet of zou kunnen doen aan 
de be1angen van een of meer consumenten, verboden is". Deze a1gemene norm sanctioneert 
immers oneerlijke rec1amepraktijken die niet tot de opsomming van artike1 43 Consumenten
codex behoren. Zie Voorstel voor een algemene wet inzake de bescherming van de consument, 
a.w., 137-139. 
(124) Artike143.1 ° Consumentencodex. 
(125) Ze1fs Th. BoURGOIGNIE gaf recent nog te kennen, zij het met andere doe1einden voor 
ogen, dat ,1'examen des divers fondements de l'illiceite de 1a pub1icite comparative en droit 
compare reve1e 1'absence de tout motif inspire directement par un souci de protection des 
consommateurs", zie Th. BOURGOIGNIE, ,La publicite comparative et 1a protection des interets 
du consommateur en Europe: conci1ier 1'inconci1iab1e?", J.T., 1991, 650. 
(126) Th. BoURGOIGNIE, ,La pub1icite comparative et 1a protection des interets du consom
mateur en Europe: concilier 1'inconci1iab1e?", J.T., 1991, 654. 
(127) Ibidem. 
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§ 3. Richtlijn vergelijkende reclame 

A. GENESE 

59. De Richtlijn over vergelijkende reclame heeft erg lang op zich 
laten wachten. Zoals men weet, resulteerde het in 1979 gewijzigde 
Voorstel voor een richtlijn tot regeling van misleidende en oneerlijke 
reclame(128), slechts in Richtlijn 84/450 inzake misleidende recla
me(129). De politieke onwil om ,oneerlijke" reclame te reguleren, 
vond steun in Amerikaanse literatuur, waarin de aanpak van de 
Federal Trade Commission op dit punt werd bekritiseerd(130). Initia
tieven om andere reclamevormen aan harmonisatie te onderwer
pen(131), werden mede daaroni pas in 1991 opnieuw opgenomen. 
Een Voorstel voor een richtlijn inzake vergelijkende reclame, zou de 
Richtlijn over misleidende reclame aanvullen(132). Het voorstel past 
in het groeiende besef dat vergelijkende reclame de mededinging ten 
goede komt, in het belang van zowel consumenten als producenten. 
Deze overtuiging werd ongetwijfeld mede in de hand gewerkt door de 

(128) Pb., 1979, C 194/3. 
(129) Richtlijn 84/450 van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar 
brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende 
reclame, Pb., 1984, L 250/17. 
(130) Zie o.m. R. CRASWELL, ,The Identification of Unfair Acts and Practices by the Federal 
Trade Commission", Wise. Law Rev., 1981, 107, D. CoHEN, ,Unfairness in Advertising 
revisited", Journal of Marketing, 1982, 73 en D.A. RICE, ,Consumer Unfairness at the FTC: 
Misadventures in Law and Economics", G. W Law Rev., 1983-1984, 1. De Federal Trade 
Commission stelde immers over vergelijkende reclame op ruime wijze dat ,when truthfull and 
non-deceptive (it is) a source of important infmmation to consumers and it assists them in 
making rational purchase decisions. Comparative advertising encourages product improve
ment and innovation and can lead to lower prices in the market-place", zie Federal Trade 
Commission, 16 CFR paragr.14.15" c). 
(131) Inleidende overweging 6 van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame stelt immers 
dat ,in een tweede stadium, op basis van passende voorstellen van de Comrnissie .... zo nodig de 
vergelijkende reclame moet worden geregeld". Zie ook N. REICH, ,Vergleichende Werbung 
und EG-Recht", Wettbewerb in Recht und Praxis, 1988, 75-80. 
(132) Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake vergelijkende reclame en tot wijziging 
van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame, Pb., 1991, C 180/14 en Pb., 1994, C 136/4. 
Zie ook het Advies van het Economisch en Sociaal Comite, Pb., 1992, C 49/35 en het Advies 
van het Europees Parlement, Pb., 1992, C 337/142, over dit voorstel. Zie tenslotte het 
Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 19 maatt 1996 met het oog op de aanneming 
van Richtlijn 96/ .. ./EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtijn 84/ 
450/EEG inzake misleidende reclame door ook vergelijkende reclame te regelen, Pb., 1996, C 
219/14. 
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rechtspraak van het Hofvan Justitie(133). Toch duurt het nog tot 1997 
alvorens het gewijzigde Voorste1(134) resulteert in de hiema bespro
ken Richt1ijn over vergelijkende reclame(135). 

B. RICHTLIJN 97/55 

1. Toepassingsgebied 

60. Richtlijn 97/55 stelt de principiele mogelijkheid tot kwaliteits
vergelijkende reclame voorop. Vanuit de terechte overtuiging dat 
vergelijkende reclame in het belang van de consumenten de concur
rentie tussen leveranciers kan stimuleren(136), harmoniseert de Richt
lijn daartoe bepalingen van vergelijkende reclame(137). De harmo
nisatie van de voorwaarden waaronder een vergelijking geoorloofd is, 
waarborgt dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare pro-

(133) Bedoeld wordt de ,rule ofreason'-rechtspraak waarin een consumentenbeleid rond de 
centrale assen van inf01matie en reclame wordt uitgebouwd. Zie daarover infra. Hier zij alvast 
het arrest GB-Inno-BM vermeld (H.v.J., 7 maart 1990, zaak C-362/88, GB-Inno-BM t. CCL, 
Jur., 1990, I-667, rechtsoverweging 18), waarin het Hof stelt dat ,een nationale wettelijke 
regeling die de consument de toe gang tot bepaalde informatie weigert geen bescherming van 
de consument kan uitmaken". Bepaalde rechtsleer vond in GB-Inno-BM terecht een argument 
om te strenge verboden van vergelijkende reclame aan te vechten, zie J. STUYCK, ,Verge
lijkende reclame, de gemeenschappelijke markt en de bescherming van de intellectuele eigen
dom", T.B.H., 1988, 905, J. STUYCK, ,Enkele beschouwingen over de toepassing van de Wet 
betreffende de handelspraktijken na het arrest van het Hof van Justitie van de EO in de zaak 
GB-Inno-BM", T.B.H., 1990, 1007 en J. STUYCK en P. WYTINCK, ,Comments on GB-Inno
BM", EC Case Law, 1990, Free Movement of Goods- Cases 39/40. Andere auteurs aanzagen 
GB-Inno-BM niet als een princiepsarrest, zodat een principieel verbod van vergelijkende 
reclame kon bestendigd worden, zie Th. BouRGOIGNIE, ,La publicite comparative et Ia protec
tion des interets du consommateur en Europe: concilier l'inconciliable?", J T., 1991, 652-654, 
die te dien einde bij het Voorstel voor de richtlijn vergelijkende reclame, pertinente vragen 
formuleert. 
(134) Gewijzigd Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame door ook elke vergelijkende 
reclame te regelen, Pb., 1997, C 32/7. 
(135) Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot 
wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende 
reclame te regelen, Pb., 1997, L 290/18. 
(136) In artikel 1 en artikel 4, lid 1, eerste alinea, maakt de Richtlijn gewag van de plicht die 
rust op de lidstaten om misleidende en vergelijkende reclame te bestrijden in het belang van 
zowel consumenten als concurrenten en het publiek in het algemeen. Voor een tijdig betoog ten 
voordele van vergelijkende reclame, zie voor de Europese Commissie, D. HOFFMANN, ,Pu
blicite et protection des consommateurs", in Droit des consommateurs: sixurite, concurrence, 
publicite, J.-P. PIZZIO ( ed.), St01y-Scientia, Brussel, 1987, 146-148. Zie ook het Gemeenschap
pelijk Standpunt van de Raad van 19 maart 1996 met het oog op de aanneming van Richtlijn 
96/ .. ./EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG 
inzake misleidende reclame door ook vergelijkende reclame te regelen, Pb., 1996, C 219/14. 
(13 7) Reclame schept immers reele afzetmogelijkheden voor producten en diensten. Zie voor 
een korte commentaar op de Richtlijn, G. STRAETMANS, ,De Richtlijn vergelijkende reclame", 
D.C.C.R., 1997, nr.37, 404-407. 
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ducten beter en objectiever zullen worden belicht(138). De Richtlijn 
wijzigt Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame, zodat de ruime 
definitie van reclame uit laatstgenoemde richtlijn overeenkomstig 
geldt. Iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciele, 
industriele of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep(l39) ter 
bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van 
onroerende goederen, rechten en verplichtingen, is reclame in de zin 
van Richtlijn 97/55(140). Deze uniformiteit heeft als belangrijk ge
volg dat de rechtspraak die reeds terzake van misleidende reclame 
werd ontwikkeld, zal kunnen doorwerken op de interpretatie van de 
nieuwe richtlijnbepalingen. 

61. Richtlijn 97/55 harmoniseert vooreerst het begrip ,vergelijkende 
reclame". Het omvat elke vorm van reclame waarbij een concurrent, 
of goederen of diensten van een concurrent, uitdrukkelijk of impliciet 
worden genoemd(141). Net als de Belgische sluit de europeesrechte
lijke regelgeving inzake vergelijkende reclame, refererende reclame 
in. Om onder het toepassingsgebied van de Richtlijn te ressorteren, is 
een vergelijking in strikte zin(142) derhalve niet vereist. 

62. Nochtans stelt de Richtlijn, niet vrij van dubbelzinnigheid, slechts 
toelaatbaarheidsvoorwaarden aan vergelijkende reclame in strikte 
zin. Immers, naar luid van de Richtlijn is vergelijkende reclame 
slechts geoorloofd, voor wat de vergelijking betreft, dus voor zover 
een vergelijking in strikte zin wordt doorgevoerd, indien een aantal 

(138) Het recht op voorlichting van de consument lag reeds besloten in de Resolutie van de 
Raad van 14 april1975 betreffende een eerste programma van de EEG voor een beleid inzake 
bescherrning en voorlichting van de consument, Pb., 1975, C 92/1, en in de Resolutie van 
19 mei 1981, betreffende een tweede programma van de EEG betreffende een beleid inzake 
bescherrning en voorlichting van de consument, Pb., 1981, C 133/1. Naar luid van artikel153, 
lid 1, Verdrag van Amsterdam (ex-artikel129 A, lid 1, b), Verdrag van Maastricht) draagt de 
Gemeenschap bij tot de bevordering van het recht op voorlichting en vorrning van de 
consument, omde belangen van consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consu
mentenbescherrning te warborgen. 
(139) In de literatuur werd er reeds meermaals op gewezen dat de reclamebepalingen uit de 
Belgische WHPC in tegenstelling tot de Europese reclarnebepalingen niet van toepassing zijn 
op vrije beroepsbeoefenaars. Zie ook verder over de toepassing van de beginselen van 
vergelijkende reclame op vrije beroepsbeoefenaars. 
(140) Zie artikel 2.1, Richtlijn 84/450, Pb., 1984, L 250/18. 
(141) Zie artikel2 bis en inleidende overweging 6, waarin een ruim concept van vergelijkende 
reclame wenselijk wordt geacht om alle vormen van reclame te bestrijken. Naast vergelijkende 
reclame in strikte zin, met name ,het naast elkaar leggen en beschouwen van verschillende 
zaken om overeenkomst en verschil te bepalen"(definitie van vergelijken in VAN DALE, Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal, 12de druk, Utrecht-Antwerpen, 1995, 3313), omvat de 
Richtlijn ook refererende reclame, waarbij slechts naar goederen of diensten van een con
current wordt verwezen. 
(142) Zie vorige voetnoot. 
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voorwaarden vervuld zijn(143). Door het vergelijkingsaspect aldus te 
benadrukken in de aanhef tot de toelaatbaarheidsvoorwaarden, blijft 
de zuiver verwijzende reclame waarbij een concurrent of door een 
concurrent aangeboden goederen of diensten worden genoemd, buiten 
schot, ten minste indien men mag aannemen dat de Europese wetge
ver de refererende reclame niet op absolute wijze wou verbieden. De 
toepassing van de richtlijnvoorwaarden op verwijzende reclame zou 
onverkort dergelijk gevolg sorteren, aangezien men niet goed kan 
inzien hoe zuiver verwijzende reclame de voorwaarde kan vervullen 
dat zij ,op objectieve wijze een ofmeer wezenlijke, relevante contro
leerbare en representatieve kenmerken van goederen en diensten met 
elkaar vergelijkt"(144). Het lijkt dan aannemelijk dat de Europese 
wetgever niet de uitsluiting van refererende reclame voor ogen had. 
Zulks zou de vrijmakingsbeweging die de Richtlijn ten grondslag ligt, 
al te emstig ondergraven. 

2. Vergelijkingsvoorwaarden 

63. De vergelijkingsvoorwaarden die hiema stuk voor stuk aan bod 
komen, zijn cumulatief en moeten als een geheel nageleefd wor
den(145), om te voorkomen dat vergelijkingen de concurrentie ver
storen, schade berokkenen aan concurrenten of een negatieve invloed 
hebben op de keuze van de consument(146). 

a. Objectieve vergelijking 

64. Vergelijkende reclame in strikte zin is dan toegelaten op voor
waarde dat de vergelijking op objectieve wijze een of meer wezen
lijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van 
goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor 
hetzelfde doeleind bestemd zijn met elkaar vergelijkt(147). 

65. Uit deze definitie zou men kunnen afleiden dat vergelijkende 
reclame slechts toegelaten is voor concurrerende goederen of dien
sten. Zulke interpretatie zou zelfs sporen met de definitie van verge-

(143) Zie artikel 3 his. 
(144) Voorwaarde van artikel 3 his, 1°. c). 
(145) Zie in1eidende overweging 11 van de Richtlijn. 
(146) Inleidende overweging 7 van de Richtlijn. 
(147) Artikel 3 his, 1°, b). 
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lijkende reclame, als verkoopspromotie tussen concurrenten(l48). 
N ochtans wordt m.i. met het begrippenpaar ,in dezelfde behoefte 
voorzien" en ,voor hetzelfde doel bestemd zijn" niet zozeer een 
marktsituatie bedoeld. In de lijn van de rechtspraak die op grand 
van de Richtlijn misleidende reclame werd ontwikkeld(149), moet 
de geoorloofdheid van reclamebepalingen beoordeeld worden vanuit 
het gezichtspunt van de consument. Behoefte en doeleind verwijzen 
dientengevolge naar de substitueerbaarheid ( omwisselbaarheid) van 
goederen of diensten vanuit het oogpunt van de consument (en diens 
normale gebruik) en niet vanuit het standpunt van de concurrent. 

66. V anzelfsprekend verdient een bij de vaststaande rechtspraak 
aansluitende interpretatie de voorkeur, maar tach mag niet uit het 
oog verloren worden dat vergelijkende reclame uit voorgaande defi
nitie slechts ,concurrenten" betreft. De Europese wetgever laat er 
eveneens het raden naar hoe nagegaan zou rnoeten worden welke 
ondemerningen concurrent zijn van elkaar(150). Zo de bovenver
rnelde analyse van de vergelijkbaarheidsvoorwaarden doorwerkt op 
de algemene definitie van vergelijkende reclame, rnoet vanuit het 
standpunt van de -consumeht nagegaan worden-welke personerr elkaar 
beconcurreren. Zoals vermeld, kan dit vastgesteld worden aan de hand 
van de behoefte die wordt bevredigd en het doeleind dat wordt bereikt. 
Concurrenten zijn dan personen die in de ogen van de consument 
substitueerbare producten aanbieden op de markt. 

67. De coherentie van deze interpretatie kornt op de helling wanneer 
concurrenten, los van het standpunt van de consument, zouden ge
definieerd worden aan de hand van marktcriteria zoals de relevante 
rnarkt, die in ruimte, tijd en per product kan afgebakend worden. Een 
beperkende definitie van concurrenten zou voor gevolg hebben dat 
vergelijkende reclame tussen ondememers, die geen concurrenten van 
elkaar zijn in de zin van die enge definitie, zonder meer moet 
toegelaten worden(151). Dergelijke interpretatie is weinig aanneme
lijk, aangezien de Europese wetgever precies vergelijkingsvoorwaar-

(148) Zie onder§ l.b.l. 
(149) Hoger werd immers reeds aangegeven dat de bepalingen over vergelijkende reclame een 
onderdeel van de Richtlijn misleidende reclame vormen. 
(150) Zie overigens de talrijke betwistingen die thans reeds bij toepassing van de bepalingen 
inzake vergelijkende reclame in Franlcrijk, over het begrip ,concurrent" rezen, verrneld in 
G. CAS en R. Bour, Concurrence, distribution, consommation, Lamy Droit Economique, Paris, 
1997, 1927, n° 5574, en zie hoger § l.b.l en b.2 voor de respectievelijk Duitse en Nederlandse 
regelgeving op dit punt. 
(151) Natuurlijk steeds onder het voorbehoude niet te misleiden. 

418 



den harmoniseert om praktijken te voorkomen die de concurrentie 
kunnen verstoren en een negatieve invloed kunnen hebben op de 
keuze van de consument(152). 

68. Om de goede werking van de interne markt te vrijwaren, was het 
zelfs wenselijk een ruim concept van vergelijkende reclame voorop te 
stellen(153). Het gebruik van de beperktere term ,concurrent" in de 
definitie doet evenwel afbreuk aan die visie, tenzij met concurrent 
elkeen wordt bedoeld die aan de aanbodszijde deelneemt aan het 
economische verkeer(154 ). Ook deze interpretatie, die weliswaar 
aansluit bij de met de Richtlijn gewenste verruiming, lijkt me echter 
weinig aannemelijk. Zo de Europese wetgever een ruim toepassings
gebied beoogde, kon het ondememingsbegrip uit het mededingings
recht gehanteerd worden(155). De uitdrukkelijke keuze voor het 
begrip ,concurrent" moet dan gelezen worden als een duidelijke 
afwijzing van het Europese ondememingsbegrip. 

69. Indien zo aannemelijk wordt dat ,concurrent" uit de algemene 
definitie op dezelfde wijze moet ge'interpreteerd worden als ,sub
stitueerbaar" uit de vergelijkingsvoorwaarden, dan dwingt een con
sequente analyse tot het besluit dat reclame waarin goederen of 
diensten van ondememingen of ondememingen onderling worden 
vergeleken(156), zonder meer geoorloofd is indien de ondememingen 
geen goederen of diensten aanbieden die in de ogen van de consu
menten substitueerbaar zijn. Zo zou bijvoorbeeld een slogan als , 1 
liter mazout is goedkoper dan 1 liter water", aan geen bijzondere 
vergelijkingsvoorwaarden onderworpen worden, aangezien mazout 
en water in de ogen van de consument niet aan dezelfde behoeften 
voldoen(l57). Aldus wordt het mime toepassingsgebied dat met de 
definitie van vergelijkende reclame werd beoogd, begrensd, tenzij de 
Europese wetgever elke vorm van verwijzende of vergelijkende re-

(152) Inleidende overweging 7. 
(153) Zie ineleidende overweging 6. 
(154) Vergelijk met de overgang van het handelaarsbegrip uit de WHPC van 1971 naar het 
verkopersbegrip in de huidige WHPC van 199!. 
(155) De onderneming is dan elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 
haar rechtsvorm en de wijze waarop ze wordt gefinancierd. Zie hierover uitgebreid, W. VAN 
GERVEN, L. GYSELEN, M. MARESCEAU, J. STUYCK en J. STEENBERGEN, Karte/recht, Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, Dee! 2B, Story-Scientia, Antwerpen, !996, 67-81, nrs. 57-69. 
(156) Bedoeld wordt de vergelijking in strikte zin en niet de zuivere verwijzing. 
(!57) Men weet dat deze slogan onder toepassing van de oude Wet op de Handelspraktijken 
als verboden vergelijkende reclame werd beteugeld door de Voorz. Kh. Brussel, 31 oktober 
1988, Jaarboek handelspraktijken 1988, 94, met noot J. SrUYCK. 
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clame die niet beantwoordt aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden wil 
verbieden. Zoals gesteld, wil onderhavige Richtlijn precies de moge
lijkheid van vergelijkende reclame bewerkstelligen. Indien zulks be
tekent dat vergelijkende reclame in ruime zin, dus met inbegrip van 
verwijzende reclame, slechts mogelijk is voor zover ze aan de verge
lijkbaarheidsvoorwaarden beantwoordt, komt men tot een aberrant 
resultaat dat haaks staat op het uitgangspunt van de Richtlijn en zoals 
hiema vermeld, de reclamerechtspraak. 

70. In elk geval kleven aan elke definitie van ,concurrent", tekorten 
in het licht van de ruime doelstelling van de Richtlijn. De onzorgvul
dige woordkeuze van de Europese wetgever mag dan eens te meer 
beklemtoond worden. Om geoorloofd te zijn, moet de vergelijking 
bovendien wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve 
kenmerken betreffen. Ook hier rijzen er interpretatieproblemen, niet 
alleen over de preciese inhoud van deze afzonderlijke voorwaarden, 
maar vooral over het gezichtspunt van waaruit deze voorwaarden 
moeten geanalyseerd worden. Ook met betrekking tot deze voor
waarde lijkt de beoordeling vanuit het gezichtspunt van de consument, 
de voorkeur weg tedtagen:-Emopese-harmonisatiemaatregelenvanuit 
de gegeven doelstellingen zijn wel erg bedenkelijk, wanneer de keuze 
van de productkenmerken voor vergelijking uisluitend zou worden 
overgelaten aan de adverteerder zelf. 

71. Het belang van een juiste definitie mag derhalve niet onderschat 
worden. Elke keuze van definitie heeft beleidsmatige implicaties, 
aangezien ze stuk voor stuk een visie van de Europese wetgever op 
de bescherming van de consument inhoudt. Het lijkt dan goed om, 
alvorens de aanvullende toelaatbaarheidsvoorwaarden inhoudelijk te 
analyseren, het Europese reclamebeleid van wetgever en rechter kort 
toe te lichten, in de hoop steun te vinden voor de verdedigde keuzes. 

72. Het Hof van Justitie heeft op aanzet van de Europese wetgever ter 
bescherming van de consument een informatiebeleid uitgebouwd met 
etikettering en reclame als centrale assen(158). Daarbij benadrukte 
het vooreerst de marktconforme gevolgen van de etikettering als 

(158) Zie hierover uitgebreid, G. STRAETMANS, Consument en mar/ct. Onderzoek naar de 
rechtspositie van de consument op de Europese interne markt, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1998, in druk. 
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informatiedrager voor de consument(159), en als essentiele schakel 
van het informatiemodel tussen mededinging en consument. Aldus 
vult het Hof de Europese wetgever aan door voorop te stellen dat bij 
de afweging van mogelijke mededingingsbelemmeringen ook de 
, voorlichting van de kopers verzekerd is, zodat (zij) hun keuze vrij 
kunnen afttemmen op de kwaliteit en de prijs van producten"(l60) 
( eigen benadrukking). 

73. In enkele arresten over de toepassing van de etiketteringsrichtlijn 
komt het Hof vanuit een teleologische interpretatie tot een dubbele 
doelstelling, d.i. de consument in staat stellen op voldoende nauw
keurige wijze de aard en de kwaliteit van het product te kennen, en het 
te onderscheiden van andere producten waarmee het verward zou 
kunnen worden. De informatieve tegenhanger voor de consument is 
steevast de essentiele voorwaarde voor een beperking op de han
del(161). 

74. In lijn met deze doelstellingen gee:ft het Hof systematisch aan dat 
etikettering misleiding van de consument kan voorkomen en boven
dien verzekert dat de consument met voile kennis van zaken tussen 
producten met verschillende samenstelling kan kiezen(162). Een 
passende etikettering omtrent de aard, de ingredienten en de kenmer
ken verijdelt zelfs misleiding bij surrogaatproducten, ook al stuit een 
volledige en gedetailleerde voorlichting van de consument op moei-

(159) Deze rechtspraak wordt ingeluid met H.v.J., 20 februari 1979, zaak 120/78, Rewe 
(Cassis de Dijon), Jur., 1979, 649. 
(160) H.v.J., 26 november 1985, zaak 182/84, MIRO, Jur., 1985, 3747, rechtsoverweging 26. 
(161) Zie o.m. H.v.J., 17 november 1993, zaak C-285/92, Twee Provincien, Jur., 1993,1-6063. 
Zie hierover G. STRAETMANS, ,Europese rechtspraak in kort bestek: noot onder Twee Provin
cien", R. W., 1993-1994, 1069. Zie ook Conclusie vanAdvocaat-Generaal P. LEGER van 29 mei 
1997 in zaak C-83/96, Provincia Autonoma di Trento t. Dega di Depretto Gino, overweging 9, 
nog niet gepubliceerd, over de vraag of uit artikel 6 van de etiketteringsrichtlijn resulteert dat 
zowel fabrikant, verpakker en verkoper van het product in de EEG moeten gevestigd zijn, dan 
wei enke1 de verkoper. Bij de beoorde1ing gaat de Advocaat-Generaa1 a1vast uit van ,de 
noodzaak de consumenten voor te 1ichten en te beschermen". Vanuit eenzelfde teleologische 
interpretatie, die rekening houdt met het a1gemene opzet en de doelstelling van de richtlijn en 
inzonderheid met de voorlichting en bescherming van de eindverbruiker m.b.t. de aard, 
identiteit, hoedanigheden, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of herkomst, 
wijze van vervaardiging ofverkrijging van levensmidde1en, komt het Hoftot de vaststelling dat 
slechts de coordinaten van de in de Gemeenschap gevestigde verkoper op het etiket moeten 
verme1d staan, zie H.v.J., 17 september 1997, zaak C-83/96, Provincia Autonoma di Trento t. 
Dega di Depretto Gino, rechtsoverwegingen 15 en 16, nog niet gepubliceerd. 
(162) De bescherming van de consument kan er niet in bestaan hem de moge1ijkheid te 
ontzeggen kennis te maken met producten met andere samenstelling. 
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lijkheden(163). Een verbod om bepaalde vermeldingen op het etiket 
aan te brengen, is derhalve slechts gerechtvaardigd om daadwerke
lijke verwarring van de consument te voorkomen en de juiste aandui
ding van producten te verzekeren(164). Voor een bepaalde groep van 
consumenten, met name zij die aan nationale producten bijzondere 
eigenschappen toekennen, zijn zelfs etiketteringsverplichtingen toe
gelaten(l65). Aldus beschermt het Hof de consument die zich door 
nationale consumptiegewoonten laat leiden, maar dan slechts met 
marktconforme etiketteringsverplichtingen voor ingevoerde produc
ten(166). Deze moeten bijdragen tot de kwaliteitsvergelijla'ng van 
producten en mogen geen negatief oordeel over ingevoerde producten 
inhouden(167). 

75. In die lijn laat het Hof ook toe de consument met bepaalde 
consumptiegewoonten te beschermen door een bijzondere benaming. 
Dergelijke verplichte benamingen voor producten met een bepaalde 
samenstelling die aan nationale consumptiegewoonten beantwoorden, 
geven de betrokken consument de zekerheid ,dat het prijsverschil 
inderdaad wordt. gerechtvaardigd door een verschil in kwali
teif!'( 168} · 

76. Een gezonde en eerlijke mededinging incorporeert mededinging 
op grond van de kwaliteit van producten. Lidstaten mogen daartoe 
kwaliteitsvereisten opleggen zonder evenwel onderscheid tussen bin
nenlandse en ingevoerde producten te maken, en de verbeterde kwa-

(163) H.v.J., 23 februari 1988, zaak 216/84, Commissie t. Frankrijk, Jur., 1988, 812, rechts
overweging 12, H.v.J., 14 ju1i 1988, zaak 407/85, 3 GLOCKEN e.a. t. USL e. a., Jur., 1988,4280, 
rechtsoverweging 16, H.v.J., 14 juli 1988, zaak 90/86, ZONI, Jur., 1988, 4305, rechtsoverwe
ging 16, H.v.J., 11 mei 1989, zaak 76/86, Commissie t. Duitsland, Jur., 1989, 1040, rechts
overweging 15 en H.v.J., 27 november 1990, C-67/88, Commissie t. Italii'\, Jur., 1990, 1-4297, 
rechtsovetweging 8. 
(164) H.v.J., 16 december 1980, zaak 27/80, FIETJE, Jur., 1980, 3854, rechtsoverweging 11, 
H.v.J., 17 maart 1983, zaak 94/82, DE KIKVORSCH, Jur., 1983, 957, rechtsoverweging 12, 
H.v.J., 23 februari 1988, zaak 216/84, Commissie t. Franlcrijk, Jur., 1988, 812, rechtsoverwe
ging 12 en H.v.J., 19 juni 1990, C-177/89, Commissie t. Italie, Jur., 1990, 1-2432, rechts
overweging 1. 
(165) H.v.J., 12 maart 1987, zaak 178/84, Commissie t. Duitsland, Jur., 1987, 1270, rechts
overweging 35. 
(166) De consumptiegewoonten mogen immers de rnimere keuze van de consument niet 
verstarren. 
(167) H.v.J., 12 maart 1987, zaak 178/84, Commissie t. Duitsland, Jur., 1987, 1270, rechts
overweging 35. 
(168) H.v.J., 14 juli 1988, zaak 407/85, 3 GLOCKEN e.a. t. USL e.a., Jur., 1988, 4281, 
rechtsoverweging 22, H.v.J., 14 juli 1988, zaak 90/86, ZONI, Jur., 1988, 4306, rechtsoverwe
ging 22, over de benaming ,deegwaren van griesmeel van harde tarwe", wat eerder een 
vermelding van een hoofdingredient is. 
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liteit zelfs kenbaar maken door een eontrolemerk(169). Het kenbaar 
maken van kwaliteitsversehillen mag evenwel geen afbreken inhou
den van produeten van oorsprong uit andere lidstaten(170), en moet, 
zoals hoger aangetoond, daadwerkelijk informatie voor de eonsument 
inhouden(171). 

77. De vaststelling dat er een reehtevenredig verb and moet bestaan 
tussen een prijsversehil en een versehil in kwaliteit is voor onder
havige analyse niet onbelangrijk. Dit verband is immers, aldus het 
Hof, een noodzakelijke voorwaarde opdat de eonsument zijn voorkeur 
zou kunnen laten blijken(172). 
Ben en ander werkt derhalve de stelling in de hand dat prijseoneur
rentie binnen het door het Hof vooropgestelde informatiemodel, ver
gelijkende reclame veronderstelt. Behte prijseoneurrentie, waaraan 
vergelijkende prijzenreclame ten grondslag ligt, veronderstelt m.i. 
adequate informatie (etikettering over de kwaliteit) die de prijzen 
tot hun reeht doet komen. Kwaliteitsvergelijkende etikettering (recla
me) is dan een onderdeel van de prijseoneurrentie, die op zieh reeds 
met het oog op de keuzevrijheid van de eonsument vergelijkende 
reclame veronderstelt. Daarbij mag evenwel geen negatief oordeel 
over ingevoerde produeten gevestigd worden. 

78. Aldus werd de sleehtmaking (het denigrement) die voor de sui
kerprodueenten zou resulteren uit het gebruik van de woordstam 
,sue" door produeenten van synthetisehe zoetstoffen, als een vorm 
van oneerlijke mededinging aan het Hof voorgelegd. Het Hof stelt dat 
,niet elke vermelding in de etikettering ( .. ) denigrerend behoeft te 
zijn "(173). Ben algemeen verbod op het gebruik van de woordstam 
,sue" voor suikersurrogaten is derhalve onevenredig, aangezien 

(169) H.v.J, 7 februari 1984, zaak 237/82, Jongeneel Kaas, Jur., 1984, 504, rechtsoverweging 
20, voor de kaassector en H.v.J, 28 maart 1984, gevoegde zaken 47 en 48/83, Pluimvee
slachterij Midden-Nederland en Van Miert, Jur., 1984, 1736, rechtsoverweging 13. 
(170) Zie de verdoken en ook ostentatieve promotiecampagnes voor nationale producten in 
H.v.J., 17 juni 1981, zaak 113/80, Commissie t. lerland, Jur., 1981, 1641, rechtsoverweging 18, 
H.v.J., 24 november 1982, zaak 249/81, Commissie t. lerland, Jur., 1982,4021, rechtsoverwe
ging 18 en H.v.J., 13 december 1983, zaak 222/82, Apple and Pear Development Council t. 
Lewis, Jur., 1983, 4120, rechtsoverweging 21. 
(171) H.v.J., 17 november 1993, zaak C-285/92, Twee Provincien, Jur., 1993, 1-6063. 
(172) Zie o.m. H.v.J., 23 februari 1988, zaak 216/84, Commissie t. Frankrijk, Jur., 1988, 813, 
rechtsoverweging 12, waarin een lidstaat niet werd toegelaten op grond van de bescherming 
van de consument een product te onttrekken aan de prijsconcurrentie, ook a! zou zulks 
economische moeilijkheden voor (ondememingen in) de betrokken lidstaat voor gevolg 
hebben. 
(173) H.v.J., 12 december 1990, zaak C-241189, Sarpp, Jur., 1990, 1-4721, rechtsoverweging 
21. 
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slechtmaking kan voorkomen worden door toepassing van ,de alge
mene bepalingen die oneerlijke mededinging verbieden, of door enkel 
die vermeldingen in de etikettering (..) te verbieden die tot doe! of tot 
gevolg hebben dat het ,imago" (..) wordt afgebroken "(174). Door 
een absoluut verbod van vergelijking af te wijzen op grond van 
mededingingsredenen, geeft het Hof m.i. belangrijke aanwijzingen 
voor de interpretatie van bepalingen inzake vergelijkende reclame. 
Daarbij geldt dat niet elke vergelijking gelijkstaat met een slechtma
king, maar dat vermeldingen die het imago van een concurrerend 
product afbreken, kunnen verboden worden. Wat het Hof daaronder 
precies verstaat, is niet duidelijk. In elk geval is de inperking van 
denigrement in het handelsverkeer tot het imago van een product (met 
uitzondering van het imago van de producent, waarvoor wellicht reeds 
strafrechtelijke beteugeling buiten het handelsverkeer om geldt) aan te 
stippen. 

79. Vanuit deze etiketteringsrechtspraak ontwikkelde het Hof gelei
delijk de contouren van een voor de interne markt adequaat reclame
beleid. Het onderscheid tussen reclame en etikettering is niet steeds te 
maken. Men-kan stt:~lhm- dat- reclame niet-steeds etikettering-behelst 
terwijl etikettering steeds reclame is. Reclame vormt dan ook het 
kroonstuk van het informatiemodel. Men zal merken dat de reclame
rechtspraak deze met betrekking tot etikettering vervolledigt en ver
fijnt(175). 

(174) H.v.J., 12 december 1990, zaak C-241/89, Sarpp, Jur., 1990, I-4721, rechtsoverweging 
21. 
(175) Naar aanleiding van de jurisprudentie!e ommekeer, verwoord in het arrest KECK en 
MITHOUARD, op grond waarvan bepaalde verkoopmethoden buiten de werking van artikel 30 
EG werden gehouden, indien ze van toepassing zijn op aile marktdeelnemers die op het 
nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits ze zowel rechtens als feitelijk dezelfde 
invloed hebben op de verhandeling van nationale producten alsop die van producten uit andere 
lidstaten, zie H.v.J., 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 en 268/91, KEcK en 
MITHOUARD, Jur., 1993, I-6128, rechtsove~weging 16, achtte bepaa1de rechts1eer het debat 
over vergelijkende reclame achterhaald, zie o.m. F. DoMONT-NAERT, ,La publicite compara
tive en droit beige: un debat depasse", Jaarboek Handelspraktijken 1993, 123. Met die 
zienswijze kan geenszins worden ingestemd. De invloed van de KEcK-rechtspraak op het 
consumentenbeleid wordt hiema niet behandeld, men leze daarover uitgebreid, 
G. STRAETMANS, Consument en markt. Onderzoek naar de rechtspositie van de consument 
op de Europese interne markt, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, in druk. Door de harmo
nisatie van de vergelijkingsvoorwaarden in reclame is de reikwijdte van de ,rule ofreason'
rechtspraak immers gekortwiekt, wat niet weg neemt dat de reclamerechtspraak een belang
rijke interpretatiebron voor de richtlijnbepalingen blijft. Zie recent nog hierover, 
A. PuTTEMANS, ,Le public et Ia pub. Les tours et contours juridiques de Ia publicite", 
T.B.H., 1997, 419-421 en E. BALATE, , ,Simples retouches de subtilite, drole que «a vous 
fasse rire, mais imaginez que vous continuez" ou observations a propos des recents arrets de Ia 
Cour de Justice en matiere de libre circulation des marchandises", T.B.H., 1998, 278-289. 
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80. Een rijke rechtspraak omtrent de vraag hoe de consument door en 
tegen reclame moet beschermd worden, neemt een aanvang met de 
bevestiging dat reclame deel uitmaakt van de voorlichting van de 
consument. ,Een nationale wettelijke regeling die de consument de 
toegang tot bepaalde informatie weigert (..) kan (geen) bescherming 
van de consument (uitmaken) "(176). Daarmee stelt het Hof op alge
mene wijze vast dat de consument niet tegen misleiding beschermd 
wordt door hem informatie te onthouden(177). Het informatievereiste 
dat ook de grondslag vormde van de etiketteringsrechtspraak, wordt 
aldus bevestigd. Over welke informatie het precies gaat, geeft het Hof 
evenwel niet aan(178). De precisering ervan houdt immers het gevaar 
van patemalisme in. Gaandeweg durft het Hof tach dit risico te 
nemen, zodat de bij aanvang vage informatieverplichting geleidelijk 
inhoud krijgt. 

81. Zo preciseerde het Hof vooreerst dat de consument ,meer inte
resse heeft in de kwaliteit van een product dan in de registratie van 
een merknaam "(179), ook al bestaat er een risico van misleiding bij 
bepaalde consumenten over de registratie van een merknaam(180). 
Zander uitdrukkelijke referentie aan een consumentenbeeld, stelt het 
Hof alvast klaar dat de Europese consument geen boodschap heeft aan 
de registratie van een merknaam. 

82. Kart daarop gafhet Hof algemene aanwijzingen aan de nationale 
rechter over het verbod van misleidende reclame bij parallel inge
voerde wagens. Deze moet ,gelet op de omstandigheden van het 
geval, nagaan of de reclame, rekening houdend met de consumenten 
tot wie zij zich richt, een misleidend karakter kan hebben, in zoverre 
zij zou beogen te verhelen dat de als nieuw aangeboden voertuigen 
v66r de invoer zijn geregistreerd, en deze omstandigheid een aanzien-

(176) H.v.J., 7 maart 1990, zaak C-362/88, GB-Inno-BM t. CCL, Jur., 1990, I-667, rechts
overweging 18. 
(177) In bepaalde rechtsleer wordt het impact van dit arrest evenwel geminimaliseerd, zo 
besluit BoURGOIGNIE dat GB-Inno-BM geen princiepsarrest kan genoemd worden, maar strikt 
beperkt blijft tot de onderliggende feitelijke context, zie Th. BoURGOIGNIE, ,La publicite 
comparative et Ia protection des interets du consommateur en Europe: concilier l'inconcilia
ble?", JT., 1991, 652-653. 
(178) H.v.J., 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall Corp, Jur., 1990, I-4827. 
(179) H.v.J., 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall Corp, Jur., 1990, I-4827, rechtsover
wegingen 18 en 19. 
(180) In casu het symbool (R) dat op registratie wijst, terwijl de bloedfilter niet werd 
geregistreerd in het land van invoer. 
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lijk aantal consumenten van aankoop zou hebben doen aftien "(181) 
(eigen benadrukk:ing). Daarmee stelt het Hof strenge perk:en aan de 
misleiding. Niet aileen moet ze beoordeeld worden vanuit de con
sument tot wie de reclame zich richt, maar bovendien is er slechts 
misleiding wanneer een aanzienlijk aantal consumenten van de be
trokken groep zou misleid worden, d.i. hen van de aankoop zou doen 
afzien. Voorts past een globale evaluatie die rekening houdt met de 
omstandigheden van het geval, waarbij aankoopbeslissende factoren 
niet mogen verheeld worden (misleiding door weglating). Zo moet de 
consument voorgelicht worden dat tegenover een lagere prijs van 
parallel ge'importeerde auto's, een geringer aantal accessoires 
staat(182). De prijs is een belangrijke aankoopbeslissende factor, 
waarbij het Hof benadruk:t dat deze de weerspiegeling is van een 
zekere kwaliteit(183). Deze reflectie ofhet evenredig verband tussen 
prijs en kwaliteit, veronderstelt een prijsvergelijking die kwaliteits
vergelijking impliceert(184 ). 

83. Aan dit alles voegt het Hof nog een proportionaliteitsvereiste toe, 
zodat een verbod dat prijsvergelijkingen verbiedt ongeacht of ze met 
de waarheid stroken-of niet, niet-proportioneel-is-met -het beoogde doel 
naarmate het eveneens prijsvergelijkingen insluit die niet mislei-

(181) H.v.J., 16 januari 1992, zaak C-373/90, X, Jur., 1992, I-151, rechtsoveiWeging 15. In 
casu ste1de het Hof dat de Richtlijn inzake mis1eidende reclame zich niet verzet tegen een 
reclameboodschap waarin auto's als nieuw, goedkoper en onder fabrieksgarantie worden 
aangeprezen, wanneer er nooit mee gereden is, ook a! zijn de auto's uits1uitend met het oog 
op de invoer geregistreerd en is er een lagere verkoopprijs dan bij de in de lidstaat van verkoop 
gevestigde dealers, wegens een kleiner aantal accessoires (rechtsoveiWeging 19). 
(182) H.v.J., 16 januari 1992, zaak C-373/90, X, Jur., 1992, I-150, rechtsoveiWeging 17. 
Advocaat-Generaal TESAURO voegt er wei aan toe dat ,om uit te maken of reclame werke1ijk 
het economisch gedrag van de doe1groep kan bei:nvloeden, ( ... ) moet rekening gehouden 
worden met het feit dat de automarkt wordt gekenmerkt door een zekere prijstransparantie 
en dat de gemiddelde consument - die niet noodzakelijk ieder inzicht mist - geneigd is, 
alvorens een aanzienlijk bedrag uit te geven, een serieuze prijsvergelijking te maken door zich 
bij de verkopers, soms zeer gedetailleerd, te 1aten informeren over de accessoires waarmee het 
voertnig is uitgerust", zie Conclusie van Advocaat-Generaa1 TESAURO van 24 oktober 1991, 
Jur., 1992, I-144, oveiWeging 9. Ret Europese recht huldigt het adagium: ,vigi1antibus non 
dormientibus iura succurant". 
(183) De restrictieve interpretatie van het misleidingsverbod was ongetwijfe1d mee ingegeven 
doordat in casu parallelinvoer aan de orde was, waarvan men weet dat deze in het gemeen
schapsrecht een zekere bescherming geniet voor zover daardoor de ontwikkeling van het 
handelsverkeer en de versterking van de mededinging wordt bevorderd. De verplichte regi
stratie voor invoer van wagens ontneemt hun de nieuwheid niet en is derha1ve ook niet 
misleidend. Een omgekeerde redenering zou de parallelinvoer emstig belemmeren, te meer 
daar verkoopsargumenten in reclame van groot praktisch belang zijn voor de activiteiten van 
paral1elimporteurs. 
(184) Zie hoger. 
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den(185). De consument wordt niet beschermd tegen misleiding door 
een verbod dat hem informatie uit juiste prijsvergelijkingen onthoudt, 
vooral niet wanneer die informatie ertoe bijdraagt dat de consument 
met kennis van zake zijn keuze bepaalt. Ben rechtsvergelijkend on
derzoek van wetgevingen in de lidstaten kan aanwijzingen geven dat 
de bescherming van de consument met minder stringente maatregelen 
kan verwezenlijkt worden(186). Nationale beperkingen moeten bijge
volg niet alleen in de praktijk de beoogde doelstelling kunnen reali
seren, maar zelfs derwijze dat de ingreep op het vrij verkeer propor
tioneel is met de effectieve realisatie van de doelstelling. 

84. Op die wijze benadrukt het Hof naast de prijs steeds meer de 
kwaliteit van producten als essentieel element voor de aankoopbeslis
sing(I87). Terwijl aanvankelijk de kwaliteit van producten bij de 
beoordeling ogenschijnlijk op de achtergrond blijft(188), treedt zij 

(185) H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91, YvEs RocHER, Jur., 1993, 1-2361, rechtsoverwe
ging 16. In casu verzond YvEs RocHER postordercatalogi aan het Duitse publiek, waarin haar 
producten werden aangeduid door naast de oude, doorstreepte prijs, de nieuwe (lagere) prijs in 
rode en grote cijfertekens te drukken. naar luid van§ 6 van de Duitse Wet inzake onrechtmatige 
mededinging (UWG) zijn individuele blikvangmatige prijsvergelijkingen verboden ter be
scherming van de consument tegen misleiding. 
(186) H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91, YVES RocHER, Jur., 1993, 1-2361, rechtsoverwe
ging 18. Zie ook H.v.J., 4 februari 1994, zaak C-315/92, Clinique, Jur., 1994, 1-338, rechts
overweging 23, omtrent het vermeend misleidende karakter van een verkoopsbenaming in een 
bepaalde lidstaat terwijl consumenten van andere lidstaten door dezelfde verkoopsbenaming 
geenszins misleid werden, H.v.J., 6 juli 1995, zaak C-470/93, Mars, Jur., 1995, 1-1944, 
rechtsoverweging 24 en H.v.J., 26 oktober 1995, zaak C-51/94, Commissie t. Duits1and, 
Jur., 1995, 1-3630, rechtsoverweging 38. 
(187) In Vereinigte Famaliapress was het Oostenrijkse verbod om in tijdschriften en dag
bladen prij svragen en prij sraadsels op te nemen, aan de orde. Het gevaar bestond immers dat de 
consument meer belang zou hechten aan de mogelijkheid om te winnen dan aan de kwaliteit 
van de publicatie, waardoor de pluriformiteit van de pers zou ondergraven worden. deze 
doelstelling geldt slechts als rechtvaardiging indien wordt aangetoond dat bladen met spelen, 
prijsraadsels of prijsvragen concuJTeren met de kleine persbedrijven. Om dit onderzoek te 
vo1trekken, geeft het Hof de nationale rechter aan om ,op basis van alle factoren die de 
bes1issing tot kopen kunnen be"invloeden, zoals de aanwezigheid van reclame op de eerste 
pagina waarin de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid om een prijs te winnen, de kans om 
te winnen, het bedrag van de prijs, de vraag of er een verband bestaat tussen het winnen en het 
slagen voor een test die een zekere mate van vindingrijkheid, behendigheid, of kennis vergt, 
( ... ) nate gaan in hoeveiTe het betrokken product in de ogen van de consument kan worden 
vervangen door bladen die niet de mogelijkheid bieden een prijs te winnen"(eigen benadruk
king), H.v.J., 26 juni 1997, zaak C-368/95, Vereinigte Familiapress, rechtsoverweging 31, nog 
niet gepubliceerd. Hieruit volgt dat de categorie van aankoopbeslissende factoren a! vast ruim 
moet worden gezien en ook in overeenstemming met de onderliggende situatie varieert. Een 
,in concreto'-beoordeling vanuit het gezichtspunt van de consument dringt zich dus op. 
(188) H.v.J., 16 januari 1992, zaak C-373/90, X, Jur., 1992, 1-150, rechtsoverweging 17. 
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laterals beoordelingsfactor echt op de voorgrond(189) en culmineert 
zij tot een hoogtepunt in het arrest Clinique(190), dat recent werd 
bevestigd( 191). 

85. In Clinique benadrukt het Hof dat niet elke misleiding een 
belemmering op het handelsverkeer kan rechtvaardigen, m.a.w. dat 
een mogelijke misleiding op grond van de benaming van een product 
geen commercialiseringsverbod rechtvaardigt. In casu zouden be
paalde consumenten aan de verkoopsbenaming ,Clinique" een ge
neeskrachtige werking verbinden, terwijl geen geneesmiddel maar 
een cosmetisch product werd aangeboden. Uit de globale evaluatie 
die noodzakelijkerwijze de evaluatie van het misleidende karakter 
bepaalt, vindt de consument in casu voldoende (misleidingscorrige
rende) aanknopingsfactoren, zoals de verkoopmethode of de plaats 
waar de producten worden verkocht, op grond waarvan de misleiding 
kan voorkomen worden(192). Het product was immers uitsluitend 
buiten de apotheken te verkrijgen. 

86. In voomoemde arresten Yves Rocher, Pall Corp en Clinique, 
schijnt het Hof aan te geven dat van misleiding van de consument 
slechts sprake is wanneer deze rechtstreeks betrekking heeft op de 
kwaliteit van een product en wanneer de vermelding waaruit de 
misleiding volgt relevant is als informatie voor de consument(193). 

87. Ben verkoopbenaming op zich werkt dan onvoldoende door op de 
kwaliteit van een product(194), net als een controlemerk(195) of een 

(189) H.v.J., 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall Corp, Jur., 1990, 1-4827, rechtsover
wegingen 18 en 19, en H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91;-YVES RocHER, Jur., 1993, I-2361, 
rechtsoverweging 16. 
(190) H.v.J., 4 februari 1994, zaak C-315/92, C1inique, Jur., 1994, 1-337, rechtsoverweging 
21. 
(191) H.v.J., 27 juni 1996, zaak C-240/95, R. SCHMIT, Jur., 1996, I-3196, rechtsoverweging 
16. 
(192) Verge1ijk met H.v.J., 26 oktober 1995, zaak C-51/94, Commissie t. Duits1and, Jur., 
1995, I-3629, rechtsoverweging 34, dat in 1ijn met C1inique ste1t dat zelfs indien de consument 
de samenstelling van producten a1s aankoopbeslissende factor aanmerkt en in bepaalde 
gevallen, mede gelet op consumptiegewoonten, kan worden mis1eid, dit gevaar - wellicht 
omdat het Hof ervan uitgaat dat die consument de etikettering 1eest - te gering is om 
verregaande hande1sbeperkingen te rechtvaardigen. 
(193) Dit werd recent bevestigd in H.v.J., 27 juni 1996, zaak C-240/95, R. SCHMIT, rechts
overweging 16, hiema vermeld. 
(194) H.v.J., 4 februari 1994, zaak C-315/92, Clinique, Jur., 1994, I-337, rechtsoverweging 
21. 
(195) H.v.J., 17 november 1993, zaak C-285/92, Twee Provincien, Jur., 1993, I-6063. 
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verwlJzmg naar een merkdepot(196) of onder bepaald omstandig
heden, een modeljaar bij wagens(197). 

88. Hieruit resulteert dat desinformatie van de Europese consument, 
op zich, niet bestaat. Ze bestaat in de rechtspraak van het Hof slechts 
wanneer er ook misleiding is. De misleiding, zoals men weet, wordt 
middels een globale beoordeling getoetst aan het Europese consumen
tenbeeld. Ingevolge de Richtlijn misleidende reclame moet de mis
leiding omtrent voor de consument aankoopbeslissende factoren voor
komen worden. Aangezien gedetailleerde regelgeving op dit punt 
vaak patemalistische gevolgen sorteert, moet deze zich tot een on
volledig gemiddelde van dergelijke factoren beperken, zoals bv. prijs 
en kwaliteit. Daarbuiten lijkt het op grond van een a contrario rede
nering(198), aan de consument om zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen en zelf de relevante van niet-relevante informatie te onder
scheiden. Tegen misleiding door ommissie van relevante factoren 
moet eveneens beschermd worden. Voor de op een gegeven moment 
in de maatschappij vastgestelde niet-relevante factoren rust de verant
woordelijkheid evenwel volledig bij de consument, die aan nieuwe 
tijdsbeelden went, inhaakt op nieuwe aankoopbeslissende factoren en 
in zijn rol als filter geresponsabiliseerd wordt. Wat vanuit het oogpunt 
van een bepaalde groep van consumenten op desinformatie lijkt, hoeft 
daarom nog niet via wetgeving verboden te worden voor alle con
sumenten. Afhankelijk van de aankoop kan de consument zelf zijn 
subjectieve aankoopbeslissende factoren sanctioneren middels zijn 
koopgedrag, of anders gezegd, indien de consument in mime mate 
beantwoordt aan een door producenten verwekte vraag, dan kan 
hieruit een aankoopbeslissende factor groeien, o.m. de bescherming 
van een (artificieel(199)) luxe-imago. Zo is de consument naast filter 
voor zijn bescherming ook katalysator, die het proces van maatregelen 
voor zijn bescherming bespoedigt. 

89. Wat voorafgaat, is niet zonder invloed op wat een europeesrech
telijk coherent beleid ten aanzien van vergelijkende reclame zou 

(196) H.v.J., 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall Corp, Jur., 1990, I-4827, rechtsover
wegingen 18 en 19. 
(197) H.v.J., 27 juni 1996, zaak C-240/95, R. SCHMIT, Jur., 1996, I-3196, rechtsoverweging 
16. 
(198) Wat niet volgens het gemiddelde voor elke consument als belangrijk geldt, is per 
definitie niet relevant voor de aankoop. 
(199) De term wordt hier gebruikt in het Iicht van de veronderstelde waardenschaal van de 
,rationele" consument, met name dat een meerprijs aan een hogere kwaliteit moet beant
woorden. 
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moeten zijn. Uit het infonnatiemodel rond de twee centrale assen, 
etikettering en reclame, volgt het fundamentele vrije keuzerecht van 
de consument als marktdeelnemer. Zowel de regelgeving inzake 
etikettering als reclame benadrukt het belang van de prijs en de 
kwaliteit van een product of een dienst bij die keuze. 

90. Juiste prij svergelijkingen mag men de consument niet onthou
den(200). Meer nog wordt het rechtevenredig verband tussen de prijs 
en de kwa]iteit van product of dienst uitdrukkelijk door het Hof 
erkend. Zo werd toegelaten de consument via etikettering ofverkoop
benaming de zekerheid te geven dat een ,prijsverschil inderdaad 
wordt gerechtvaardigd door een verschil in kwaliteit"(201), zodat 
,de consument zijn keuze kan afstemmen op de kwaliteit en de 
prijs"(202). De gemeenschapsregeling streeft immers naar een ,op
timale, zo duidelijk en volledig mogelijke voorlichting van de con
sument"(203), die het Hof ertoe bracht naast de prijs steeds de 
kwaliteit van producten te benadrukken(204). 

91. De toelating van prijsvergelijkingen voor zover ze juist zijn, d.i. 
voor zover ze-niet misleidend zijn,-gek:oppeld-aan het steeds- meer 
benadrukken van de kwaliteit in verband met de prijs, schept een 
europeesrechtelijke ,goodwill" waannee de kloof naar kwaliteitsver
gelijkende reclame wordt overbrugd. 

92. Kwaliteitsvergelijkende reclame wordt dan een logisch uitvloei
sel van de reclamerechtspraak. Met die rechtspraak wil het Hof 

(200) H.v.J., 7 maart 1990, zaak C-362/88, GB-INNO-BM t. CCL, Jur., 1990, I-667, rechts
overweging 18 en voora1 H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91, YvEs RocHER, Jur., 1993, I-
2361, rechtsoverweging 16. 
(201) H.v.J., 14 ju1i 1988, zaak 407/85, 3 GLOCKEN e.a. t. USL e.a., Jur., 1988, 4281, 
rechtsoverweging 22 en H.v.J., 14 ju1i 1988, zaak 90/86, ZONI, Jur., 1988,4306, rechtsoverwe
ging 22. 
(202) H.v.J., 26 november 1985, zaak 182/84; MIRo, Jur., 1985, 3745, rechtsoverweging 18. 
(203) H.v.J., 8 oktober 1986, zaak 234/85, KELLER, Jur., 1986, 2913, rechtsoverweging 14. Ik 
geef dit an-est een iets ruimere werking in de wetenschap dat de verordening die erin aan de 
orde was, s1echts betrekking heeft op een dee1 van het hier bestudeerde rechtsgebied, en met 
oog voor de Conclusie van Advocaat-Generaa1 VAN GERVEN bij het voomoemde an-est PFANNI 
WERKE, die niet zonder succes voor een door de mededinging beknot informatiemodel koos. Ik 
ga er gewoon vanuit dat Europese rege1geving niet tot doe1 heeft de consument zo weinig 
mogelijk informatie te verstrekken. 
(204) Zie H.v.J., 16 januari 1992, zaak C-373/90, X, Jur., 1992, I-150, rechtsoverweging 17. 
De consument moet voorge1icht worden dat tegenover een 1agere prijs een geringer aanta1 
accessoires staat. Zie ook H.v.J., 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall Corp, Jur., 1990, I-
4827, rechtsoverwegingen 18 en 19, en H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91, YvEs ROCHER, 
Jur., 1993, I-2361, rechtsoverweging 16, H.v.J., 4 februari 1994, zaak C-315/92, Clinique, Jur., 
1994, 1-337, rechtsoverweging 21 en H.v.J., 27 juni 1996, zaak C-240/95, R. SCHMIT, Jur., 
1996, 1-3196, rechtsoverweging 16. 
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voomamelijk de mogelijkheid voor de consument creeren om een 
kwalitatief hoogstaande keuze op de markt door te voeren. Men zou 
daaruit kunnen afleiden dat het in beginsel aan de consument zelf en 
enkel aan de consument is om vergelijkingen te maken tussen pro
ducten en diensten, bij uitsluiting van de marktaanbieders zelf. Tach 
reikt voomoemde rechtspraak m.i. verder, met name wanneer natio
nale verboden op prijsvergelijkingen door aanbieders worden opge
heven of wanneer het Hof uitdrukkelijk toelaat kwaliteitsverschillen 
aan te prijzen of nog wanneer het Hof de voorlichting over de prijs
kwaliteitsverhouding van producten of diensten benadrukt. 

93. Stuk voor stuk incorporeert de rechtspraak aldus emstige aanwij
zingen van impliciet toegelaten kwaliteitsvergelijkende reclame. Al
vorens de consument overigens zelf een doortastende keuze lean 
maken, moet hem vergelijkbare informatie over prijs en kwaliteit 
van producten ter beschikking gesteld worden. Het informatiemodel 
mondt dan noodzakelijkerwijze uit in een toelating voor marktaan
bieders om kwaliteitsvergelijkende reclame te voeren, weliswaar met 
inachtneming van het verbod van misleidende reclame. Ben uitdruk
kelijke aanwijzing dat het Hof receptief staat tegenover kwaliteits
vergelijkende reclame ligt bovendien besloten in een aantal arresten 
waaruit volgt dat niet elke vergelijking als slechtmaking moet ver
boden worden, maar slechtmaking weliswaar moet voorkomen wor
den door toepassing van ,de algemene bepalingen die oneerlijke 
mededinging verbieden, of door enkel die vermeldingen in de etikette
ring ( .. ) te verbieden die tot doe! of tot gevolg hebben dat het 
,imago" wordt afgebroken "(205). 

94. Uit dit beknopte overzicht van etiketterings- en reclamerecht
spraak volgt alvast dat geen europeesrechtelijke aanknopingspunten 
kunnen gevonden worden om een absoluut verbod van verwijzende 
reclame of een begrenzing van het begrip ,concurrent" aan de hand 
van marktcriteria, te verdedigen. Uit de reclamerechtspraak volgt 
omgekeerd dat het Hof stellig een analyse vanuit het standpunt van 

(205) H.v.J., 12 december 1990, zaak C-241189, SARPP, Jur., 1990, I-4721, rechtsoverweging 
21. 
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de Europese consument vooropstelt(206). Deze vaststelling lijkt op 
zich afdoende om de referentie aan ,doeleinden en behoeften" uit de 
eerste toelaatbaarheidsvoorwaarde vanuit het oogpunt van de consu
ment te beoordelen. Aangezien de algemene definitie van ,vergelij
kende" reclame slechts inhoud verwerft door de toelaatbaarheids
voorwaarden, en de harmonisatie van ,vergelijkende" reclame tot 
de toelaatbaarheidsvoorwaarden wordt beperkt, is het m.i. eveneens 
verdedigbaar, de definitie van substitueerbaarheid uit de voorwaarden 
tot vergelijking, doorwerking te verlenen in de algemene definitie van 
,vergelijkende" reclame. 

95. De vaststelling dat de consument de spil is van de beoordeling 
van de geoorloofdheid van reclame, werpt ook een nieuw licht op de 
voorwaarde dat de vergelijking wezenlijke, relevante, controleerbare 
en representatieve kenmerken moet betreffen. Het gebrek aan duide
lijke richtlijnen terzake van de Europese wetgever wordt dan deels 
verzacht door de vaststaande reclamerechtspraak. Daarin vormt de 
Europese consument het uitgangspunt, die, alvast voor wat mislei
dende reclame betreft, slechts tot aankopen bei:nvloed wordt door 
vermeldingen die niet alleen- relevante- inforniatie bevatfeh, fnaaf 

bovendien ook rechtstreeks betrekking hebben op de kwaliteit van 
een product of een dienst. Zoals hager gesteld, verduidelijkt de 
Europese rechter niet op algemene wijze wat onder aankoopbeslis
sende factoren moet worden verstaan(207). 

96. In enkele concrete gevallen gafhet Hof evenwel aan dat het beeld 
van de rationele consument in beginsel primeert bij die beoordeling. 
Het lijkt derhalve aannemelijk de aankoopbeslissende factoren alvast 

(206) Zie o.m. Sr. WEATHERILL, ,The evolution of European consumer law and policy: from 
well informed consumer to confident consumer?", in Rechtseinheit oder Rechtsvielfalt in 
Europa, H.-W. M!CKLITZ (ed.), Nomos Verlag, Baden-Baden, 1996, 430, die stelt dat ,con
sumer information is developed indirectly as an aspect of proportionality - EC law encou
rages information disclosure indirectly as part of the process of market integration. The 
intended result is that the informed consumer is enabled then to exercise choice in accordance 
with his or her own (informed) preferences, rather than have that choice confined by gover
nmental intervention. The Court is investing a great deal of faith in the consumer's capacity to 
process information. The consumer is used here as a lever to open up the market- to integrate 
it and to free it of undue public regulation. The transfer to decision making powers away from 
the public authorities to the consumer is the key to these rulings. This creates, but also in part 
assumes, the freedom of choice of the informed consumer". Zie reeds over het beeld van de 
Europese consument als gelnformeerde consument, J. STUYCK en G. SrRAETMANS, Financiele 
diensten en de consument, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 37-39 en G. STRAETMANS, 
,Naar een Europees consumentenbeeld?", Jura Falconis, 1991-1992, nr.4, 11-41. 
(207) Zie voor een uitgebreid analyse, G. STRAETMANS, Consument en markt. Onderzoek naar 
de rechtspositie van de consument op de Europese interne markt, Kluwer Rechtswetenschap
pen, 1998, in druk. 
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tot de wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve ken
merken van product of dienst te rekenen. Daamaast geeft de Europese 
wetgever aanwijzingen over kenmerken die aan voorgaande epitheta 
kunnen beantwoorden. De Richtlijn misleidende reclame somt im
mers een aantal kenmerken op die bij de beoordeling van het mislei
dingsrisico in aanmerking komen. Deze kenmerken gelden ook bij 
vergelijkende reclame, aangezien de geharmoniseerde bepalingen 
inzake vergelijkingsvoorwaarden samen met de bepalingen inzake 
misleiding een ge"integreerd geheel vormen. 

97. Naar luid van artikel 3 van de Richtlijn inzake misleidende 
reclame kunnen volgende kenmerken als kenmerken die relevant, 
wezenlijk, controleerbaar en representatief aangemerkt worden. Het 
zijn de beschikbaarheid, aard, uitvoering, samenstelling, procede en 
datum van fabricage of levering; de geschiktheid voor het gebruik, 
gebruiksmogelijkheden, het van het gebruik te verwachten resultaat; 
de hoeveelheid, specificatie, geografische en commerciele oorsprong 
alsook de uitslagen en essentiele uitkomsten van onderzoek van 
goederen of diensten(208). Daamaast is de prijs of de wijze van 
prijsberekening alsmede de voorwaarden waaronder de goederen 
worden geleverd of diensten verricht, van belang(209). De prijs wordt 
bovendien exclusief als een mogelijk wezenlijk, relevant, controleer
baar en representatief kenmerk genoemd in artikel 3 his, 1°, c) van de 
Richtlijn vergelijkende reclame. Tenslotte gelden de hoedanigheid, 
kwalificaties en rechten van de adverteerder, zoals zijn identiteit, 
vermogen, bekwaamheden, bekroningen of onderscheidingen, of zijn 
industriele, commerciele of intellectuele eigendomsrechten, als be
langrijke kenmerken(21 0). Voomoemde kenmerken moeten welis
waar bij de globale beoordeling van het misleidingsrisico in aanmer
king genomen worden, maar zijn geenszins een exhaustieve opsom
ming van de kenmerken die voor vergelijking in aanmerking komen. 

98. De hier verdedigde overeenkomstige toepassing tussen mislei
dende en vergelijkende reclame sorteert paradoxale gevolgen. De 
vaststelling dat misleiding en thans vergelijking slechts mogelijk is 
omtrent aankoopbeslissende factoren van een in beginsel rationele, 
Europese consument, heeft bij misleidende reclame immers voor 
gevolg dat er een ruim gebied van vermeldingen bestaat die geen 

(208) Artikel 3 a), Richtlijn misleidende reclame. 
(209) Artikel 3 b), Richtlijn misleidende reclame. 
(210) Artikel 3 c), Richtlijn misleidende reclame. 
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invloed hebben op het koopgedrag van de consument, c.q. europees
rechtelijk neutraal zijn of nog de consument informeren noch desin
formeren. Bij vergelijkende reclame leidt een en ander tot het para
doxale gevolg dat vergelijkingen in strikte zin slechts mogelijk wor
den voor aankoopbeslissende factoren van de rationele, Europese 
consument. Het ruime gebied van vermeldingen, waarvan men aan
neemt dat de Europese consument er in beginsel niet door misleid 
wordt, kan niet in vergelijkingen worden aangewend. De verplichting 
om slechts aankoopbeslissende kenmerken van producten of diensten 
te vergelijken, houdt de zienswijze in dat elke vergelijking tussen 
andere, niet-aankoopbeslissende vermeldingen de consument onver
kort desinformeert. Een vermelding die de consument in reclame niet 
misleidt, verwerft wel een misleidend ( ongeoorloofd) karakter wan
neer ze gebruikt wordt in een vergelijking. 

99. De verreikende gevolgen die de hier besproken harmonisatie
maatregel sorteert ten gevolge van een consequente toepassing van 
de reclamerechtspraak, doet opmerkelijk genoeg, erg afbreuk aan de 
voomame rol die het Europese consumentenbeeld precies in die 
rechtspraakverwierf;·De analyse-toont· aan-dat-hetconsumentenbeleid 
van de Europese wetgever niet steeds spoort met dat van de Europese 
rechter. Weliswaar beantwoordt de uitkomst aan de doelstelling die de 
Europese wetgever bij de voorgenomen harmonisatie vooropstelde, 
met name de vergelijkende reclame aan banden leggen om concurren
tieverstorende vergelijkingen of vergelijkingen die een negatieve 
invloed hebben op de keuze van de consument, te voorkomen. Toch 
blijft daarbij opmerkelijk dat wat bij misleiding de mededinging niet 
verstoort en de keuze van de consument niet negatief bei:nvloedt, bij 
vergelijking voor dezelfde consument en ondememing wel mededing
ingsverstorend werkt of de aankoopkeuze negatief bei:nvloedt. 

100. Tenslotte is de bevestiging door het Hof dat niet elke vergelij
king op zich een slechtmaking uitmaakt, een duidelijke aanwijzing dat 
een absoluut verbod van verwijzende reclame, de toets aan de ver
dragsartikelen niet kan doorstaan. 

b. Aanvullende vergelijkingsverboden 

1 01; De vergelijking tussen voomoemde kenmerken moet voorts op 
objectieve wijze doorgevoerd worden(211). Wat daarmee precies 

(211) Artike1 3 his, 1 o, c), aanhef. 
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wordt bedoeld en welke criteria de objectiviteit van een vergelijking 
kunnen weergeven, wordt andermaal niet verduidelijkt. Uit de formu
lering van de preambule(212), met name dat de geharmoniseerde 
voorwaarden voor geo.orloofde reclame criteria moeten omvatten voor 
een objectieve vergelijking van de kenmerken van goederen en dien
sten, mag worden afgeleid dat een reclame die aan voomoemde 
kenmerken beantwoordt en in overeenstemming met de hiema be
sproken aanvullende vergelijkingsvoorwaarden wordt gevoerd, een 
objectieve vergelijkende reclame is. De term ,objectief' lijkt dan niet 
zozeer te wijzen op het onderscheid met ,subjectief', maar is veeleer 
een referentie aan de toelaatbaarheidscriteria, die objectiviteit waar
borgen(213). Inderdaad sluit de zienswijze dat de ,gewichtige, ver
gelijkbare" kenmerken van een product of een dienst moeten beoor
deeld worden vanuit het gezichtspunt van de consument, ,subjec
tieve" kenmerken in(214). Zo zal de ,snob-appeal'-gevoelige con
sument andere kenmerken doorslaggevend vinden dan de rationele. 
Hoewel laatstgenoemde consument als europeesrechtelijk uitgangs
punt geldt, namen Europese wetgever en rechter de luxe-gevoelige 
consument reeds meermaals in bescherming(215). Per goederen- en 
dienstensector zal derhalve moeten worden nagegaan welke kenmer
ken het aankoopgedrag van de betrokken consument be"invloeden en 
dus vergelijkbaar zijn. 

102. Vanzelfsprekend mag de vergelijkende reclame dan niet mis
leidend zijn en geen verwarring stichten tussen adverteerder en con
current in de mimste zin ( d.i. zijn persoon, goederen, diensten, han
delsnaam, merken enz.)(216). Deze vereisten maken dubbel gebmik 
uit met het misleidingsverbod dat reeds vervat lag in de Richtlijn 

(2I2) Zie Inieidende overweging 7. 
(213) Hieraan moet wei relativerend toegevoegd worden dat de Franse rechtspraak een vrij 
geiijkiuidende bepaling uit de Franse wet zo interpreteerde dat subjectieve verwijzingen naar 
o.m. smaak, geur en aantrekkelijkheid, verboden zijn. Zie hoger § l.b.3. 
(2I4) Vrijblijvende suggestieve reclame wordt wei door het vereiste van objectiviteit uitge
sloten. 
(2I5) Zie over het gediversifieerde Europese consumentenbeeld, G. STRAETMANS, Consument 
en markt, Kiuwer Rechtswetenschappen, I998, in druk, en inzonderheid over een mededin
gingsbeleid waarbij de belangen van de rationele en de ,snob-appeal' -gevoelige consument 
naast elkaar worden beschermd, de beschikkingspraktijk van de Commissie inzake selectieve 
distributie van luxe-parfums, geanalyseerd in G. STRAETMANS, ,Over merkartikelen, selectieve 
distributie en parallelimport. Les parfums ne valent que ce qu'on les fait valoir, het oerige is 
literatuur ... ", Jaarboek Handelspraktijken 1993, 332-355. 
(2I6) Artikel 3 his, I 0 , a) en d). 
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misleidende reclame(217), waarvan de vergelijkingsbepalingen een 
gei:ntegreerd onderdeel uitmaken. 

103. Ben vergelijking mag evenmin afbrekend zijn, c.q. de goede 
naam schaden van of zich kleinerend uitlaten over een concurrent in 
de ruimste zin ( d.i. zijn naam, goederen, diensten, activiteiten, han
delsnaam, merken enz.)(218). Hierbij moet, zoals hoger vermeld, 
rekening gehouden worden met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie, waaruit volgt dat niet elke vergelijking met slechtmaking 
kan gelijkgesteld worden. 

104. Ben vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding moet 
bovendien duidelijk en ondubbelzinnig begin (indien nog niet begon
nen) en einde van de speciale aanbieding alsook de speciale voor
waarden en prijs ervan aangeven of de vermelding ,zolang de voor
raad strekt of de diensten kunnen geleverd worden'(219) bevatten. 

c. Vergelijkingen en merkinbreuken 

105. Ben bijzondere plaats nemen aevergelijkiiigenmen:nerlfuam:en 
in. Bepaalde lidstaten, zoals Nederland, Iaten het gebruik van ander
mans merk in vergelijkende reclame niet toe. Zoals bekend, acht het 
Benelux Gerechtshof de vermelding van andermans merk in verge
lijkende reclame een gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 2 
B.M.W.(220). Naar luid van die bepaling kan de merkhouder zich 
verzetten tegen ,elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het 
economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend 
gedeelte wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de 
houder van het merk schade kan worden toegebracht". Het gebruik 
van andermans merk in vergelijkende reclame is derhalve slechts 
toegestaan indien daartoe een geldige reden bestaat. Volgens het 
Gerechtshof vereist een geldige reden dat , er voor de gebruiker van 
dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, 
dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, 

(217) Zie artikel 2.2 van die Richtlijn. 
(218) Artikel 3 bis, 1°, a)-e). 
(219) Artikel 3 bis, 2°. Deze toevoeging schept problemen in het licht van art.23.9° WHPC, 
aangezien het in Belgie verboden is reclame te voeren omtrent goederen en diensten wanneer 
de verkoper over een onvo1doende voorraad beschikt. Naar Belgische rechtspraak kan de 
verkoper zich niet aan de voorraadplicht onttrekken met de verme1ding ,zo1ang de voorraad 
strekt". Zie hierover verder, § 4. 
(220) Zie het Superox-arrest, BGH, 2 februari 1983, NJ., 1983, 450. 
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niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrach
te schade, van dat gebruik onthoudt"(221). Het Benelux Gerechtshof 
heeft het begrip ,geldige reden" aldus eng uitgelegd, zodat een erg 
verregaand verbod andermans merk in vergelijkende reclame te noe
men, wordt bestendigd. 

106. De emstige inperking op vergelijkende reclame die zou volgen 
uit een schier absoluut verbod andermans merk in reclame te noemen, 
werd reeds sterk bekritiseerd en door sommigen als een emstige 
belemmering van echte vergelijkende reclame bestempeld(222). 
Zulks had onder meer voor gevolg dat het voormelde Nederlandse 
wettelijke verbod niet meer terug te vinden is in de aanbevelingen van 
de Reclame Code Commissie. 

107. De Richtlijn vergelijkende reclame poogt daarin orde op zaken 
te stellen. Los van de bestaande Europese harmonisatiebepaling
en(223), deelt de Europese wetgever de mening dat het voor een 
doeltreffende vergelijkende reclame noodzakelijk kan zijn de han
delsnaam van een concurrent of het merk van diens producten of 
diensten te vermelden(224). Dientengevolge wordt vergelijkende 
reclame die de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervult, en waarin een 
merk, handelsnaam of ander onderscheidingsteken van een derde 
wordt genoemd, niet geacht een inbreuk uit te maken op het exclu
sieve recht van die derde(225). De vergelijkende reclame streeft er 
immers uitsluitend naar de merkproducten van andere te onderschei
den om zo verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen~ In 
dezelfde lijn neemt de Belgische rechtspraak aan dat de vermelding 

(221) BGH, 1 maart 1975, arrest Claeryn/Klarein, N.J., 1975,472. Zie vooreenkritiek op deze 
uitspraak met tal van literatuurverwijzingen, P. REESKAMP, ,Merkgebruik in vergelijkende 
reclame anno 1997", B.MM-Bull., 1997, nr.l, 11-19. 
(222) Zie J.E.M. AKVELD, W.O. DoLMAN, K.F. HAAK en R.W. HOLZHAUER, Hoofdstukken 
handelsrecht, Kluwer, Deventer, 1996, 686, nr.l099. Zie eveneens voor een kritiek op de 
Nederlandse strenge aanpak, P.J. KAUFMANN, ,Vergelijkende reclame en mededinging", 
B.MM-Bull., 1993, nr.3, 15-18. 
(223) O.m. Eerste Richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb., 1989, L 40/l, waarvan artikel5 de houder 
van een ingeschreven merk exc!usieve rechten ver!eent zoals het recht derden te verbieden in 
het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde 
producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere· producten. Deze Richtlijn 
werd gewijzigd bij Beschikking 92/10, Pb., 1992, L 6/35. 
(224) Inleidende overweging 14. 
(225) Inleidende overweging 15. 
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van merlmamen in vergelijkende reclame noodzakelijk, c.q. gerecht
vaardigd, lean zijn(226). 

108. Wel mag middels vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel 
bekomen worden ten gevolge van de bekendheid van een merle, 
handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concur
rent in de ruimste zin(227). Wanneer een vergelijking producten met 
een benaming van oorsprong betreft, dan moet zein elk geval betrek
king hebben op producten met dezelfde benaming en mag de vergelij
king geen oneerlijk voordeel opleveren tengevolge van de oorsprongs
benaming van concurrerende producten(228). Vervolgens is een ver
gelijking ongeoorloofd wanneer ze goederen of diensten voorstelt als 
een imitatie of namaak van door een handelsmerk of handelsnaam 
beschermde goederen of diensten(229). 

(226) Zie o.m. Brussel, 30 januari 1996, Jam·boek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 
146, waarin de uitdrukke1ijke verme1ding in een prijslijst van de merknamen van andermans 
machines niet als een inbreuk op attikel 13 A, lid 2 B.M.W. werd beschouwd, aangezien de 
vermelding duidelijk maakte dat de producten die men zelf aanbiedt compatibel zijn met de 
machines_mettnerknllJ!m; Bru§s~l:24 _aQril_1996,_.[aarboek Handelspraktijken en Mededinging 
1996, 190, ,de verwijzing in reclame naar typische nummers-waaronaerovereeilsteiri-meni.le 
apparaten van een ander merk gekend zijn, met een ondubbelzinnige weergave van de 
herkomst van de betrokken producten, is geen door artikel23.7° WHPC verboden vergelijking, 
zelfs a! zou een gespecialiseerd publiek de nummers kunnen identificeren als deze die door een 
concurrerend merk aan vergelijkbare producten wordt gegeven"; Antwerpen, 16 september 
1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 204, waarin een garagehouder, die in 
beginsel het recht heeft om Opel-wagens te verkopen en daarvoor reclame te maken zonder tot 
het officiele netwerk te behoren, het verbod wordt opgelegd de merknaam Opel als aanduiding 
van zijn handelszaak te gebruiken. Dergelijke aanduiding zou de consument immers kunnen 
misleiden, en in dezelfde lijn, Voorz. Kh. Kortrijk, 1 februari 1996, Jaarboek Handelsprak
tijken en Mededinging 1996, 493, en Voorz. Kh. Brussel, 5 februari 1996, Jaarboek Handels
praktijken en Mededinging 1996, 501, waarin het gebruik van het automerk ,Corvette" voor 
een kledinglijn werd toegelaten omdat de merkhouder naliet het notoire karakter van zijn merk 
te bewijzen en derhalve geen verwarringsgevaar bestond; Zie evenwel, Brussel, 28 febmari 
1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 312, waarin de reclame van een 
kledingzaak als vergelijking zonder noodzaak werd verboden, aangezien zij voorhield dat de 
eigen producten van dezelfde hoge kwaliteit, prima afwerking en uitgesproken stijl als merk
kleding waren, maar dat de prijs van de eigen producten tot 30 % lager lag omdat niet werd 
betaald voor de naam. De ,merknamen" werden immers in hun geheel als categoric van 
producenten en verdelers van kleding van hoge kwaliteit uitdrukkelijk vermeld, en zie Brussel, 
19 januari 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 425, waarin het gebmik 
van andermans merk zonder toestemming van de titularis om een maximale betrouwbaarheid 
van handelsenquetes na te streven, als een vergelijking zonder noodzaak werd verboden; Zie 
tenslotte Voorz. Kh. Brussel, 30 september 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 
1996, 589, over het toegelaten gebmik van de auteursrechtelijk beschermde slogan ,mannen 
weten waarom" in reclame voor mannenondergoed. De slogan die met het product ,Jupiler" 
zou kunnen geassocieerd worden, houdt geen verwarringsgevaar in tussen de producten van de 
twee fabrikanten. Zie hierover uitgebreid, M. LEROY en B. MOUFFE, Le droit de Ia publicite, 
Bmylant, Brussel, 1996, 187-210 en 256-258. 
(227) Artikel 3 bis, 1°, g). 
(228) Artike1 3 bis, 1°, f) juncto g) partim. 
(229) Artikel3 bis, 1°, h). Deze reclame wordt automatisch geacht niet te beantwoorden aan de 
vergelijkbaarheidsvoorwaarden. Zie daartoe, inleidende overweging 19. 
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d. Prijsvergelijkingen 

109. Uit de hoger geanalyseerde rechtspraak resulteerde reeds dat 
juiste prijsvergelijkingen tot een van de essentiele onderdelen van een 
gezonde en eerlijke mededinging worden gerekend. De preamhule aan 
de Richtlijn vergelijkende reclame lijkt deze zienswijze te hevestigen 
door vergelijkende reclame die heperkt hlijft tot de vergelijking van 
de prijs van goederen en diensten, slechts te onderwerpen aan de 
voorwaarde dat ze niet misleidend is(230). 

110. Deze stellingname, conflicteert enigszins met de toelaatbaar
heidsvoorwaarden vervat in artikel 3 his van de Richtlijn. De prijs 
wordt daarin immers uitdrukkelijk als een wezenlijk, relevant, contro
leerhaar en representatief kenmerk van een goed of een dienst he
schouwd. Naar luid van artikel3 his, 1°, c) van de Richtlijn gelden de 
toelaathaarheidsvoorwaarden niet aileen voor reclame waarin meer 
van dergelijke kenmerken worden vergeleken, maar ook voor verge
lijkingen die heperkt hlijven tot een van die kenmerken, zoals de prijs. 
Strikt gezien, ressorteert de prijsvergelijkende reclame derhalve onder 
de cumulatieve voorwaarden van de geoorloofde vergelijkende recla
me. 

e. Vergelijkende tests 

111. Voor vergelijkende tests voert de Richtlijn vergelijkende recla
me geen hijzondere bepalingen in, zodat een vergelijkende reclame, 
waarin een vergelijkende test tussen concurrerende goederen of dien
sten wordt doorgevoerd, aan de toelaathaarheidsvoorwaarden van elke 
vergelijkende reclame moet heantwoorden. 

112. In dezelfde lijn lijkt een , vergelijkende" reclame waarin slechts 
verwezen wordt naar door onafhankelijke derden uitgevoerde tests, 
zonder meer geoorloofd wanneer de verwijzing de consument niet 
misleidt. Zoals hoger vermeld, rekent artikel 3, a) van de Richtlijn 
inzake misleidende reclame, de vermelding van ,uitslagen en essen
tiele uitkomsten van onderzoek van goederen of diensten", tot de 
gewichtige kenmerken die hij de heoordeling van misleiding in aan-

(230) Inleidende overweging 8. 
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merking moeten genomen worden. Zo de referentie aan dergeiijke 
tests dus niet misieidt, Iijkt de vergeiijkende reclame geoorloofd.(231) 

113. Een en ander neemt evenwei niet weg dat de intemationaie 
overeenkomsten inzake auteursrecht aisook de nationaie bepaiingen 
inzake contractueie en niet-contractueie aansprakeiijkheid van toepas
sing zijn op reclame waarin wordt verwezen of een weergave wordt 
gegeven van de resuitaten van vergeiijkende tests, uitgevoerd door 
derden.(232) 

3. Samenhang met bestaande reclamebepalingen en procedure 

114. Illustratief voor de verreikende gevoigen in het licht van de 
reclamerechtspraak en zelfs Iaconiek is de vaststelling dat deze Richt
Iijn een totale harmonisatie beoogt van de voorwaarden van vergeiij
king, zodat Iidstaten terzake geen ,strengere" (sic) maatregelen ter 
bescherming van de consument kunnen treffen(233). De Iidstaten 
kunnen wei, ook na de Richtiijn, verboden van vergelijkende recla
me(234) handhaven of introduceren voor bepaalde goederen of dien
sttm indien -zij -rechtstreeks werden _opgelegd dan wei door_ een . in
stantie of organisatie die bevoegd is om de uitoefening van een 
cornrnerciele, industriele of ambachteiijke activiteit of een vrij beroep 
te reguieren(235). De Richtlijn houdt irnrners geenszins de verpiich
ting in om vergeiijkende reclame voor die goederen of diensten toe te 
staan.(236) Op deeis overlappende wijze vervolgt de Richtiijn dat 
niets de lidstaten belet om verbodsbepaiingen ofbeperkingen voor het 
gebruik van vergeiijkingen in reclame voor beroepsmatige dienst
verlening te handhaven of te introduceren, die rechtstreeks worden 

(231) Zie voor een correcte toepassing in die zin uit de Be1gische rechtspraak, Voorz. Kh. 
Antwerpen, 10 oktober 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 245, waarin 
een principi eel verbod op verge1ijkende rec1ame als onhoudbaar werd bestempe1d in een markt 
met slechts twee concurrenten, maar de verwijzing naar niet objectief wetenschappe1ijke 
enquetes of vergelijkende tests werd verboden. 
(232) Zie hierover m.b.t. de Belgische rechtspraak, G.L. BALLON en P. DE VROEDE, ,Handels
praktijken en consumentenbescherming", in Handels- en economisch recht - 1, Biblo, 
Kalmthout, 1994, 39-40. 
(233) Artikel 7, lid 2. 
(234) Onder de toepassing van de door de Richtlijn op totale wijze geharmoniseerde voor
waarden van vergelijking. 
(235) Hoewel de draagwijdte van de richtlijnbepalingen op dit punt niet precies is, kan hierbij 
gedacht worden aan bijzondere reclamebepa1ingen, uitgevaardigd door beroepsinstituten die 
bevoegd zijn om een beroepsdeonto1ogie op te stellen en de naleving ervan afte dwingen. Men 
denke o.m. aan de ,Nationale" Orde van Advocaten, a1 blijft de uitzondering niet beperkt tot 
vrije beroepsbeoefenaars. 
(236) Artikel 7, lid 4. 
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opgelegd door de lidstaat of door een instantie of organisatie die 
volgens de wetgeving van lidstaten verantwoordelijk is voor het 
reguleren van de uitoefening van een beroepsactiviteit(237). Deze 
verregaande uitzonderingen doen de balans onmiskenbaar en para
doxaal op het uitgangspunt overhellen ten nadele van vergelijkende 
reclame. Om alsnog de coherentie met het verworven consumenten
beleid te handhaven, voegt de Europese wetgever er noodgedwongen 
aan toe dat de door de nationale overheden genomen maatregelen in 
overeenstemming moeten zijn met de verdragsbepalingen, inzonder
heid met de door het Hof van Justitie ontwikkelde ,rule of rea
son'(238). 

115. De Richtlijn doet bovendien geen afbreuk aan de Europese 
reclamebepalingen voor specifieke producten en/of diensten, en even
min aan beperkingen of verbodsbepalingen die voor reclame op 
specifieke media werden ingevoerd.(239) Daarmee worden respectie
velijk de reclamebepalingen voor geneesmiddelen(240) en de bepa
lingen inzake reclame op televisie(241) bedoeld. 

116. De lidstaten wordt opgedragen passende en doeltreffende mid
delen voor de naleving van de bepalingen inzake vergelijkende recla
me te nemen(242). Tot de passende maatregelen behoort een vorde
ring tot staking, die ingesteld kan worden door personen of organisa
ties die volgens de nationale wetgeving een rechtmatig belang daartoe 

(237) Artikel 7, lid 5. Deze bepaling is wei slechts op maat van vrije beroepsbeoefenaars. 
(238) Zie hoger, en zie artikel 7, lid 4 partim en lid 5 partim. Uit deze bepalingen volgt ook wei 
dat de Europese wetgever niet afkerig staat tegenover zelfreguleringsorganen of nog de 
zelfregulering in zekere zin erkent als middel om de mededinging te organiseren. Zulks wordt 
overigens bevestigd in de aanhefvan de Richtlijn en in artikel5. 
(239) Zie artikel 7, lid 3. 
(240) Zie hierover uitgebreid, G. STRAETMANS, ,Reclamebeperkingen voor geneesmiddelen. 
Grenzen aan de informatie?", in Het Geneesmiddel. Juridisch bekeken, Mys en Breesch, Gent, 
1998, 125-208. 
(241) Zie de verschillende reclamebepalingen in Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 
betreffende de coordinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, Pb., 1989, L 298/23, en zie 
Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van 
Richtlijn 89/552/EEG, Pb., 1997, L 202/60. Zie over de Belgische regelgeving inzake reclame 
op radio en televisie, A. PUTTEMANS, ,Le public et Ia pub. Les tours et contours juridiques de Ia 
publicite", T.B.H, 1997, 413 e.v .. Zie hierover in mimer perspectief, J.J.C. KABEL, ,Grens
overschrijdende reclame en oneerlijke mededinging", Ars Aequi, 1993, 714-726. 
(242) Artikel 4, lid 1. 
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hebben(243). Indien de ongeoorloofde vergelijkende reclame nog niet 
onder het publiek is gebracht, maar zulks op het punt staat te ge
beuren, moeten de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties 
van de lidstaten de publicatie ervan kunnen verbieden of een gerechte
lijke procedure inleiden tot het verkrijgen van zulk verbod(244). 
Alvorens dergelijke beslissing te nemen, moet wel rekening gehouden 
worden met alle belangen die op het spel staan, alsook met het 
algemeen belang(245). Bij de beoordeling van het geoorloofd karakter 
kan aan de adverteerder opgedragen worden binnen een korte termijn 
bewijzen aan te dragen van de materiele juistheid van de feitelijke 
gegevens in de reclame(246). Dergelijke bewijslast kan slechts aan de 
adverteerder opgelegd worden, indien zulks, gelet op de omstandig
heden van het betrokken geval en met inachtneming van de recht
matige belangen van de adverteerder en elke andere procespartij, 
passend lijkt. Om het voortdurend effect van ongeoorloofde verge
lijkende reclame te ondervangen, kunnen lidstaten bovendien maat
regelen uitwerken, zoals het bevel de rechterlijke beslissing bekend te 
maken of een rechtzetting te publiceren(247). 

117. Ook ·vrijwillJ.g-roeztchr-doorzelfregulerirrgscolleges-kan- tot de 
naleving van de richtlijnbepalingen bij dragen. Precies omdat zelf
regulering in de reclamesector in bepaalde lidstaten sterk opgang 
maakt, sluit de Richtlijn dergelijk toezicht niet uit, maar dan wel voor 
zover parallel aan het toezicht door een zelfreguleringsorgaan ook een 
gerechtelijke of een administratieve procedure blijft bestaan. De 
naleving van de Richtlijn derhalve volledig toewijzen aan bijvoor
beeld de Belgische Jury voor Eerlijke Praktijken in de reclame, zou 
een niet-conforme omzetting van de Richtlijn zijn. 

118. De Richtlijn moet voor 23 april 2000 in Belgisch recht omgezet 
zijn. Maar, vanaf haar publicatie bestaat de Richtlijn en rust op de 
lidstaten de plicht om ze in nationaal recht om te zetten.(248) Een en 
ander heeft voor gevolg dat van de nationale rechter wordt verlangd 
bepalingen van nationaal recht, op grond van de richtlijnconforme 

(243) Artikel 4, lid 1 juncto artikel4, lid 2, a), partim. 
(244) Artikel 4, lid 2, a), in fine. 
(245) Aanhef van artikel 4, lid 2. 
(246) Artikel 6, a). 
(247) Artikel 4, lid 2, derde alinea. 
(248) Artikel 191 EG juncto artikelen 5 en 189 EG. 
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interpretatie(249), zoveel als mogelijk uit te leggen in het licht van de 
bewoordingen en objectieve doelstellingen van de Richtlijn, ook al is 
de omzettingstermijn van de Richtlijn nog niet verstreken(250). Aan
gezien het ,noodzaak-begrip" uit artikel 23.7° WHPC ruimte laat 
voor rechterlijke interpretatie, en een versoepelde lezing van het 
,noodzaak-begrip", conform aan de Richtlijn, niet als een interpre
tatie contra legem kan beschouwd worden, doet de nationale rechter er 
goed aan, nog voor de omzettingstermijn van de Richtlijn is verstre
ken, de vergelijkende reclame aan de gestrengheid van het adagium 
van FREDERICQ te onttrekken. 

C. EVALUATIE VAN DE RICHTLIJN 

119. Zelfs bij een eerste lezing van de talrijke, cumulatieve voor
waarden voor vergelijkende reclame, moet, in het licht van wat hoger 
werd besloten, vastgesteld worden dat de Europese wetgever weinig 
oog heeft gehad voor het jurisprudentiele ,acquis communautaire". 
De Richtlijn is derhalve niet vrij van elke kritiek. Ze roept niet alleen 
kanttekeningen van regeltechnische aard op, maar kan ook vanuit 
institutioneel oogpunt bekritiseerd worden. Tenslotte kan de opportu
niteit van onderhavige Richtlijn in vraag worden gesteld. 

120. De tekortkomingen van regeltechnische aard zijn meervoudig. 
Vooreerst valt de onzorgvuldige terminologie op. Zo omvat de 
definitie van vergelijkende reclame ook refererende reclame, terwijl 
de toelaatbaarheidsvoorwaarden slechts van toepassing zijn op ver
gelijkingen in strikte zin. Zo wordt in de algemene definitie van 
,vergelijkende reclame" verwezen naar ,concurrenten", zonder 
enige bijkomende verduidelijking. Ben coherente interpretatie waarbij 
de term ,concurrent" samengelezen wordt met het evenmin duide
lijke begrippenpaar, ,in dezelfde behoefte voorzien" en ,voor het
zelfde doel bestemd zijn", ligt niet steeds in de lijn van de doel
stellingen die ten grondslag liggen aan de harmonisatie. Daarbij komt 
dat de theorie die uit de preambule van de Richtlijn resulteert, niet 

(249) Zie hierover uitgebreid, P. GILLIAUX, Les directives europeennes et le droit beige, 
Bruylant, Brussel, 1997, 142, nrs.l01-102 en 172, nrs.l16-118, K. LENAERTS en P. VAN 
NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, Antwerpen-Apeldoom, 1995, 564, nrs.689-
690 en G. STRAETMANS, ,Horizontale rechtstreekse werking voorgoed uitgesloten?", D. C. C.R., 
1995, nr.27, 273 e.v .. 
(250) Zie o.m. H.v.J., 10 april 1984, zaak 14/83, VAN COLSON en KAMANN, Jur., 1984, 1909, 
rechtsoverweging 26 en H.v.J., 8 oktober 1987, zaak 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Jur., 1987, 
3969. 
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steeds dezelfde inhoud weergeeft als de richtlijnbepalingen in de 
praktijk zouden kunnen verwerven. Tenslotte laten de vaag geformu
leerde vergelijkbaarheidsvoorwaarden nog heel wat ruimte voor in
terpretatie. Een en ander heeft voor gevolg dat de Richtlijn op het vlak 
van rechtszekerheid nog ruimschoots tekort schiet. Spijts de totale 
harmonisatie is het immers geenszins uitgesloten dat per lidstaat een 
andere invulling aan geoorloofde vergelijkende reclame wordt gege
ven. 

121. De consolidatie die de Richtlijn als ,totale" harmonisatie be
werkstelligt, roept bovendien, in het licht van de minimale harmoni
satie uit het Witboek en het subsidiariteitsbeginsel, institutionele en 
opportuniteitsvragen op. 

122. Vanuit institutioneel oogpunt is het op zijn minst opmerkelijk 
dat via een beroep op artikellOO A, EG, en dus bij toepassing van de 
procedure van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid 
(art.189 B), een verregaande totale harmonisatie op het gebied van 
consumentenbescherming wordt doorgevoerd. Sinds het Witboek 
-over de!nteme rnarkt prime-erde-de minimale·harmonisatieals vrij" 
makingstechniek om maatregelen te treffen die een hoog bescher
mingsniveau voor de consumenten waarborgen(251 ). Artikel 100 A 
beoogt immers de doelstelling vervat in art.7 A, EG te verwezenlij
ken, d.i. de realisatie van de interne markt, door maatregelen die de 
instelling en werking van de interne markt betreffen onderling aan te 
passen. In de rechtsleer wordt voorts aangenomen dat het subsidiari
teitsbeginsel uit art.3 B, EG wellicht leidt tot een strengere motive
ringsplicht en een preciezere keuze door de gemeenschapsinstellingen 
van de rechtsgrondslag voor een handeling(252). Daarnaast verheft 

(251) Zie artikellOO A, lid 3 EG. 
(252) Zie K. LENAERTS en P. VAN YPERSELE, ,Le principe de subsidiarite et son contexte: 
etude de !'article 3 B du traite CE", C.D.E., 1994,3,70-83 en zie ook, N. RErcH, Europiiisches 
Verbraucherrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1996, 41-44, P. KAPTEYN en P. VERLOREN 
VAN THEMAAT, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Kluwer, Deventer, 
1995, 90-91, R. LAUWAARS en C. TrMMERMANS, Europees Gemeenschapsrecht in kart bestek, 
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994, 41, T.C. HARTLEY, The Foudations of European Com
munity Law, Clarendon Press, Oxford, 1994, 161-164, D. WYATT en A. DASHWOOD, European 
Community Law, Sweet & Maxwell, London, 1993, 659, H. BRIBOSIA, ,Subsidiarite et reparti
tion des competences entre Ia Communaute et ses Etats membres ", Revue du Marchi! Unique 
Europeen, 1992, 181-182, VI. Constantinesco, ,Who's affraid of subsidiarity?", in Yearbook 
of European Law, Clarendon press, Oxford, 1992, 51-55, L. GEELHOED, ,Het subsidiariteits
beginsel: een communautair principe?", S.E. W, 1991, 431-433 en K. LENAERTS, ,The princi
ple of subsidiarity and the environment in the European Union: keeping the balance of 
federalism", Fordham Int.L.J., 1994, 846. 
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artikel3 B, alinea 3, EG het proportionaliteitsbeginsel tot een funda
menteel communautair rechtsbeginsel(253). 

123. Een en ander wijst er in concreto op dat de Raad nog slechts met 
een grote omzichtigheid de techniek van totale harmonisatie mag 
aanwenden, zeker wanneer zoals in casu, de voor de consument 
beschermende werking niet meteen duidelijk is en contrasteert met 
het door dezelfde Raad en het Hof van Justitie tot dan toe gevoerde 
consumentenbeleid. Hier zij niet met klem of stelligheid betoogd dat 
de Raad met de Richtlijn inzake vergelijkende reclame, een rechts
grond miskent of zijn bevoegdheid overschrij dt. W el moet vanuit het 
gezichtspunt van de consument op het opmerkelijke en voor de 
consument m.i. nadelige karakter van de totale harmonisatie worden 
gewezen en op de mogelijke constitutionele ongemakken die daaruit 
kunnen resulteren. 

124. Daaraan zij wel onmiddellijk toegevoegd dat het eerste beroep 
op het subsidiariteitsbeginsel op grond van het argument dat de Raad 
niet had aangetoond dat de doelstellingen van Richtlijn 93/104 tot 
organisatie van de arbeidstijd beter op communautair niveau dan op 
het niveau van de lidstaten kunnen worden bereikt, dramatisch 
faalde(254). Terzake houdt het Hof een marginale toetsing 
aan(255). Zo achtte het Hof het door art.3 B, alinea 3, EG tot con
stitutioneel verheven evenredigheidsbeginsel evenmin geschonden, 
aangezien de Raad een ruime beoordelingsbevoegdheid moet gelaten 
worden in sectoren waarin van de wetgever sociale beleidskeuzen en 
complexe beoordelingen worden verlangd(256). 

(253) Zie hierover W. VAN GERVEN, ,De beginse1en ,subsidiariteit, evenredigheid en samen
werking" in het Europese gemeenschapsrecht", R. W., 1991-92, 1241 en deze1fde ,Principe de 
proportionna1ite, abus de droit et droits fondamentaux", JT, 1992, 305. 
(254) H.v.J., 12 november 1996, zaak C-84/94, Verenigd Koninkrijk t. Raad, Jur., 1996, I-
5763, rechtsoverweging 47. 
(255) Voor het Hof vo1stond immers dat van ,zodra de Raad heeft vastgeste1d, dat de huidige 
graad van bescherming van de vei1igheid en de gezondheid van de werknemers moet worden 
verbeterd en dat de op dit gebied bestaande omstandigheden op de weg van de vooruitgang 
moeten worden geharmoniseerd, ( ... )de verwezen1ijking van een derge1ijke doe1stelling door 
midde1 van minimumvoorschriften s1echts moge1ijk (is) door een actie op communautair 
niveau", zie H.v.J., 12 november 1996, zaak C-84/94, Verenigd Koninkrijk t. Raad, Jur., 
1996, I-5763, rechtsoverweging 47. 
(256) ,Derha1ve dient de rechterlijke toetsing van de uitoefening van die bevoegdheid zich te 
beperken tot de vraag, of er geen sprake is van een kennelijke dwaling of misbruik van 
bevoegdheid dan we1 of de betrokken instelling de grenzen van haar beoorde1ingsbevoegdheid 
niet klaarblijkelijk heeft overschreden" (eigen benadrukking), zie H.v.J., 12 november 1996, 
zaak C-84/94, Verenigd Koninkrijk t. Raad, Jur., 1996, I-5763, rechtsoverweging 58. 
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125. Deze toegeeflijkheid van het Hof ontneemt m.i. niet elke grond 
tot institutionele laitiek op de Richtlijn vergelijkende reclame, aan
gezien zij te eenzijdig lijkt ingegeven door het instellen van een 
bepaalde mededingingsvorm zonder oog te hebben voor de belangen 
van de consument. De vraag is dan of geen kennelijke benadeling van 
de marktbelangen van de consument, die volgens de rechtspraak van 
het Hof een constitutief bestanddeel van de interne markt vormen, 
voorligt, en of de Raad op het gebied van bescherming van de 
consument een analoge mime beoordelingsbevoegdheid heeft als in 
sectoren waarin van de wetgever sociale beleidskeuzen en complexe 
beoordelingen worden verlangd? 

126. Los van die vaststellingen voert de Europese wetgever met deze 
Richtlijn een m.i. ongewenste concurrentie met de rechtspraak van het 
Hof(257). De opportuniteit van onderhavige Richtlijn mag dan in 
vraag gesteld worden. Zoals men hoger heeft kunnen lezen, voorziet 
de reclamerechtspraak in antwoorden op heel wat van de aan de orde 
gestelde vragen. Onderhavige Richtlijn werkt het gevaar in de hand 
dat in geval van vergelijking een aan de reclamerechtspraak afwij
kende · interpretatie-worclt -gehuldigd. Daarin-werd vomnamelijk- de 
Europese, rationele consument opgevoerd die op basis van prijs en 
kwaliteit van goederen en diensten, alsmede op basis van hun inter
dependentie, tot aankopen op de markt beslist. Prijs- en kwaliteits
vergelijkingen tussen voor de consument aankoopbeslissende factoren 
bepalen en vergemakkelijken de keuze, en vormen dientengevolge 
een essentieel onderdeel van een gezonde en eerlijke mededinging. 

127. Met onderhavige Richtlijn gaat de Europese wetgever er even
wei volledig omgekeerd van uit dat een vergelijkende schaalvergro
ting de consument automatisch desinformeert, zodat vergelijkende 
reclame verregaand aan banden moet worden gelegd. De Richtlijn 
heeft daarbij geen oog voor het in de rechtspraak ontwikkelde con
sumentenbeeld en deels door de rechtspraak, maar ook door de 
wetgever zelfuitgebouwde informatiemodel. Precies de keuzevrijheid 
van de consument die daarin onvermijdelijk op de voorgrond treedt, 
wordt thans op de helling gezet. In de visie dat vergelijkingen kunnen 
bijdragen tot de kwaliteit van de keuze van de consument, volstaat 

(257) Het besluit van ST. WEATHERILL, ,The role of the informed consumer in European 
Community law and policy", Cons.L.Journal, 1994, 60, dat deze Richtlijn ,would further 
develop the free market in information and permit traders to embark on vigorous cross-border 
campaigns to inform the consumer", is dan in alle opzichten erg voorbarig. 
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immers het verbod van misleiding om de mededinging ook bij ver
gelijkende reclame te kanaliseren. 

128. De Richtlijn ontneemt evenwel niet de indruk dat de Europese 
wetgever hoofdzakelijk een bepaalde graad van mededinging tussen 
,concurrenten" beoogde in te stellen, waaraan de keuzevrijheid van 
de consument zo nodig, ondergeschikt wordt gemaakt. De principiele 
mogelijkheid van vergelijkende reclame, die als invalshoek voor de 
Richtlijn werd genomen, wordt immers al gauw herleid tot een uit
zondering van vergelijkende reclame, die resulteert uit talrijke voor
waardelijke beperkingen - waarvan de inhoudelijke betekenis thans 
niet gekend is - en de goedgeefse toelating aan lidstaten bestaande 
verboden te handhaven of in te voeren. Al is die laatste uitsluiting van 
vergelijkende reclame onderworpen aan de bepalingen inzake vrij 
verkeer, dan nog bestaat het gevaar dat het Hof, geroepen om de 
verdragsbepalingen te interpreteren, een voor de vergelijkende recla
me afwijzende rechtspraak zal aannemen, nu de Europese wetgever 
met de 'vrijmakings '-richtlijn de liberale lidstaten binnen het voor
waardelijke keurslijf van de richtlijn dwingt en de repressieve lid
staten precies stimuleert in hun streng beleid(258). 

129. Kortom, voor de consument betekent deze met de rechtspraak 
concurrerende Richtlijn, een stap terug in de keuzevrijheid, aangezien 
ze, met miskenning van m.i. op dit punt adequate rechtspraak, de 
vergelijkende reclame weliswaar onderwerpt aan het verbod van 
misleiding, maar bovendien aan tal van andere, overbodige voorwaar
den(259). 

§ 4. Gevolgen van de richtlijn voor de Belgische rechtsorde 

130. Voorgeformuleerde kritiek kan de indruk wekken dat het impact 
van de Richtlijn vergelijkende reclame in de Belgische rechtsorde te 
verwaarlozen is. Dit zou een voorbarig besluit zijn. Hierna wordt 
bondig nagegaan waaraan de Belgische wetgever en rechter bij de 
omzetting en toepassing van de richtlijnbepalingen aandacht zullen 
moeten besteden. Daarbij geldt meteen een voorbehoud. De gevolgen 

(258) De Richtlijn dwingt de lidstaten immers niet voor alle categorieen van goederen of 
diensten vergelijkende reclame toe te staan. 
(259) In Frankrijk had het streng voorwaardelijke beleid alvast voor gevolg dat vergelijkende 
reclame geen hoge vlucht nam, zie hoger § l.b.3. 
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voor de rechtspraktijk zijn immers schatplichtig aan de interpretatie 
van de toelaatbaarheidsvoorwaarden uit de Richtlijn. Hoger werd op 
tal van punten een in het licht van het Europese recht, aanemelijke 
interpretatie verdedigd. Zij geldt als uitgangspunt voor de analyse van 
de gevolgen van de Richtlijn, maar sluiten geenszins uit dat de 
Europese en nationale praktijk een andere wending neemt. 

131. Aangezien de Richtlijn in beginsel geen goederen of diensten 
van haar toepassingsgebied uitsluit, lijkt het aangewezen de bepaling
en ervan om te zetten in de Belgische WHPC. Deze houdt immers 
het gemeen reclamerecht. Om elke discussie te vermijden doet de 
Belgische wetgever er goed aan de voorwaarden die de Richtlijn aan 
vergelijkende reclame stelt letterlijk over te nemen(260). De Richtlijn 
voert immers op dit punt een totale harmonisatie door. Dit betekent 
dat het de Belgische wetgever niet toegelaten is om de vormen van 
geoorloofde vergelijkende reclame in strikte zin, uit te breiden. In lijn 
met de verdedigde interpretatie zal vergelijkende reclame slechts 
geoorloofd zijn over ,gewichtige" kenmerken van, vanuit het ge
zichtspunt van de consument, substitueerbare goederen of diensten. 
Omgekeerd· kunnen-de-lidshiten ook geen st:tengere vergelijkings
voorwaarden stellen voor wat de Richtlijn als geoorloofde reclame 
bestempelt. 

132. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Het is onduidelijk of het 
verkopersbegrip uit artikel23.7° WHPC overeenstemt met het begrip 
,concurrent" uit de Richtlijn. Hoger werd aangetoond dat een ver
ruimde interpretatie van concurrent in de zin van ondememing, wei
nig waarschijnlijk is. Aangezien het verkopersbegrip, zoals gedefini
eerd in de artikelen 1.6°, a)-c) WHPC, precies, in lijn met het ondeme
mingsbegrip, een verruiming van het begrip ,concurrent" of ,hande
laar" beoogt, dekt het niet dezelfde lading. Daamaast is het niet 
wenselijk het verkopersbegrip binnen dezelfde wetgeving een dubbele 

(260) Een omzetting door rechterlijke interpretatie, met name door een versoepe1de 1ezing van 
het noodzaak-begrip uit artike123.7° WHPC, zou wellicht niet vo1doen aan de voorwaarde dat 
de volledige toepassing van de richtlijn door nationa1e autoriteiten daadwerke1ijk moet ver
zekerd zijn. W e1iswaar kunnen a1gemene beginse1en de omzetting door midde1 van bestuurs
rechtlijke en wette1ijke maatrege1en overbodig maken, maar in geva1 de richt1ijn rechten voor 
particu1ieren in het 1even beoogt te roepen, zoa1s in casu, moeten deze vo1doende bepaa1d en 
duidelijk zijn zodat de begunstigden er kennis van kunnen nemen en de hen toegewezen 
rechten zo nodig voor de nationa1e rechterlijke instanties kunnen afdwingen, zie o.m. H.v.J., 
23 mei 1985, zaak 29/84, Commissie t. Duits1and, Jur., 1985, 1673, rechtsoverweging 23 en 
H.v.J., 12 december 1996, zak C-298/95, Commissie t. Duits1and, Jur., 1996, I-6755, rechts
overweging 16. Een 1etterlijke weergave van de richtlijnbepa1ingen biedt dan het voordee1 
omzettingsbetwistingen te voorkomen, die anders, vo1gens de rechtspraak, aan1eiding zou 
kunnen geven voor aansprake1ijkheid van de 1idstaten wegens niet-conforme omzetting. 
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inhoud te geven. De overweging dat het verkopersbegrip enkel bij 
vergelijkende reclame als ,concurrent" moet gei'nterpreteerd worden, 
dient derhalve afgewezen. Met een letterlijke ovemame van het begrip 
,concurrent" in de omzettingsbepalingen voor vergelijkende reclame, 
worden voorgaande interpretatieproblemen omzeild. Coherent met de 
Buropese reclamerechtspraak kan dan een interpretatie ingang vinden 
die ,concurrenten" omschrijft als personen die in de ogen van de 
consument substitueerbare goederen of diensten aanbieden. 

133. De letterlijke ovemame van de vergelijkbaarheidsvoorwaarden 
neemt evenwel niet weg dat de Belgische wetgever verdragsconforme 
algemene verboden van vergelijkende reclame voor bepaalde goede
ren of diensten kan handhaven of invoeren. 

134. Ben en ander heeft voor gevolg dat een algemeen verbod van 
reclame die verwijst naar vergelijkende tests, uitgevoerd door con
sumentenorganisaties, zoals vervat in artike123.12° WHPC, zal moe
ten worden opgeheven. Betreft het vergelijkende reclame in strikte 
zin, dan zal moeten nagegaan worden of de weergave van de verge
lijkende tests in overeenstemming is met de geharmoniseerde toelaat
baarheidsvoorwaarden waaraan elke vergelijkende reclame wordt 
onderworpen. Ben algemeen verbod, dat niet beperkt wordt tot be
paalde goederen of diensten, gaat verder dan de totale harmonisatie en 
is derhalve niet toegelaten. De vraag rijst bovendien of een dergelijk 
verbod dat beperkt blijft tot bepaalde goederen en diensten, en dus niet 
van algemene strekking is, wel de proportionaliteitstoets van de ,rule 
of reason'-rechtspraak kan doorstaan? Zo artikel 23. 12° WHPC 
uitsluitend verwijzende reclame viseert, valt het verbod weliswaar 
buiten de totale harmonisatie en onder de mime definitie van verge
lijkende reclame uit de Richtlijn. Voorgaande bedenking is dan over
eenkomstig van toepassing. De uitdrukkelijke erkenning door het Hof 
van Justitie dat niet ,elke vergelijking gelijk te stellen is aan een 
slechtmaking" doet emstige vragen rijzen over de conformiteit van 
een algemeen verwijzingsverbod dat geen rekening houdt met het 
mogelijks informatieve en juiste karakter van vergelijkende tests. Ben 
uitwas van het adagium van FREDERICQ, met name de rechterlijke 
zienswijze dat een verkoper niet het recht heeft om een voor hem 
gunstige vergelijkende studie voor reclamedoeleinden aan te wenden, 
komt eveneens op de helling(261 ). 

(261) Zie hierover uitgebreid, G. STRAETMANS, ,De vemieuwde reclamereglementering uit de 
WHPC herbezocht aan de hand van markante rechtspraak", in Handelspraktijken Anno 1996, 
J. STUYCK (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 74-77. 
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135. De doorgaans toegeeflijke houding van de Belgische recht
spraak ten aanzien van hyperbolische of superlatiefreclame heeft 
eveneens te lijden, wanneer uit de richtlijnbepalingen een absoluut 
verbod van verwijzende reclame zou afgeleid worden. Deze bij uitstek 
refererende reclame, met slogans als , wij zijn de beste", ,de enige 
die", kon aan het misleidingsverbod ontsnappen door toepassing van 
de paradox van Houwing(262). Hoger werd dan ook een interpretatie 
verdedigd die refererende reclame buiten schot van de harmonisatie
bepalingen houdt. Deze wenselijke uitkomst ligt evenwel moeilijker 
wanneer hyperbolische reclame als vergelijkende reclame omtrent 
een subjectief kenmerk wordt gekwalificeerd. In casu wordt niet 
aangenomen dat dergelijke vermeldingen de aankoopbeslissing van 
de consument be'invloeden, zodat de vergelijking op het objectivi
teitsvereiste uit de Richtlijn strandt. De Belgische rechtspraak gaat er 
immers van uit dat de consument, die overrompeld wordt met recla
meboodschappen waarin de voortreffelijkheid of superioriteit van 
bepaalde producten of diensten wordt aangeprezen, de reflex heeft 
om dergelijke boodschappen te relativeren(263). Hyperbolische re
clame vormt aldus een mooie illustratie van het mogelijk averechts 
effect van de Richtlijn, Qok wat de-consument niet misleidt, zou in 
een vergelijking verboden worden. Om dit euvel te verzachten zou 
men toch nog, in navolging van de Duitse rechtspraak, kunnen argu
menteren dat ,Alleinstellungswerbung" ( exclusiviteitsreclame) mak
kelijker te herleiden is tot objectief verifieerbare gegevens dan ,Su
perlativwerbung" (reclame met superlatieven). De Duitse rechtspraak 
laat beide reclamevormen toe, voor zover ze waar zijn, maar verbindt 
aan exclusiviteitsreclame een hogere bewijslast(264). 

136. Het totale karakter van de harmonisatie doorkruist ook de lijst 
van kenmerken uit artikel 23.1 o en 2° WHPC. De vergelijkende 
reclame zal gevoerd moeten worden over wezenlijke, relevante, con
troleerbare en representatieve kenmerken. Hoger werd ervoor geop
teerd ook deze kenmerken vanuit het gezichtspunt van de consument 
te interpreteren. Het zal dus zaak zijn de lijst van kenmerken uit 

(262) Deze luidt: ,hoe groter de overdrijving, des te kleiner de misleiding". 
(263) Zie voor verwijzingen naar rechtspraak, G. STRAETMANS, ,De vernieuwde reclame
reglementering uit de WHPC herbezocht aan de hand van markante rechtspraak", in Handels
praktijken Anno 1996, J. STUYCK (ed.), KLuwer Rechtswetenschappen, 1996, 65-68. 
(264) Zie hierover A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, Beck Verlag, Mun
chen, 1990, 779-786. 

450 



voomoemde artikelen in overeenstemming met dat gezichtspunt toe te 
passen(265). 

137. De WHPC anticipeert tenslotte grotendeels op de procedurele 
wijzigingen die de Richtlijn doorvoert. Zo voorzien de artikelen 95-99 
WHPC reeds in de vordering tot staking en zo de staking wordt 
uitgesproken, desgevallend in publiciteitsmaatregelen. Daamaast laat 
artikel95, lid 2 WHPC toe om, in overeenstemming met de Richtlijn, 
reclame te verbieden nog voor ze publiek werd gemaakt. Artikel 24, 
§ 2 WHPC schrijft nu reeds voor dat, volgens het concrete geval en de 
gerechtvaardigde belangen van de procespartijen, de verplichting op 
de adverteerder kan gelegd worden om het bewijs te leveren van de 
juistheid van de in de reclame vermelde gegevens. De Richtlijn stelt 
daarbij nog dat de adverteerder kan verplicht worden dit bewijs 
binnen een korte termijn te leveren. Gelet op de ruime appreciatie
marge die de rechter zowel op grond van de Richtlijn als in de 
nationale omzettingsbepaling hierbij verwerft, lijkt het niet nodig 
om daartoe een wijziging aan artikel 24 WHPC door te voeren. 

138. Voor de Belgische rechter sorteert de Richtlijn onmiddellijke 
gevolgen. Zoals hoger vermeld, dwingt de richtlijnconforme inter
pretatie bij de toepassing van de reclamebepalingen, zoveel als moge
lijk rekening te houden met het nog niet in nationaal recht omgezette 
Europese recht. 

139. Dit heeft voor gevolg dat het adagium van FREDERICQ(266), dat 
thans nog opgeld maakt in de Belgische rechtspraak en mede oorzaak 
is van een (str)enge toepassing van het begrip ,noodzaak tot verge
lijken" uit artikel 23.7° in fine, zal moeten verlaten worden. Het 
beginsel naar luid waarvan ,een concurrent het recht heeft dat niet 
over hem wordt gesproken, ook al zegt men de waarheid", dat door
werkte in de andere reclameverboden uit artikel 23.7° WHPC, is met 
de Richtlijn vergelijkende reclame voorgoed achterhaald. Voor zover 
zulks niet reeds volgde uit de europeesrechtelijke reclamerechtspraak, 
kan verwijzende reclame niet meer op absolute wijze verboden wor
den en moet vergelijkende reclame onder de geharmoniseerde voor-

(265) Vergelijk met een van de schaarse uitspraken die het misleidingsrisico daadwerkelijk 
toespitsen op voor de consument aankoopbeslissende factoren, Voorz. Kh. Hasselt, 16 juli 
1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 237, die de vermelding in reclame 
dat een videorecorder over VPS beschikt, kwalificeert als een kenmerk dat het economisch 
gedrag van de consument tot wie de reclame gericht is, kan be!nvloeden. 
(266) Zie hoger § 2, b). 
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waarden toegelaten worden. De doorbraak van de al te strenge aanpak 
van vergelijkende reclame in Belgie, mag dan gezien worden als het 
belangrijkste en meest ingr(fpende gevolg van de Richtlijn. 

140. Van zodra de reclame in overeenstemming met de richtlijnvoor
waarden wordt gevoerd, zal de rechter ze moeten toelaten. Daarbij 
blijft het waarheidsgehalte van de gevoerde reclame essentieel, in 
tegenstelling tot bepaalde rechtspraak die, niet zelden gesteund door 
de rechtsleer(267), de adverteerder vergelijkende reclame op vrij 
absolute wijze ontzegt. 

141. Om deze versoepelde interpretatie door te voeren reikt de 
WHPC thans reeds een wettelijke basis aan. Zoals hoger gesteld, 
kan de doorwerking van artikel 94 WHPC in de reclametitel, er nu 
reeds toe bijdragen dat het te eenzijdig vanuit verkopersbelang ge"in
terpreteerde verbod van vergelijkende reclame, conform aan de Richt
lijn wordt bijgesteld. 

142. Ook de rechterlijke interpretatie van het reclameverbod, vervat 
in-artikel-23~9() -WHPG,-zal-onder-dru~van-de Fichtlijnbepalingen een 
versoepeling moeten ondergaan. Kortweg verbiedt deze bepaling 
reclame voor een verkoop zonder toereikende voorraad. Een verkoper 
kan zich niet van deze verplichting ontdoen ,door de vermelding in de 
reclame dat de , voorraad slechts strekt tot hij uitgeput is' "(268). 
Naar luid van de Richtlijn is een vergelijking die verwijst naar een 
speciale aanbieding geoorloofd wanneer o.m. de speciale voorwaar
den en prijs ervan worden aangegeven of de vermelding ,zolang de 
voorraad strekt of de diensten kunnen geleverd worden". Gelet op het 
totale karakter van de harmonisatie, zal deze vermelding, ter (juridi
sche) outlasting van de verkoper, moeten toegelaten worden. Ook het 
recente arrest van het Hof van Cassatie schept geen volledige duide
lijkheid op dit punt. Vol gens het Hof, il res sort des termes de l 'article 
23.9° que la prevision du stock suffisant ne peut constituer dans le 
chef du vendeur qu 'une obligation de moyen; que par contre, la 
constitution du stock necessaire pour repondre a cette prevision 

(267) Zie o.m. B. FRANCQ, ,Le statut de Ia publicite comparative dans les pays de Ia CEE. 
Etude sommaire de droit compare", in Unfair advertising and comparative advertising, 
E. BALATE (ed.), Story Scientia, Brussel, CDC n" 17, 1988, 140, die stelt dat ,Ia pratique 
montre ( ... ) que Ia reference aux tests comparatifs - meme neutres - ne manque pas de 
susciter des difficultes". 
(268) L. DE GRYSE, ,De vemieuwingen inzake reclame ", in De nieuwe wet handelspraktijken, 
J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 50. 
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correspond a une obligation a laquelle le vendeur ne peut echapper 
que s 'il etablit une cause de force majeur "(269). Hoewel het voorzien 
in voldoende voorraad een middelenverbintenis is, blijft het aanleggen 
van een voorraad in overeenstemming met die gewekte verwachting 
een verplichting waaraan de verkoper slechts kan ontkomen indien hij 
overmacht aantoont(270). De vermelding in reclame ,zolang de 
voorraad strekt" lijkt dan geenszins toereikend om van laatstge
noemde verplichting bevrijd te zijn. 

143. Wat tenslotte de prijsvergelijkingen betreft, toont bepaalde 
rechtspraak inzake systeemvergelijkingen reeds een milde houding 
ten aanzien van juiste prijsvergelijkingen(271), hoewel niet uitge
sloten is dat een juiste prijsvergelijking op grond van het noodzaak
begrip uit artikel 23.7° in fine WHPC strandt(272). 

§ 5. Besluit 

144. De Richtlijn vergelijkende reclame heeft als grote merite dat de 
zienswijze dat elke vergelijking een slechtmaking uitmaakt voorgoed 
wordt ondergraven. Werd daarmee de verwachting gewekt dat de 
Europese wetgever, in navolging van de rechtspraak van het Hof 
van Justitie, groen licht zou geven voor een permissief reclamebeleid, 
dan wordt die zeker niet ingelost. 

145. De vergelijkende reclame blijft aan talrijke, cumulatief na te 
leven voorwaarden onderworpen. Haaks op het uitgangspunt van de 
harmonisatie geeft de Europese wetgever meer ruimte aan lidstaten 
die een restrictief reclamebeleid voeren, door lidstaten met een libe
raler regime in het strenge keurslijf van de richtlijn te dwingen. De 
opmerkelijke, totale harmonisatie van de vergelijkbaarheidsvoor
waarden is daar oorzaak van. 

(269) Cass., 12 september 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 142. 
(270) Zie Voorz. Kh. Hasse1t, 13 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededin
ging 1996, waarin een 1aattijdige levering niet als overmacht, maar wei als een voorzienbaar 
risico werd beschouwd, net als het faillissement van een leverancier in Voorz. Kh. Brussel, 
7 oktober 1996, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 597. 
(271) Voor verwijzingen naar recente rechtspraak, zie G. STRAETMANS, o.c., 74. 
(272) Zie voor een recent voorbeeld, Voorz. Kh. Brussel, 21 februari 1996, TB.H., 446, over 
een prijsvergelijking in reclame tussen spaarrekeningen. 
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146. Desalniettemin luidt de Richtlijn voor het Belgische reclame
beleid een nieuw tijdperk in. Het adagium van FREDERICQ dat al te 
verregaande gevolgen sorteerde in het domein van vergelijkende 
reclame is voorgoed achterhaald. Tach laat de Richtlijn nog vele 
vragen open. Het slordige begrippenapparaat en de vage formulering 
van verschillende richtlijnbepalingen zullen zeker nog aanzet zijn tot 
heel wat betwistingen. De interpretatieruimte die aldus ontstaat, waar
borgt geenszins dat regelgeving inzake vergelijkende reclame in de 
toekomst niet meer mededingingsverstorend zal zijn en geen nega
tieve invloed meer zal sorteren op de keuze van de consument. De 
rechtszekerheid die met de voorgenomen harmonisatiemaatregel werd 
beoogd(273), blijft zoek(274). 

147. Meer algemeen kan in het licht van een coherent consumenten
beleid, andermaal, het gebrek aan doortastendheid van zowel Belgi
sche als Europese wetgever betreurd worden. Het voorstel om middels 
de doorwerking van artikel 94 WHPC de uitgebreide reclametitel van 
de WHPC te reduceren tot een ,verbod van misleidende recla
me'(275), is, zoals hager aangetoond niet onverzoenbaar met de 
zieifswijze aaf ae-fueaedihging, in beginset op-grond varr eigen arbeid 
moet worden gevoerd(276). De opvatting dat het misleidingscriterium 
een adequate maatstaf voor consumentenbeleid, en dus ook bij ver-

(273) Zo verkiest BOURGOIGNIE uiteindelijk nog een harmonisatie op Europees niveau van de 
reclamebepalingen hoven een negatieve integratie van reclameregels door de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, Th. BouRGOIGNIE, ,La publicite comparative et Ia protection des interets 
du consommateur en Europe: concilier l'inconciliable?", JT., 1991, 654. 
(274) Reeds in 1988 besloot FRANCQ dat vergelijkende reclame slechts mogelijk is op voor
waarde dat een wettekst zulks uitdrukkelijk toestaat en vergelijkende reclame aan een mini
mum van preciese beperkingen onderwerpt, waarvan de interpretatie op een duidelijke wijze in 
de voorbereidende werken wordt weergegeven. Pas dan zal vergelijkende reclame, aldus 
Francq, geen rechtsonzekerheid in de hand werken of omgekeerd een holle frase blijven, 
aangezien niemand er zich aan waagt, zie B. FRANCQ, ,Le statut de Ia publicite comparative 
dans les pays de Ia CEE. Etude sommaire de droit compare'', in Unfair advertising and 
comparative advertising, E. BALATE (ed.), Story Scientia, Brussel, CDC n° 17, 1988, 172-173. 
Naar aanleiding van het Voorstel voor een richtlijn inzake vergelijkende reclame besloot 
B. FRANCQ eveneens dat ,un texte trop long et trop fouille risque d'etre vide de toute protee", 
zie B. FRANCQ, ,L'esprit de comparaison et l'autorite de Ia revelation", R.I. C., 1993, 48. Ook 
de Studiecommissie tot hervorming van het consumentenrecht achtte tenslotte het beperken 
van vergelijkende reclame tot relevante, meetbare en controleerbare gegevens, niet dienstig, 
zie hoger § 2.c. 
(275) Zie G. STRAETMANS, ,De vernieuwde reclamereglementering uit de WHPC herbezocht 
aan de hand van markante rechtspraak", in Handelspraktijken Anno 1996, J. STUYCK (ed.), 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 29-97. 
(276) Ook in de Nederlandse literatuur vindt men auteurs die een stuk in die richting denken, 
P.J. KAUFMANN, ,Moeten er grenzen worden gesteld aan vergelijkende reclame?", B.l.E., 
1980, 169. Zie ook D.W.F. VERKADE, Ongeoorloofde mededinging, Tjeenk Willink, Zwolle, 
1986, 168 e.v. en M. VAN DELFT-BAAs, ,Individueel vergelijkende reclame", I.E.R., 1985, 81-
84. 
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gelijkende reclame vormt, veronderstelt wel een afzeggen van de 
gesyndicaliseerde analyse van de mededinging. Maatregelen die mis
leiding helpen voorkomen incorporeren dan zowel ondernemings- als 
consumentenbelangen, ten minste voor zover men aanneemt dat de 
consument het recht heeft een eigen keuze op de markt te maken en 
informatie daartoe kan verinnerlijken. Het Hofvan Justitie zette alvast 
belangrijke stappen in deze richting. Het is dan zeer de vraag of de 
hier besproken Richtlijn deze voor de bescherming van de consument 
heilzame evolutie niet heeft teruggeschroefd? 

148. Het behoeft tenslotte geen betoog dat het gevaar van paterna
lisme(277) zich vaak scherp stelt wanneer omgekeerd, het zwakte
postulaat als uitgangspunt van consumentenbescherming wordt ge
nomen. Nu de meeste auteurs, met inbegrip van hen die eerder terug
houdend ten aanzien van vergelijkende reclame staan(278), erkennen 
dat vergelijkende reclame positieve gevolgen kan genereren voor 
consumenten(279), en paternalisme in ruime mate kan verijdeld wor
den wanneer beschermingsmaatregelen worden toegespitst op uit
drukkelijke behoeften van de consument(280), komt het (gang bare) 

(277) Zie recent over patemalisme in de reclamesector, J.J.C. KABEL, ,Non-patemalisme en 
commercialisering: de toekomst van het reclamerecht", I.E.R.R., (Intellectuele Eigendom & 
Reclamerecht), 1996, nr.4, 125-137. 
(278) G.L. BALLON stelt dat in zoverre de aanprijzing de rationele bevrediging van de 
behoeften van de consument dient, het aangeprezene met de werkelijkheid overeenstemt en 
tegemoet komt aan het recht op bescherming, voorlichting en vrije beschikking over het 
inkomen, men weerom zou kunnen aannemen dat een in concreto gevoerde reclame rechtmatig 
geacht zou worden, zie G.L. BALLON, De vergelijkende informatie aan de consument, Proef
schrift ~ K.U.Leuven, 1975, 441. 
(279) Zie over de heilzame gevolgen van vergelijkende informatie ter voorkoming van mis
leiding en vorming van consumenten, K.R. LoRD en C.K. KIM, ,Inoculating Consumers against 
Deception: The Influence of Framing and Executional Style", J.C.P., 1995, 1-23. Zie over de 
voordelen op het gebied van informatie en productinnovatie van reclame waarin wetenschap
pelijke claims worden verwerkt, P.I. IPPOLITO en A.D. MATHIAS, ,Regulation of Science-Based 
Claims in Advertising", J.C.P., 1990, 413-445, die besluiten dat strenge wetgeving om mis
leiding te voorkomen hoge kosten genereert voor de consument. Het boudweg verbieden van 
vergelijkende reclame om een risico op misleiding te barmen, is dientengevolge erg kostelijk 
voor de consument. De wetgever kan het best misleiding voorkomen door zoveel mogelijk 
juiste informatiestromen toe te Iaten. 
Omgekeerd kan reclame de drempel tot productinnovatie verhogen, m.n. wanneer reclame 
wordt aangewend om de concurrentiepositie te beschermen tegen nieuwkomers, a! kunnen 
consumentenorganisaties deze impact van reclame neutraliseren door producten zo snel 
mogelijk na de marktintroductie te evalueren, zie W. VERBEKE, ,Advertising, Product Quality, 
and Complex Evolving Marketing Systems", J.C.P., 1992, 143-158. 
(280) Zo is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de consument in bepaalde deelsectoren van 
de markt, die gekenmerkt worden door een hoge complexiteit of techniciteit, een groat risico 
op desinformatie loopt. Voor dergelijke deelmarkten, zoals bijvoorbeeld de financiele dien
stenmarkt, zou de wetgever specifieke voorwaarden kunnen stellen aan vergelijkende reclame. 
Dit euvel in een deelmarkt hoeft evenwel niet uit te sluiten dat vergelijkende reclame in 
beginsel toelaatbaar blijft, behoudens wanneer ze misleidt. 
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uitgangspunt dat de consument weinig heil moet verwachten van 
vergelijkende reclame sterk onder druk. 

149. In het licht van de principiele toelaatbaarheid van vergelijkende 
reclame, die een logisch uitvloeisel moet zijn van onderhavige ana
lyse, laat de Richtlijn vergelijkende reclame de consument nog erg op 
zijn hanger. 
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SOMMAIRE 

PUBLICITE COMPARATIVE 

1. La publicite comparative est un des themes les plus controverses en droit des 
pratiques du commerce et de la consommation. Si, jusqu'il y a peu, !'interdiction de 
la publicite comparative constituait en quelque sorte la norme dans les legislations de 
notre pays et des pays voisins, l'idee de l'autoriser gagne peu a peu du terrain, sous la 
pression notamment de la jurisprudence et de la legislation europeennes. 

Si en 1988, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et l'Allemagne se 
rangeaient encore parmi les pays europeens interdisant en principe la publicite 
comparative, dix ans plus tard, seuls la Belgique, l'Italie et le Luxembourg main
tiennent pareille interdiction. 

2. D'une fa<;on generale, une distinction peut etre faite entre deux conceptions 
conflictuelles, voire diametralement opposees en cette matiere. 

Une premiere conception, qualifiee de repressive (voire conservatrice), considere 
chaque comparaison comme malfaisante. Si la publicite comparative est negative et/ 
ou mensongere par definition, elle ne contribue pas a accroitre la concurrence mais 
constitue plut6t un denigrement etranger a la concurrence basee sur les prestations, 
c'est-a-dire au type de concurrence presupposant que le commerce doit se faire en 
principe sur base du propre travail accompli. 

La deuxieme conception, qualifiee de permissive (voire progressiste), met !'accent, 
en plus de !'interet de l'entreprise et de !'interet general, sur !'interet des consom
mateurs en matiere de concurrence. De ce fait, un annonceur a un interet digne, de 
protection lorsqu'il entend faire connaitre aux consommateurs les avantages de ses 
produits ou services, meme si cela vade pair avec une analyse critique de l'offre de la 
concurrence. Dans cette optique, la publicite comparative est consideree comme 
appropriee a la concurrence basee sur les prestations, en ce qu'elle peut canaliser 
!'information vers le consommateur. Le concurrent qui propose une presentation 
concurrentielle de ses prestations par la publicite comparative, contribue a la sau
vegarde de !'interet general et au renforcement de la concurrence basee sur les 
prestations. 

3. Alors que !'evolution de la legislation au cours de la demiere decennie fait 
clairement apparaitre une plus grande ouverture a l'egard de la publicite compara
tive, force est cependant de constater qu'en doctrine, les discussions n'ont pas cesse. 
Tant dans les pays qui autorisent en principe la publicite comparative que dans ceux 
qui l'interdisent, la doctrine demeure partagee. Ces divergences ne doivent cepen
dant guere etonner. En effet, les legislations comportant une interdiction generale 
prevoient le plus souvent des exceptions alors que celles qui ne connaissent pas 
pareille interdiction lient des conditions (parfois extremement strictes) a l'autorisa
tion de principe. L'ecart separant ces conceptions diametralement opposees se 
comble par le biais de !'interpretation des exceptions et conditions. 

4. Ce rapprochement n'a cependant pas suffi pour uniformiser les points de vue des 
membres de I a Commission beige d' etude de la reforme du droit de la consommation, 
qui ont passe ce droit au crible entre 1987 et 1995. Le Code beige de Ia consomma
tion, qui reprend une proposition d'instaurer une loi generale sur la protection des 

457 



consommateurs, reflete des lors ces deux conceptions, meme si les propositions y 
formulees semblent essentiellement conservatrices. Aux termes de !'article 44 pre
miere version, toute publicite comportant des comparaisons trompeuses, negatives 
ou deloyales est interdite. Dans la deuxieme version du meme article, a ete ajoutee 
!'interdiction de la publicite comparative permettant d'identifier sans necessite une 
ou plusieurs autre entreprises. Quelles publicites comparatives sont considerees 
comme deloyales par la Commission d'etude, n'est pas evident d'emblee (premiere 
version). Meme si l'article 43 du Code de la consommation reprend douze inter
dictions de publicite deloyale, la portee precise de ces interdictions est laissee a 
!'interpretation des tribunaux. En tout cas, il n'est pas exclu que ,,!'interdiction des 
publicites jetant le discredit sur une autre entreprise" (article 43.1) frappe egalement 
les comparaisons permettant d'identifier inutilement une autre societe, de sorte qu'il 
n'y a pas de difference essentielle entre la premiere et la deuxieme version de 
!'interdiction de comparaisons. 

5. La Commission d'etude en revient ainsi a l 'interdiction (par trap) stricte de la 
publicite comparative telle qu'elle est appliquee en Belgique. La jurisprudence voit 
dans !'article 23.7 in fine de la loi sur les pratiques du commerce, qui interdit la 
publicite comparative permettant d'identifier sans necessite un ou plusieurs ven
deurs, une interdiction de la publicite par reference. La distinction entre publicite par 
reference et publicite comparative est non seulement perdue de vue par une inter
pretation large du concept de ,comparaison", mais en outre une interpretation large 
est donnee au concept ,d'identification". Ainsi, se trouve consideree comme une 
comparaison interdit€, sauf le cas d€ necessite, une simple reference (meme -im-
plicite) a un autre vendeur ou groupe de vendeurs, mais egalement la reference a un 
produit ou a un groupe de produits. A cela s'ajoute que !a jurisprudence belge donne 
une interpretation stricte au concept de ,necessite", faisant suite ainsi a l'adage lance 
par Fredericq en Belgique: ,le concurrent ale droit d'exiger qu 'on ne parle pas de 
lui, meme pour dire la verite". Tout ceci a un effet multiplicateur tel que quasi toute 
comparaison avec d'autres produits, services ou entreprises dans des publicites se 
trouve consideree, sauf quelques exceptions, comme une forme d'action directement 
ou indirectement malfaisante. 

6. La conception selon laquelle toute comparaison comporte un aspect de denigre
ment doit desormais tenir compte de la directive 97155/CE du Parlement europeen et 
du Conseil du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicite 
trompeuse afin d'y inclure la publicite comparative. Par cette directive, le legislateur 
europeen preconise le principe de la possibilite de la publicite comparative en 
matiere de qualite. Il partage ainsi la conviction que la publicite comparative peut 
stimuler la concurrence entre foumisseurs dans l'interet des consommateurs, s'in
scrivant ainsi, a juste titre, dans la ligne de !'evolution legislative intervenue dans de 
nombreux pays europeens. Cette directive n'est toutefois nullement exempte de 
critiques. 

7. En plus de quelques manquements au niveau de la technique reglementaire, cette 
directive suscite d'importantes remarques aux plans institutionnel et du droit de la 
consommation. 

Tout d'abord, la directive manque de clarte au niveau de la technique reglementaire. 
La publicite comparative y est definie, de maniere au moins aussi confuse que dans 
certaines lois nationales, comme toute forme de publicite dans laquelle se trouvent 
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cites de maniere explicite ou implicite un concurrent ou les produits ou services d'un 
concurrent. En ce sens, la publicite comparative n'est autorisee qu'a la condition que 
la comparaison reponde a des conditions nombreuses et cumulatives. Ainsi, la 
publicite doit entre autres etablir une comparaison objective entre une ou plusieurs 
caracteristiques essentielles, pertinentes, verifiables et representatives de produits ou 
services qui repondent aux memes besoins ou poursuivent le meme but. La portee des 
conditions precitees et autres n'est cependant nullement evidente. La formulation 
vague laisse trop de place a !'interpretation et entraine une insecurite juridique que la 
directive avait justement pour but d'eviter. 
De plus, d'un point de vue institutionnel, il est pour le moins frappant que, sur base de 
!'article 100 A, CE et par application de la procedure de decision a la majorite 
qualifiee (article 189 B, CE) se trouve entreprise une vaste harmonisation totale au 
niveau de la protection des consommateurs. Depuis le Livre Blanc sur l'achevement 
du marche interieur, la primaute allait a !'harmonisation minimale comme technique 
de liberalisation et de mise en oeuvre de mesures garantissant un niveau eleve de 
protection des consommateurs. L'article 100 A, CE vise, en effet, a !a concretisation 
de 1 'objectif formule par 1' article 7 A, CE, a sa voir !a realisation du marc he interieur 
par des mesures d'adaptation mutuelle relatives ala mise en place et au fonctionne
ment du marche interieur. De meme, le principe de subsidiarite, qui n'a sans doute 
qu'une influence limitee sur !a protection des consommateurs, renforce encore la 
prudence extreme dont le Conseil devait faire preuve dans !'utilisation de !a tech
nique d'harmonisation totale, tres certainement lorsque, comme dans le cas present, 
l'effet de protection du consommateur n'est pas directement evident et contraste 
meme avec !a politique de protection des consommateurs appliquee jusque !a par ce 
meme Conseil sur la base du modele d'information. 
Entin, l'opportunite de cette directive peut egalement etre critiquee du point de vue 
du consommateur. L' autorisation de principe de !a publicite comparative, preconisee 
au depart, s'est vite ramenee sous !a pression des nombreuses limitations condition
nelles dont la signification n'est pas encore bien etablie jusqu'ici, a une exception 
autorisant !a publicite par reference. La directive de liberalisation a des lors produit 
un effet inverse a celui escompte en plac;ant les Etats permissifs dans le carcan des 
conditions de la directive et en permettant aux Etats repressifs d'appliquer une 
politique encore plus stricte en matiere de publicite comparative. 

8. De ce fait, la directive se trouve en totale contradiction avec !a jurisprudence 
europeenne en matiere de publicite, telle qu' elle a ete develop pee avec precaution par 
!a Cour de Justice sur base des dispositions regissant !a libre circulation et en tenant 
compte des interets dignes de protection des consommateurs. Cette jurisprudence 
met, en effet, en lumiere que le consommateur europeen ne peut etre trompe que par 
des informations sur des facteurs decisifs pom ses achats. La Com de Justice met 
!'accent sur le prix et !a qualite, ainsi que sur leur interdependance, comme facteurs 
decisifs dans l'achat d'un produit. Les comparaisons portant sur ces aspects contri
buent a la qualite du choix du consommateur. II appartient alors au client, de 
preference au client rationnel, de determiner quels facteurs sont decisifs et peuvent 
par consequent le tramper dans ses achats. Du point de vue du droit europeen, toutes 
les autres informations sont neutres au plan de !a concurrence et ne sont done pas de 
natme a desinformer le consommateur. A vee cette directive, le legislateur europeen 
part, au contraire, du principe qu'un agrandissement d'echelle comparative conduit 
automatiquement a la desinformation du consommateur, ce qui implique la necessite 
de limiter strictement la publicite comparative. La meconnaissance du modele 
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d'information et la perception y afferente du consommateur europeen mettent en 
perilla liberte de choix du consommateur. Si des comparaisons peuvent contribuer a 
la qualite du choix du consommateur, ce que le legislateur reconnait en preambule a 
cette directive ( deuxieme considerant introductif), une politique coherente en droit 
europeen de la consommation, susceptible de canaliser la concurrence en cas de 
publicite comparative, aurait pu se limiter a !'interdiction d'actions trompeuses. 
Autrement dit, dans la perspective de la liberte de choix du consommateur, cette 
directive, en contradiction avec la jurisprudence, constitue incontestablement un pas 
en arriere. 

9. La critique qui precede peut donner !'impression que l'impact de cette directive 
sur la publicite comparative a l'endroit de l'ordre juridique beige est negligeable. 
Pareille conclusion serait prematuree. La directive doit etre transposee dans l'ordre 
juridique national avant le 23 avril 2000. 

Comme expose ci-dessus, en ce qui conceme les conditions des comparaisons, une 
harmonisation totale est realisee, de sorte que les .Etats membres n'ont plus la 
possibilite de ,Prendre des mesures plus strictes (sic). La directive n'exclut cependant 
pas que les Etats membres maintiennent ou instaurent pour certains produits ou 
services une interdiction totale de la publicite comparative, a condition qu'ils 
tiennent compte de la jurisprudence developpee par la Cour de Justice sur base 
des dispositions en matiere de libre circulation. Pour ces produits ou services, la 
directive ne comporte aucune obligation de prevoir la publicite comparative. 

10. Afin d'eviter toute discussion, le legislateur belge a tout interet a reprendre 
litteralement dans 1a loi sur les pratiques du commerce, les conditions fixees par la 
directive pour la publicite comparative. La directive harmonisant totalement les 
conditions concernant la publicite comparative, il n'est pas permis au legislateur 
beige d'etendre les formes de publicite comparative autorisee. Ainsi, la publicite 
comparative autorisee ne pourra se faire qu'a l'endroit de produits ou services 
interchangeables (concurrents). Inversement, les Etats membres ne peuvent pas 
non plus imposer des conditions plus strictes pour la publicite comparative autorisee. 
11s pourront toutefois, comme deja releve ci-dessus, maintenir ou introduire pour 
certains produits ou services des interdictions generales de publicite comparative 
conformes au traite. Une interdiction generale de la publicite faisant reference a des 
tests comparatifs, effectues par des associations de consommateurs, comme prevu a 
1' article 23 .12 de la loi sur les pratiques du commerce, devra par consequent etre 
abrogee. La modification de la loi sur les pratiques du commerce intervenue en 1991 
a deja largement anticipe sur les modifications de procedure prevues par la directive. 

11. 11 n'est pas encore possible de donner en ce moment un aper9u exhaustif des 
consequences de cette directive pour la pratique du droit en Belgique. Ces conse
quences sont, en effet, fonction de !'interpretation des conditions admissibles fixees 
au niveau europeen. 11 n'est nullement excludes lors qu'en depit de !'harmonisation 
totale, les conditions precitees soient appliquees differemment selon les Etats mem
bres. En tout cas, et cela semble etre le plus grand merite de la directive, des la phase 
prealable a la transposition effective de la directive en droit national, les juges 
devront adopter en matiere de publicite comparative une interpretation conforme a 
la directive. Cette interpretation signifie que, dans tous les cas, a partir de la 
publication de la directive, une publicite comparative ne pourra plus etre consideree 
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comme malfaisante. L'adage de Fredericq, encore ala mode en jurisprudence beige, 
sera ainsi irremediablement battu en breche. 
Des aujourd'hui, cet acquis de premiere importance de la directive oblige le juge 
commercial a tenir compte, dans !'application de !'article 23.7 de la loi sur les 
pratiques du commerce, du droit europeen a venir. Sur ce point, la loi sur les 
pratiques du commerce foumit au juge une base legale. L'application, en matiere 
de publicite, de I' article 94, qui interdit tout acte contraire aux usages honnetes en 
matiere commerciale, par lequel un vendeur porte (ou peut porter) atteinte aux 
interets d'un ou de plusieurs consommateurs, pourrait des a present amenager, en 
conformite avec la directive, !'interdiction, trop unilateralement interpretee au depart 
de !'interet de l'entreprise, de la publicite comparative (interdiction en raison du 
caractere malfaisant). 

ZUSAMMENF ASSUNG 

VERGLEICHENDE WERBUNG 

Die vergleichende W erbung gehOrt zu einem der vielbesprochenen Them en des 
Handelspraktiken- und Verbrauchersrechtes. Wo bis vor kurzem in unserer und in 
verwandter Gesetzgebung umfassende Verbote der vergleichenden Werbung beliebt 
waren, uberherrscht heute, auch unter dem Druck des europiiischen Richters und 
Gesetzgebers, der Gedanke einer erlaubten vergleichenden Werbung. 

Wiihrend man 1988 zu den europiiischen Liindem mit prinzipiellem Verbot der 
vergleichenden Werbung Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Deutschland 
rechnen konnte, gilt zehn Jahre spiiter das prinzipielle Verbot nur noch in Belgien, 
Italien und Luxemburg. 

2. Im allgemeinen unterscheidet man in der Rechtslehre zwei konfliktierende, sogar 
diametral entgegengesetzte Ansichten uber vergleichende Werbung. Eine erste 
repressive, eigentlich konservative Auffassung sieht in j edem V ergleich den Versuch 
einer niedertriichtigen Darstellung. Jetzt wo die vergleichende Werbung per Defini
tion heruntermacht und!oder irrefiihrt, triigt sie zur verschiirften Konkurrenz gar nicht 
bei sondem sie ist als V ersuch der Heruntermachung der sogenannten Leistungs
konkurrenz entgegengesetzt, d.h. der vorausgesetzten Wettbewerbsform bei der im 
Prinzip Handel aufgrund der eignenen Arbeit gefiihrt werden soli. 
Die zweite permissive, wenn man will progressive Auffassung betont im Wettbewerb 
neben dem Untemehmens- und dem allgemeinen Interesse auchjenes des Verbrau
chers. Ein Inserent hat also ein schutzwlirdiges Interesse, wenn er mittels Vergleiche 
den V erbrauchem die Vorteile seiner Produkte oder Dienstleistungen mitteilen will, 
auch wenn eine kritische Analyse des Angebots des Mitbewerbers damit zusammen
hiingt. Die vergleichende Werbung wird in dieser Auffassung als der Leistungskon
kurrenz inhiirent betrachtet, aufgrund dessen Information fur den Verbraucher ka
nalisiert werden kann. Der Mitbewerber der uber die vergleichende Werbung seine 
Leistungen konkurrenzieller darstellen kann, tragt zum allgemeinen Interesse, und 
uberhaupt zur verschiirften Leistungskonkurrenz bei. 

3. Wiihrend im vergangenen Jahrzehnt die Entwicklung der Gesetzgebung der ver
gleichenden werbung gegenuber deutlich gr6I3ere Offenheit zeigt, muB man aller-
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dings feststellen, daB die Diskussion in der rechtslehre an Scharfe nicht einbiiBt. 
Sowohl in den Landern deren Gesetzgebung die vergleichende Werbung prinzipiell 
erlaubt, wie in den Landern mit prinzipiellem verbot, bleibt die rechtslehre verteilt. 
Diese unbelehrbarkeit ist nicht so schwer zu verstehen. Die gesetzgebungen mit 
allgemeinem Verbot enthalten ja meistens ausnahmefalle, wahrend die Gesetzgeb 
ungen ohne Vergleichsverbot mit der prinzipiellen Genehmigung (manchmal auBerst 
strenge) Bedingungen verkniipfen. Die Kluft zwischen den diametral antgegenge
setzten Ausgangspunkten wird mittels der interpretation von Ausnahmen und be
dingungen teilweise gedichtet. 

4. Diese Annaherung hat sich jedoch als ungeniigend erwiesen, urn die Mitglieder 
der belgischen Untersuchungskommission zur Reform des Verbraucherrechtes die 
von 1987 bis 1995 das Verbraucherrecht iiberpriiften, zu einem einheitlichen Stand
punkt iiber die vergleichenden Werbung zu bewegen. Der belgische Konsumenten
kodex, der einen Vorschlag zu einem allgemeinen Gesetz hinsichtlich des Verbrau
cherschutzes enthalt, widerspiegelt dann auch beide obenerwahnte Auffassungen, 
auch wenn sich die V orschlage vor allem auf eine Erhaltung der Situation zu 
orientieren scheinen. Laut Art. 44, erste Version, wird jede Werbung die irrefiihren
de, zerreiBende oder unehrliche Vergleiche enthalt, verboten. In der zweiten Version 
desselben Artikels wird das Verbot einer vergleichenden Werbung die es ohne 
Notwendigkeit ermoglicht ein oder mehrere Unternehmen zu identifizieren, der 
ersten Version hinzugefiigt. Es ist nicht sofort deutlich, welche Werbungsvergleiche 
die Kommission als unehrlich betrachtet (erste Version). Auch wenn Art. 43 des 
Konsumentenkodexes zwolf Verbote einer unehrlichen Werb1.mg aufzahlt: so uliter-= 
liegt deren genaue Reichweite der richterlichen Interpretation. Auf jeden Fall laBt 
sich nicht ausschlieBen, daB das ,Verbot einer Werbung die unter anderem ein 
anderes Unternehmen in MiBkredit bringen kann", (Art. 43.1 °) Vergleiche umfaBt 
die ohne Notwendigkeit ein anderes Unternehmen identifizierbar machen, sodaB es 
zwischen der ersten und der zweiten Version des Vergleichsverbotes keinen wesent
lichen Unterschied mehr gibt. 

5. Auf diese Weise kniipft die Untersuchungskommission an das in Belgien iibliche, 
(all zu) strenge Verbot einer vergleichenden Werbung an. Die Rechtsprechung 
interpretiert ja Art. 23, 7°, in fine, des Gesetzes hinsichtlich der Handelspraktiken, 
das die vergleichende Werbung verbietet, bei der ein oder mehrere Verkiiufer ohne 
Notwendigkeit identifizierbar gemacht werden, ja als ein Verbot der verweisenden 
Werbung. Durch eine breite Interpretation des Begriffs ,Vergleich" wird nicht nur 
der Unterschied zwischen rein referierender und vergleichender Werbung nicht 
beriicksichtigt, sondern der Begriff ,Identifikation" aus dem obengenannten Verbot 
wird sehr breit interpretiert. So wird nicht nur eine einfache (sogar implizite) 
V erweisung auf einen anderen V erkaufer oder eine Gruppe von V erkaufern, sondern 
auch die V erweisung auf eine oder mehrere Grupp en von Produkten, als einen 
Vergleich betrachtet, der unter der Vorbehalt einer zwingenden Notwendigkeit 
verboten wird. Hinzu kommt, daB die belgische Rrechtsprechung den Begriff ,Not
wendigkeit" noch immer, in der Nachfolge des von Fredericq in Belgien verbreiteten 
Leitspruches ,le concurrent ale droit d'exiger qu'on ne parle pas de lui, meme pour 
dire la verite" (str)eng interpretiert. Diese Betrachtungsweise hat eine multipkizie
rende Wirkung, sodaB fast jeder Vergleich mit Produkten, Dienstleistungen oder 
Unternehmen anderer in der Werbung, auBer in einigen Ausnahmen, als einen 
V ersuch der direkten oder indirekten Heruntermachung betrachtet wird. 
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6. Die Betrachtungsweise, daB jeder Vergleich an sich etwas Heruntermachendes 
hat, wird heute von der Richtlinie 97/55/EG des Europaparlamentes und des Rates 
vom 6. Oktober 1997 zur Abanderung der Richtlinie 84/450/EWG hinsichtlich 
irrefuhrender Werbung durchkreuzt, urn auch die vergleichende Werbung zu regeln. 
Mit dieser Richtlinie wird die Moglichkeit zur qualitiitsvergleichenden Werbung 
prinzipiell vom europaischen Gesetzgeber vorangestellt. Er geht dabei mit Recht von 
der Ansicht aus, daB die vergleichende Werbung im Interesse der Verbraucher die 
Konkurrenz zwischen Zulieferem anregen kann, und setzt also die Entwicklung der 
Gesetzgebung we iter, die sich in vielen europaischen Mitgliedstaaten zeigt. Dennoch 
ist die Richtlinie hinsichtlich der vergleichenden Werbung nicht ohne Kritik zu 
akzeptieren. 

7. Neben einigen Miingeln regeltechnischer Art, konnen aus institutioneller und 
verbraucherrechtlicher Sicht zu dieser Richtlinie wichtige Anmerkungen gemacht 
werden. 

Zunachst ist die Richtlinie regeltechnisch vollig unklar. Die vergleichende Werbung 
wird mindestens genau so verwirrend definiert wie in gewissen national en Gesetzen 
als ,jede Form der Werbung bei der ein Mitbewerber oder Giiter, bzw. Dienst
leistungen eines Mitbewerbers ausdriicklich oder implizit genannt werden. Eine 
vergleichende Werbing in diesem Sinne ist nur erlaubt, unter der Voraussetzung 
daB der Vergleich einer Vielzahl von kumulativen Bedingungen entspricht. Die 
Werbung muB so unter anderem auf objektive Weise ein oder mehrere wesentliche, 
relevante, kontrollierbare und reprasentative Merkmale von Giitem oder Diensrtleis
tungen die denselben Bediirfnissen abhelfen oder demselben Zweck dienen mitein
ander vergleichen. Die Reichweite dieser obenerwahnten und der anderen Genehmi
gungsgriinde liegt allerdings nicht auf der Hand. Die ungenaue Formulierung laBt der 
Interpretation einen zu groBen Spielraum und bringt gerade jene Rechtsunsicherheit 
mit sich, die diese richtlibie vorzubeugen versucht. 

AuBerdem ist es aus institutioneller Sicht eine merkwiirdige Vorgangsweise, daB 
iiber eine Einberufung des Art. 1 00 A, EG und also in Anwendung des Verfahrens 
zur BeschluBfassung mit qualifizierter Mehrheit (Art. 189 B, EG) eine eingreiggende 
Gesamtharmonisierung im Bereich des Vverbraucherschutzes durchgefiihrt wird. 
Seit dem WeiBbuch iiber den Binnenmarkt herrschte die minimale Hharmonisierung 
vor als Befreiungstechnik zum Treffen von MaBnahmen die einen Verbraucher
schutz gewahrleisten. ArtikellOO A,EG erstrebtja die Verwirklichung der im Art. 7 
A,EG verfaBten Zielsetzung, namlich die Verwirklichung des Binnenmarktes durch 
eine gegenseitige Anpassung der MaBnahmen mit Bezug auf die Institution und das 
Funktionieren des Binnenmarktes. Auch das Subsidiaritatsprinzip, dem zwar im 
Bereich des Verbraucherschutzes ein geringer EinfluB zuerkannt werden muB, ver
starkt dennoach noch die vom Rat erforderliche groBe Behutsamkeit in der An
wendung der Technik einer Gesamtharmonisierung, gewiB wenn, wie in unserem 
Fall, die den Verbraucher schiitzende Wirkung nicht sofort deutlich ist und sogar der 
vom Rat his jetzt am lnformationsmodell gefiihrten Politik widerspricht. 

SchlieBlich ist ja die Opportunitiit der besprochenen Richtlinie aus der Sicht des 
Verbrauchers kritisierbar. Die vorausgesetzte, prinzipielle Moglichkeit der ver
gleichenden Werbung wird, unter dem Druck der vielen bedingten Beschrankungen, 
deren inhaltliche Bedeutung im Moment nicht festlegt, auf einen Ausnahmefall der 
vergleichendenWerbung zuriickgefiihrt. Die Befreiungsrichtlinie hat demzufolge die 
entgegengesetzte Wirkung, indem sie permissive Mitgliedstaaten in die Zwingsjacke 
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der Bedingungen dieser Richtlinie steckt und repressiven Mitgliedstaaten eine noch 
strengere Politik hinsichtlich der vergleichenden W erbung ermoglicht. 

8. Dadurch steht die Richtlinie rechtwinklig auf die europaische Rechtsprechung 
hinsichtlich der W erbung, die der Europaische Gerichtshof aufgrund der Bestim
mungen hinsichtlich des Freihandels sorgfliltig und mit Riicksicht auf die schutz
wiirdigen Interessen des Verbrauchers entwickelte. Die Rechtsprechung beweist ja, 
daB der europaische Verbraucher nur durch Information iiber Faktoren einer Kau
fentscheidung irregefuhrt werden kann. Der Europaische Gerichtshof betont als 
wichtige Faktoren des Kaufes den Preis und die Qualitat sowie ihre gegenseitige 
Abhangigkeit. Vergleiche dieser Aspekte tragen zur Qualitat der Wahl des Verbrau
chers bei. Es steht dem V erbraucher dann zu, und vorzugsweise dem rationellen 
Verbraucher, die Faktoren seiner Kaufentscheidung zu bestimmen, und demzufolge 
als moglicherweise irrefuhrend zu bezeichnen. Alle iibrige Information ist aus 
europaischrechtlichem Sinne konkurrenzneutral, d.h. nicht darauf zielend denVer
braucher zu desinformieren. In der hier vorliegenden Richtlinie geht der europaische 
Gesetzgeber allerdings vollig umgekehrt davon aus, daB eine vergleichende MaB
stabvergroBerung den V erbraucher automatisch desinformiert, sodaB die vergleich
ende Werbung weitgehend geziigelt werden muB. Die MiBachtung des europaischen 
Informationsmodells und des damit verbundenen europaischen Verbraucherbildes 
gef!ihrdet die Wahlfreiheit des Verbrauchers. Wenn Vergleiche zur Qualitat der 
Wahl der Verbraucher beitragen konnen, was der europaische Gesetzgeber in der 
Praambel (zweiten einfuhrenden Erwagung) anerkennt, hatte eine koharente euro
paisclrrechtlicneV erorauclrerpolitik-zur K:analisation des -w ettbewerbs bei der ver
gleichenden Werbung mit einem Verbot der Irrefohrung ausgereicht. Kurzum, im 
Licht der Wahlfreiheit des Verbrauchers ist diese der Rechtsprechung entgegen
gesetzte Richtlinie unverkennbar ein Schritt riickwarts. 

9. Die obenerwahnte Kritik diirfte den Anschein erwecken, daB der EinfluB der 
Richtlinie hinsichtlich der vergleichenden W erbung auf die belgische Rechtsordnung 
zu vemachlassigen ist. Dies ware ein voreiliger BeschluB. Die Richtlinie muB vor 
dem 23. April2000 in die nationale Rechtsodnung umgesetzt werden. 

Wie gesagt wird hinsichtlich der Vergleichsbedingungen eine Gesamtharmonisie
rung durchgefuhrt, sodaB Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht nicht die Moglichkeit 
haben strengere (sic) MaBnahmen zu treffen. Die Richtlinie schlieBt allerdings nicht 
aus, daB Mitgliedstaaten ein to tales Verbot der vergleichenden Werbung fur gewisse 
Giiter oder Dienstleistungen behalten oder einfiihren, vorausgesetzt daB es mit den 
Rechtsprechung die vom Europaischen Gerichtshof aufgrund der Freihandelbestim
mungen entwickelt wurde, Hand in Hand geht. Fiir diese Giiter und Dienstleistungen 
enthalt die Richtlinie also keine Verpflichtung zur vergleichenden Werbung. 

10. Der belgische Gesetgeber sollte, urn jegliche Diskussion zu vermeiden, die in 
der Richtlinie fur die vergleichende Werbung festgelegten Bedingungen am besten 
buchstiiblich in das Gesetz hinsichtlich der Handelspraktiken iibemehmen. In Anbe
tracht der Tatsache, daB die Richtlinie die Bedingungen hinsichtlich der vergleich
enden W erbung total harmonisiert, ist es dem belgischen Gesetzgeber nicht erlaubt, 
die Formen einer erlaubten vergleichenden Werbung zu erweitem. So wird eine 
erlaubte vergleichende Werbung nur existieren konnen iiber aus der Sicht des 
Verbrauchers substituierbare (konkurrierende?) Giiter oder Dienstleisstungen. Um
gekehrt konnen die Mitgliedstaaten fur eine erlaubte vergleichende W erbung auch 
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keine strengeren Vergleichsbedingungen festlegen, sondem wie gesagt, nur fiir 
gewisse Giiter oder Dienstleistungen vertragsentsprechende allgemeine Verbote 
einer vergleichenden Werbung erhalten oder einfiihren. Ein allgemeines Verbot 
einer Werbung die aufvergleichende Teste verweist und von Verbrauchervereinen 
durchgefiihrt wird, wie es im Art. 23.12° des Gesetzes hinsichtlich der Handels
praktiken verfaBt worden ist, wird demzufolge aufgehoben werden miissen. Auf die 
in der Richtlinie durchgefiihrten verfahrensmaBigen Anderungen wurdein der Ab
linderung des belgischen Gesetzes hinsichtlch der Handelspraktiken 1991 groBenteils 
schon antizipiert. 

11. Die Folgen fiir die belgische Rechtspraxis sind zur Zeit uniiberschaubar. Sie 
unterliegen ja der Interpretation der europliischrechtlichen Genehmigungsbedingun
gen. Die Gefahr, daB trotz der Gesamtharmonisierung, die obenerwlihnten Bedin
gungen in der Praxis in denjeweiligen Mitgliedstaaten anders implementiert werden, 
ist reell. Aufjeden Fall ergibt sich als verdienstvoll, daB die Richter schon in der der 
tatslichlichen Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht vorangehenden Phase, 
eine der Richtlinie entsprechende Interpretation der vergleichenden Werbung durch
fiihren miissen. Diese Interpretation bedeutet j edenfalls, daB ab der Veroffentlichung 
der Richtlinie nicht mehr jede vergleichende Werbung einer Heruntermachung 
gleichgesetzt werden kann. Der Leitspruch von Fredericq der in der belgischen 
Rechtsprechung his jetzt noch immer gilt, wird dadurch unwiderruflich untergraben. 

Diese wichtige und eingreifende Errungenschaft der Richtlinie zwingt den Handels
richter ab heute, in der Anwendung des Art. 23,7° des Gesetzes hinsichtlich der 
Handelspraktiken das werdende europliische Recht zu beriicksichtigen. Das Gesetz 
hinsichtlich der Handelspraktiken selbst liefert dem Richter dazu die gesetzliche 
Basis. Die Durcharbeitung des Art 94, das jeden den ehrlichen Handelspraktiken 
widerstrebenden Tatbestand der den Interessen eines oder mehrerer Verbraucher 
schaden kann, verbietet, diirfte jetzt schon das allzu einseitig aus dem Interesse der 
Untemehmen herausinterpretierte Verbot einer vergleichenden Werbung (dasHer
untermachungsverbot) entsprechend der Richtlinie beisteuem. 

SUMMARY 

COMPARATIVE ADVERTISING 

1. Comparative advertising is one of the most frequently discussed issues of the law 
relating to commercial practices and to consumer protection. Whereas until recently 
wide-ranging prohibitions of comparative advertising was the norm in belgian law 
and in countries having a similar legal system, the notion of allowing comparative 
advertising is slowly gaining ground, under the influence of European court decisions 
and legislation. 

Whereas in 1988 Belgium, France, Italy, Luxembourg and Germany were European 
countries in which a prohibition in principle of comparative advertising applied, ten 
years later this is only the case in Belgium, Italy and Luxembourg. 

2. In general terms, it is possible to discern in the relevant legal literature two 
approaches towards comparative advertising which are conflicting to the point of 
being diametrically opposed. The first takes a repressive - some would call it 
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conservative- view, which considers any act of comparitive advertising to amount 
to denigration. Since comparative adveryising is by definition critical and/or mis
leading, it does not contribute towards an increase in competition, but, being a 
,denigrement", is alien to the notion of the so-called ,performance competition", 
i.e. a form of competition under which trade must in principle be conducted on the 
basis of one's own efforts. 

The second approach, which is qualified as ,permissive" or even ,progressive", 
emphasises the interests ofthe consumer, as compared to the interests of the trader or 
the public interest. Accordingly the advertiser has a interest which is worthy of 
protection if, by making comparisons, he wishes to communicate the advantages 
deriving from his products or services to the consumer, even ifthis involves making a 
critical analysis of the products and services offered by competing traders. According 
to this viewpoint, comparative advertising is regarded as being an inherent part of 
performance competition, enabling information to be communicated to the consu
mer. Competitors who presents his products and/or services as being more compe
titive by reosrting to comparative advertising contributed to the public interest, in this 
case enhanced competition. 

3. Whilst the trend in legislation over the past ten years has clearly been towards 
increased acceptance of the notion of comparative advertising, there can be no doubt 
that the debate among the leading authors on the subject has not diminished in 
keenness. Both in those countries which, in principle, allow comparative advertising, 
and in countries in which there applies a prohibition in principle, the autliors re-main 
divided. Such ,obstinacy" need not arouse too much surprise. Those countries whose 
legislation prohibit this practice in principle make provision for a number of excep
tions, whereas those countries in which no such prohibition applies attach certain 
conditions- which can at times be very stringent ones- to the admissibility of this 
practice. The gap between the various conflicting approaches has been partly closed 
by the manner in which these exceptions and conditions are interpreted. 

4. Nevertheless this rapprochement proved to be inadequate for the purpose of 
persuading the members of the Belgian working party on the reform of consumer 
protection law, which between 1987 and 1995 made a thorough examination of the 
existing consumer law, to adopt a uniform position on comparative advertising. 
Accordingly, the Belgian Consumer Code, which contains a proposal for a general 
Law on Consumer Protection, reflects both approaches, even though the proposals 
tabled appear to be inclined towards maintaining the status quo. Under Article 44 
(first version), any advertising involving comparisons which are misleading, deni
grating or dishonest, is prohibited. In the second version of this Article, the prohibi
tion of comparative advertising which unnecessarily enables the public to identify 
one or more trading firms was added to the first version. It is not immediately clear 
what kinds of comparative advertising the working party regards as dishonest (first 
version). Even though Article 43 of the Consumer Code lists twelve cases of 
prohibited dishonest advertising, their exact scope will depend on their interpretation 
by the courts. Certainly it cannot be excluded that a ,prohibition of advertising which 
is capable bringing one or more trading firms into disrepute" [Article 43(1)] covers 
comparisons which unnecessarily make another trading firm capable of identifica
tion, so that there is no longer any essential distinction between the first and second 
versions of the prohibition on comoarative advertising. 
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5. Therefore the working party has tended to follow the strict (some would say too 
strict) prohibition of comparative advertising which applies in Belgium. The courts 
have interpreted Article 23(7) of the Law on Fair Commercial Practices - which 
prohibits comparative advertising in which one or more traders can unnecessarily be 
identified- as constituting a prohibition of advertising by reference. This broad 
interpretation of the notion of ,comparison" not only fails to recognise the distinc
tion between advertising which is comparative and that which merely makes refer
ences, but also involves a broad interpretation ofthe term ,identification" as featured 
in this prohibition. Accordingly, not only is a reference - if only an implicit one -
to another trader, or group oftraders, prohibited, but also any reference to a trader, or 
a group of traders, is regarded as a comparison which is to be prohibited unless there 
is a necessity to do so. To this must be added the fact that the Belgian courts- true to 
the principle, introduced into Belgian law by Fredericq, that ,le concurrent a le droit 
d'exiger qu 'on ne parle plus de lui, meme pour die la verite", continue to give a strict 
interpretation of the notion of ,necessity". All this has a cumulative effect, so that 
almost every comparison with the products, services or enterprise of others is -
subject to a few exceptions - regarded as some kind of indirect denigration. 

6. The view that any comparison inherently has a denigrating element is now 
contrary to Qirective 97/55/EC of the European parliament and the Council of 6/ 
10/1997, amending Directive 84/450/EEC on misleading advertising, which seeks to 
regulate comparative advertising. In this directive, the European legislature has held 
out the prospect of allowing comparative advertising as to quality in principle. In 
support of this approach, the European legislature correctly shares the view that 
comparative advertising conducted in the interest of the consumer is capable of 
stimulating competition between suppliers, and rightly follows the trend which has 
been discernible in a number of EU member states. Nevertheless, the Directive on 
Misleading Advertising is not exempt from all criticism. 

7. Apart from a number of technical shortcomings in the rule-making field, it is 
possible to make a number of critical observations on the Directive from an institu
tional viewpoint and in terms of consumer law. 
In the first place, the Directive is short on clarity in technical rule-making terms. 
Comparative advertising is defined in a manner which is at least as confusing as is the 
case in the legislation of certain countries, as covering any fomr of advertising which 
a competitor, or the goods or services of a competitor, are named expressly or 
implicitly. Comparative advertising understood in this sense is only allowed on 
condition that the comparison meets certain cumulative conditions. Thus the adver
tising must involve, in an objective manner, a comparison between one or more 
essential, relevant, verifiable and representative characteristics of such goods and 
services as goods or services which meet the same need or serve the same purpose. 
However, the scope of this and other conditions of admissibility is not immediately 
obvious. The vague wording all too often leaves a good deal of scope for interpreta
tion, and causes the type of legal uncertainty which the Directive precisely seeks to 
avoid. 
Moreover, it is, from an institutional point of view, quite remarkable that a compre
hensive exercise in total harmonisation in the field of consumer protection is being 
carried out on the basis of Article lOOA EC Treaty, and therefore subject to the 
qualified majority decision-making (Article 189b EC Treaty). Ever since the White 
Paper on the Internal Market, it is the principle of minimal harmonisation to which 
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preference has been given in order to adopt measures guaranteeing a high degree of 
protection for the consumer. Article lOOA EC Treaty seeks to achieve the objectives 
contained in Article 7A EC Treaty, i.e. the realiation of the internal market by the 
process of approximating legislation on the institution and operation of the internal 
market. The principle of subsidiarity- which admittedly is of little relevance in the 
field of consumer protection - also underlines the high degree of caution which the 
Council should entertain in applying the total harminisation method, and certainly 
where, as is the case here, the protective effect of the measure in question is not 
immediately obvious, or even militates against the consumer policy which the 
Council had applied up to that point on the basis of the information model. 
Finally, the desirability, from the consumer's point of view, of the directive in 
question is open to criticism. The admissibility in principle of comparative advertis
ing, which is taken as the starting point of the directive, is rapidly reduced to 
exceptional status under the impact of the various applicable conditions and restric
tions. The law-making directive therefore has a counterproductive effect by forcing 
member states having permissive legislation into the conditional straitjacket of the 
directive, and by allowing member countries applying a repressive system a free 
hand to apply an even stricter policy in relation to comparatuve advertising. 

8. Not the least criticism to be made of this Directive is that it militates against the 
case law of which the European Court of Justice has developed with great care and in 
the light of free trade rules, having regard to those interests of the consumer which 
are worthy of proJ:etcion. This _ca~e law: highlights the fact that the European 
consumer can only be misled through information relating to purchase-inducing 
factors. The Court of Justice has emphasised price and quality, as well as the 
relationship between them, as decisive factors influencing purchases. Comparisons 
which relate to these factors contribute towards the quality of the choice available to 
the consumer. It is therefore incumbent upon the consumer- preferably the rational 
consumer - to determine which factors are decisive in inducing a purchase, and 
which are consequently capable of misleading him. All other items of information 
are, in terms of European law, competition-neutral. i.e. not sch as to disinform the 
consumer. However, by adopting this directive, the European legislature has, on the 
contrary, assumed that a comparative process of scaling up automatically misinforms 
the consumer, so that comparative advertising must be made extensively regulated. 
Having thus neglected the information model, and the European consumer policy 
which derives from it, the directive restricts the consumer's freedom of choice. 
Altough comparisons are capable of contributing towards the quality of the choice 
available to the consumer - which is acknowledged by the European legislature in 
the Preamble (second recital) to the Directive, it would have sufficed, for the purpose 
of applying a coherent European consumer policy aimed at regulating the competi
tive aspects of comparative advertising, to lay down a prohibition of making mis
leading statements. In short, from the point of view of freedom of choice of the 
consumer, this directive, which conflicts with the available case law, constitutes a 
step backwards. 

9. The critical observations made above could give the impression that the impact of 
the Directive on comparative advertising on Belgian law is negligible. This would 
however, be a premature conclusion. The Directive must be incorporated into 
national law by 23/4/2000. 
As has been mentioned before, the method used in relation of the conditions in which 
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comparative advertising may be used is that of total harmonisation. so that the 
member states will not have any leeway in this field to adopt stricter measures. 
However, the Directive does not prevent member states from maintaining or intro
ducing a total prohibition of comparative advertising for certain goods or services, on 
condition that in so doing they are consistent with the case law developed by the 
Court of Justice on the basis of the relevant free trade rules. Therefore the Directive 
does not impose any obligation to allow comparative advertising in relation to these 
goods and services. 

10. In order to avoid any contention on this subject, it would appear best for the 
Belgian legislature to insert in their entirety all the conditions which the Directive 
attaches to comparative advertising in the Law on Fair Commercial Practices. Given 
that the Directive makes provision for the total harmonisation of the conditions in 
which comparative advertising is allowed, the Belgian legislature is prevented from 
extending the forms which comparative advertising may take. Thus such compara
tive advertising as is allowed will only be able to concern products and services 
which are substitutable (and competitive?) from the consumer's point of view. 
Conversely, the member states will not be able to stipulate stricter conditions for 
the comparisons used in lawful advertising, but will, as has already been mentioned, 
be able to maintain or introduce such general prohibitions of comparative advertising 
for certain goods or services as are compatible with the directive. Therefore a general 
prohibition of advertising which refers to comparative tests carried out by consumer 
organisations, as laid down in Article 23(12) of the Law on Fair Trading Practices, 
will need to be repealed. The procedural changes which are contained in the 
Directive had to a large extent already been anticipated by an amendment to the 
Belgian Law on Fair Commercial Practices. 

11. The implications of the directive for Belgian legal practice cannot at present be 
fully anticipated, subject as they are to the interpretation made of the conditions of 
admissibility imposed by European law. In addition, there exists the not inconsider
able danger that, in spite of the total harmonisatio method employed, the contents of 
these conditions will, in practice, differ from member state to member state. In any 
case - and this appears to be the major advantage deriving from the directive, the 
courts will already be required to interpret rules relating to comparative advertising 
in such a way as to be consistent with the directive, even before the latter has been 
actually incorporated into national law. The need for such an interpretation will 
definitely mean that, as from the date of publication ofthe directive, it will not longer 
be possible to equate every form of comparatuve advertising with denigration. This 
will inevitably cause Fredericq's principle - which continues to hold sway in 
Belgium today- to become irretrievably redundant. 

This major and extensive outcome of the directive will henceforth compel the 
commercial courts, when applying Article 23(7) of the Law on Fair Commercial 
Practices, to take account of ptential developments in European law. The Law on Fair 
Commercial Practices will itself provide the courts with a statutory basis for doing 
so. The impact of Article 94, which prohibits any action which is inconsistent with 
fair trading practice which actually or potentially damages the interests of one or 
more consumers, on advertising copy could at this stage already adjust the prohibi
tion of comparative advertising (i.e. the prohibition of denigrating copy) -which, 
from the point of view of the trader has already been interpreted too strictly - in 
compliance with the Directive. 
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RESUMEN 

PUBLICIDAD COMPARATIVA 

1. La publicidad comparativa es uno de los temas mas discutidos del derecho 
relativo a las practicas de comercio y del consumidor. Mientras que, hasta hace 
poco, unas amplias interdicciones de publicidad comparativa estaban ,de moda" en 
nuestra legislacion y en legislaciones afines, actualmente, la idea de la publicidad 
comparativa admitida gana poco a poco terreno, entre otros bajo la presion del juez y 
dellegislador europeos. 

Mientras que, en 1988, Belgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Alemania se podian 
contar entre los paises europeos con una interdiccion basica de publicidad compa
rativa, diez afios mas tarde, la interdiccion basica ya solo esta vigente en Belgica, en 
Italia y en Luxemburgo. 

2. En general, en la doctrina, se pueden distinguir dos concepciones opuestas, 
incluso diametralmente opuestas, sobre la publicidad comparativa. Una primera 
concepcion represiva, que tambien se podria Hamar conservadora, ve una denigra
cion en cada comparacion. Puesto que la publicidad comparativa es denigrante y/o 
engafiosa por definicion, no contribuye a una competencia intensificada, sino que, al 
contrario, como 'denigrement', es ajena ala Hamada competencia de prestacion, es 
decir la forma de competencia que da por sentado que, en principio, el comercio tiene 
que hacerse_a_base del propio trabajo. 

La segunda concepcion permisiva, que tambien se podria Hamar progresista, acenrna 
el interes del consumidor en la competencia, asi como el interes de la empresa y el 
interes general. Asi, un anunciante tiene un interes de proteccion, si quiere hacer 
conocer a los consumidores las ventajas de sus productos o servicios por medio de 
comparaciones, aunque esto implique un analisis critico de lo que ofrecen sus 
competidores. Seglin esta vision, se considera la publicidad comparativa como 
apropiada para la competencia de prestacion, en virtud da la cual se pueden canalizar 
informaciones al consumidor. El competidor que presenta sus prestaciones como mas 
competitivas por medio de publicidad comparativa, contribuye al interes general, o 
en su caso a una competencia (de prestacion) mas severa. 

3. Mientras que durante el decenio pasado, la evolucion de la legislacion iba 
claramente hacia una mayor apertura respecto de la publicidad comparativa, hay 
que constatar sin embargo que la discusion entre jurisconsultos no se hace menos 
incisiva. Tanto en los paises cuya legislacion permite en principio la publicidad 
comparativa como en los paises con una interdiccion basica, la doctrina sigue 
estando dividida. Esta 'testarudez' no es necesariamente extraordinaria, ya que, en 
general, las legislaciones con una interdiccion general preven unas excepciones, 
mientras que las legislaciones sin interdiccion de comparacion imponen unas condi
ciones (a veces muy severas) a la admisibilidad de principio. El abismo entre los 
puntos de arranque diametralmente opuestos se salva parcialmente por medio de la 
interpretacion de excepciones y condiciones. 

4. Sin embargo, este acercamiento ha resultado insuficiente para que los miembros 
de la comision de estudio helga para la reforma del derecho del consumidor, que 
examinaron el derecho del consumidor de 1987 a 1995, Heguen a un punto de vista 
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unamme acerca de Ia publicidad comparativa. Por consiguiente, el Codex del 
consumidor helga, que contiene Ia propuesta de una ley general sobre Ia proteccion 
del consumidor, refleja ambas concepciones anteriormente citadas, aunque las 
propuestas parecen estar dirigidas sobre todo a! mantenimiento de Ia situacion 
anterior. Con arreglo a! articulo 44-primera version, se prohibe toda publicidad 
que contenga unas comparaciones engaiiosas, denigrantes o desleales. En Ia segunda 
version del mismo articulo, se afiade a Ia primera version Ia interdiccion de publi
cidad comparativa que permite identificar, sin que esto sea necesario, a una o mas 
otras empresas. No esta muy claro que comparaciones publicitarias son consideradas 
como desleales porIa comision de estudio (primera version). Aunque el articulo 43 
del Codex del consumidor enumera doce interdicciones de publicidad desleal, su 
alcance exacto esta sujeto a interpretacion deljuez. De todos modos, no esta excluido 
que Ia ,interdiccion de publicidad que puede, entre otras casas, disacreditar a otra 
empresa" (articulo 43.1 °) a barque unas comparaciones que hagan, innecesariamente, 
identificable a otra empresa, de forma que ya no existe una diferencia esencial entre 
Ia primera y Ia segunda version de Ia interdiccion de comparacion. 

5. Asi pues, Ia comision de estudio enlaza con Ia interdiccion (demasiado) severa de 
publicidad comparativa vigente en Belgica. De hecho, en el articulo 23.7°, in fine, de 
Ia Ley sobre las Practicas de Comercio, que prohibe Ia publicidad comparativa en que 
se hacen identificables innecesariamente a uno o varios vendedores, lajurisprudencia 
lee una interdiccion de publicidad de referenda. No solo se hace caso omiso de Ia 
distincion entre publicidad meramente referente y comparativa con una interpre
tacion amplia del concepto de 'comparacion', sino que ademas se hace una inter
pretacion amplia del concepto de 'identificacion' en Ia interdiccion citada. Asi, no 
solo se considera como una comparacion una simple referencia (incluso implicita) a 
otro vendedor o grupo de vendedores, sino tarnbien Ia referencia a un solo o a un 
grupo de productos, estando prohibida tal comparacion, salvo en caso de necesidad. 
Ademas, Ia jurisprudencia helga sigue hacienda una interpretacion estricta y severa 
del concepto de 'necesidad', siguiendo el ejemplo del adagio lanzado en Be!gica por 
Fredericq de que ,le concurrent ale droit d'exiger qu 'on ne parle pas de lui, meme 
pour dire la verite". Eso tiene un efecto multiplicador, de modo que practicamente 
cada comparacion con los productos, servicios o Ia empresa de otro en Ia publici dad, 
salvo algunas excepciones, se considera como una forma de denigracion directa o 
indirecta. 

6. El punto de vista de que cada comparacion tiene algo denigrante por si se ve 
actualmente contrarrestado porIa Directiva 97!55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 6 de octubre de 1997 que modifica Ia Directiva 84/450/CEE sobre Ia 
publicidad engafiosa a fin de regular tambien Ia publicidad comparativa. Con esta 
Directiva, el legislador europeo da basicamente por sentada Ia posibilidad de 
publicidad comparativa de la calidad. Por eso, esta convencido con razon de que 
Ia publicidad comparativa puede estimular Ia competencia entre proveedores, en el 
interes de los consumidores y, con razon, sigue Ia linea de Ia evolucion legislativa 
que se puede reconocer en gran numero de estados miembros europeos. Sin embargo, 
Ia Directiva sobre Ia publicidad comparativa no esta libre de toda critica. 

7. Ademas de algunas de.ficiencias de tecnica legislativa, se pueden hacer unas 
importantes observaciones sobre Ia Directiva del punto de vista institucional y 
relativas a! derecho del consumidor. 

471 



En primer lugar, la Directiva noes clara desde la optica de la tecnica legislativa. La 
publicidad comparativa se define por lo menos de manera igualmente confusa que en 
ciertas leyes nacionales como toda forma de publicidad en que se menciona explicita 
o implicitamente a un competidor o bienes o servicios de un competidor. La 
publicidad comparativa en ese sentido solo esta permitida a condicion de que la 
comparacion retina numerosas condiciones cumulativas. Asi por ejemplo, la publi
cidad tiene que comparar entre ellas, de manera objetiva, una o varias caracteristicas 
esenciales, pertinentes, controlables y representativas de bienes o servicios que 
satisfacen las mismas necesidades o estan destinadas al mismo fin. Sin embargo, 
el alcance de las citadas y de las otras condiciones de admisibilidad no es evidente. 
Esta formulacion vaga es demasiadas veces susceptible de interpretacion y provoca 
una inseguridad juridica, que la Directiva precisamente intenta evitar. 
Ademas, del punto de vista institucional, es por lo menos curioso que, recurriendo al 
articulo 100 A, CE, y pues por aplicacion del procedimiento de toma de decisiones 
por mayoria cualificada (art. 189 B, CE), se realiza una armonizacion total y radical 
en el ambito de la proteccion del consumidor. Desde e1 Libro Blanco de realizacion 
del mercado intemo, prevalece la armonizacion minima como tecnica de liberaliza
cion para tomar medidas que garanticen un alto nivel de proteccion a los consumi
dores. En efecto, el articulo 100 A, CE tiene por objeto la realizacion del objetivo que 
queda expresado en el articulo 7 A, CE, es decir adaptar mutuamente la realizacion 
del mercado intemo a traves de medidas relativas al establecimiento y al funciona
miento del mercado intemo. Tambien el principia de subsidiariedad, si bien es cierto 
que se le puede atribuirllna influ~ncia reducida en el ambito de la proteccion del 
consumidor, se aiiade a la gran precaucion que tendl"ia que- tener ei Consejo para 
utilizar la tecnica de armonizacion total, seguramente si, como en este caso, la 
funcion de proteccion del consumidor no esta muy clara e incluso contrasta con la 
politica del consumidor llevada hasta entonces por el mismo Consejo en base al 
modelo de informacion. 
Finalemente, la verdad es que, desde el punto de vista del consumidor, se puede 
criticar la oportunidad de la mencionada Directiva. La posibilidad fundamental de 
publicidad comparativa, que se toma como punto de arranque, queda reducida con 
bastante rapidez convirtiendose en excepcional, bajo la presion de las numerosas 
limitaciones condicionales, cuyo significado relacionado con su contenido actual
mente no esta probado. Por consiguiente, la directiva de liberalizacion tiene un 
efecto contraproducente, coaccionando a los estados miembros permisivos en el 
encorsetamiento condicional de la Directiva y abriendo camino en los estados 
miembros represivos a una politica aun mas severa en materia de publicidad 
comparativa. 

8. Por eso, lo menos que se pueda decir es que la Directiva se opone diametralmente 
a la jurisprudencia europea sobre la publicidad que el Tribunal de Justicia ha 
desarrollado cuidadosamente y teniendo en cuenta los intereses del consumidor 
dignos de ser protegidos y eso en virtud de las disposiciones de libre circulacion. 
De hecho, esa jurisprudencia demuestra que el consumidor europeo solo puede verse 
engaiiado por informaciones acerca de factores que influyen en la decision de 
comprar. El Tribunal de Justicia enfatiza el precio y la calidad al igual que su 
interdependencia como factores de peso en el momento de la compra. La compara
cion de esos aspectos contribuye a la calidad de Ia eleccion del consumidor. Por eso, 
es al consumidor, preferentemente al consumidor racional, determinar que factores 
son decisivos en la compra y, por consiguiente, que factores pueden engaiiarle. Desde 
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la perspectiva del derecho europeo, toda otra informacion es neutra respecto de la 
competencia, o en su caso no es de indole a desinformar al consumidor. Sin embargo, 
con la presente Directiva, ellegislador europeo parte del principia totalmente inverso 
de que una publicidad comparativa mas amplia desinforma automaticamente al 
consumidor, de manera que hay que limitar fuertemente la publicidad comparativa. 
El menosprecio del modelo de informacion y la imagen asociada del consumidor 
europeo que resulta de ello pone en entredicho la libertad de eleccion del consumi
dor. Si las comparaciones pueden contribuir a la calidad de la eleccion del consu
midor, lo que reconoce ellegislador europeo en el preambulo (segundo considerando 
introductorio) de la Directiva, una politica del consumidor europea coherente para 
canalizar la competencia en materia de publicidad comparativa habria podido ser 
suficiente con la interdiccion de engaiio. En suma, ala luz de la libertad de eleccion 
del consumidor, esta Directiva contraria a la jurisprudencia significa indiscutible
mente un paso atras. 

9. Las criticas arriba formuladas pueden dar la impresion de que el impacto de la 
Directiva sobre la publicidad comparativa en el ordenamiento juridico belga es 
inapreciable. Esta seria una conclusion prematura. La Directiva tiene que ser 
incorporada al derecho nacional antes del 23 de abril del aiio 2000. 

Como queda expresado, se realiza una armonizacion total al nivel de las condiciones 
de comparacion, de manera que los estados miembros no tienen la posibilidad de 
tomar unas medidas mas severas (sic) en esta materia. Sin embargo, la Directiva no 
excluye que los estados miembros mantengan o introduzcan una interdiccion total de 
publicidad comparativa para determinados bienes o servicios, a condicion de que 
correspondan con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia en virtud 
de las disposiciones de la libre circulacion. Por consiguiente, la Directiva no contiene 
obligaciones de publicidad comparativa para esos bienes y servicios. 

10. Para evitar toda discusion, seria recomendable que ellegislador belga incorpore 
literalmente en la Ley sobre las Practicas de Comercio las condiciones que la 
Directiva impone a la publicidad comparativa. Teniendo en cuenta el hecho de 
que la Directiva armoniza totalmente las condiciones relativas a la comparacion, 
no esta permitido allegislador belga extender las formas de publicidad comparativa 
licita. Asi, la publicidad comparativa licita solo podra existir sobre bienes o servicios 
(z,competitivos?) sustituibles desde el punto de vista del consumidor. Inversamente, 
los estados miembros tampoco pueden imponer condiciones de comparacion mas 
severas a la publicidad licita, pero si, como queda expresado, pueden mantener o 
introducir unas interdicciones generales, conformes a! tratado, de publicidad com
parativa para determinados bienes o servicios. Por consiguiente, habra que suprimir 
una interdiccion general de publicidad que se refiere a tests comparativos realizados 
por organizaciones de consumidores, como queda expresado en el articulo 23.12° de 
!a Ley sobre las Practicas de Comercio. En 199I ya, por la modificacion de esta 
misma ley belga, se anticipo a las modificaciones de procedimiento que introduce Ia 
Directiva. 

II. En este momenta, todavia no se pueden abarcar completamente las consecuen
cias para la pnictica juridica belga, ya que dependen de Ia interpretacion de las 
condiciones de admisibilidad de derecho europeo. Ademas, no debe obviarse el 
peligro de que, en !a practica, a pesar de !a armonizacion total, las citadas condi
ciones sean interpretadas de manera diferente seglin el estado miembro. De todos 
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modos, y esto parece ser el principal merito, ya en la fase que precede a la 
incorporaci6n efectiva de la Directiva al derecho nacional, los jueces tendnin que 
introducir una interpretacion de publicidad comparativa conforme a Ia directiva. 
Esta interpretacion significa de todos modos que, desde la publicacion de la Direc
tiva, toda comparaci6n ya no puede ser asimilada a una denigraci6n. El adagio de 
Fredericq, que sigue estando de moda en la jurisprudencia helga, se ve por ello 
irremediablemente minado. 
De ahara en adelante, esta conquista radical e importante de la Directiva obliga al 
juez del tribunal de comercio a tener en cuenta el derecho europeo en formaci6n en la 
aplicaci6n del articulo 23.7° de la Ley sabre las Pnicticas de Comercio. A este efecto, 
esta ley misma ofrece una base legal al juez. La incidencia del articulo 94, que 
prohibe todo acto contrario a los usos comerciales leales que lesione (pueda lesionar) 
los intereses de uno o mas consumidores, sabre el titulo publicitario podria, ahara ya, 
rectificar, conforme a la Directiva, la interdicci6n de publicidad comparativa (inter
dicci6n de denigraci6n) interpretada de manera demasiado unilateral desde el inter(:s 
de las empresas. 
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