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DE MISLEIDENDE RECLAME (*)
door

Jules STUYCK
Eerstaanwezend assistent aan de K.U. Leuven

INLEIDING
1. Voor juristen en misschien oak voor anderen is de ,misleidende
reclame" ongetwijfeld het fenomeen dat in aanmerking komt voor
juridische regulering ten voordele van de consument. Beschouwt
men het in consumentenkringen groeiend onbehagen rond het verschijnsel reclame in het algemeen, dan stelt men vast dat zij hoe
!anger hoe meer ervaren wordt als hinderlijk- dit heeft ongetwijfeld
ook te maken met de kwantieit van de advertenties - ja zelfs beledigend en alleszins als overdreven be'invloedend. Men zal ook niet
nalaten aan te stippen dat een niet onbelangrijk dee! van die reclame
op de koop toe misleidend is, m.a.w. leugenachtig of de indruk wekkend van voordelen, eigenschappen enz. die in feite ontbreken (1).
Deze laatste kritiek zal overigens nog niet zo vlug verdwijnen aangezien men in recente onderzoeken tot vaststellingen is gekomen die

( 11 )

Uitgewerkte tekst van een pre-advies voor het (intemationaal) colloquium over ,reclame
en consument" gehouden te Brussel op 4 en S mei I976 door het ,lnstitut International
d'Etude et de Documentation en matiere de Concurrence commerciale". Dit en de andere
(in het Frans gestelde) pre-adviezen (van DASTOT, J.-Cl., GEuBEL, J., FRANCQ, B. en
VAN BuNNEN, L. zullen verschijnen in een extra-nummer van het Bulletin van de I.I.C.C.
(I) Zie ook VANDEN ABEELE, P., Consumentenbeleid en consumentenonderzoek, Tijdschrift
voor Economie en Management I97S, SIS e.v. (blz. S33): ,Reclame wordt op vele niveau's
aangevallen; zij kan vooreerst een surrogaat zijn voor de verkieslijke prijsconcurrentie;
zij schept belemmeringen voor het vrije toetreden tot de sector en bindt de verbruikers
slaafs aan een merk ; zij is niet informatief; zij is eenzijdig in haar voorlichting; zij creeert
kunstmatige verschillen tussen produkten in de geest van de koper; zij schept valse behoeften; zij is vaak misleidend of zelfs bedrieglijk; zij getuigt tenslotte van een povere
smaak en perveert ons waardestelsel en onze levenswijze"; - OvEREEM, R., Bestrijding
van misleidende reclame, N.j., I97So 37I en zeer onlangs VERKADE, D. W. F., Het wetsantwerp misleidende reclame, N.j., I976, 3S7 die terecht aanstipt dat het anno I97S-I976
niet meer de misleidende maar de ver- en afleidende reclame is die de gemoederen bezig
houdt (zie ook reeds mijn voordracht voor de Conferentie van de Jonge Balie te Turnhout
op I2 december I97S. Turnhouts Rechtsleven, ... ). - Verder VERKADE: ,In rechte wordt
het begrip misleidende reclame echter vooralsnog beperkter opgevat. Toch is de reclamekritiek in deze jaren veeleer gericht op aspecten als het creeeren van (schijn-)behoeften;
de te grate aandacht voor wat welvaart genoemd wordt en te grote aandacht voor wat
welvaart genoemd wordt en de te geringe aandacht voor welzijn; de verspilling; het agressieve karakter van sommige reclame-uitingen en het stomzinnige van andere; het soms
smakeloze en dom-houderige; en het opdringerige en vrijwel onontkoombare van direct
mail en van etherreclame".
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de vermoedens van heel wat critici nag overtroffen. In november 1974
verscheen een door het Bureau Europeen des Unions de consommateurs (BEUC) (vooral ter attentie van de met de .verbruikersproblematiek gelaste diensten van de EEG-commissie) uitgegeven studie
over de reclame in het Verenigd Koninkrijk en de Duitse Bondsrepubliek (1). Deze studie werd ·in het Verenigd Koninkrijk door
leden van de (goed bezette) staff van Consumer's Association uitgevoerd; in de Bondsrepubliek werd het Keulse ,Institut fur angewandte Verbraucherforschung" door de Arbeitsgemeinschaft der
V erbraucher (AGV) (Bonn) ermee belast. De conclusies van deze
studie ontgoochelen enigszins. In hoofdzaak wordt een verbetering
van het systeem der zelf-controle gesuggereerd. De statistische bevindingen i.v.m. aan de hand van de reclamecode van de lnternationale Kamer van Koophandel (ICC) doorgevoerde systematische
beoordeling van tijdschriftenadvertenties zijn echter zeer revelerend.
Voor het V. K. bleek (2) dat op 3044 advertenties niet minder dan
430 ( = 14 %) misleidend waren. Maar dit was nag niets in vergelijking met de resultaten voor de Bondsrepubliek. Daar bleken niet
minder dan 55,6 % van de onderzochte advertenties misleidend te
zijn (nag steeds volgens de eigen criteria van de reclamewereld zoals
neergelegd in de ICC-code). Ik heb hier niet de ruimte, noch de
competentie, om de gefundeerdheid van deze beweringen. te be.:.
spreken. Er kan worden opgemerkt dat in de Bondsrepubliek de
,Zentralausschuss der Werbewirtschaft e.V." (ZAW) in 1975 een
lijvige reactie heeft gepubliceerd waarin getracht wordt de voor de
Duitse reclameindustrie erg zware beschuldigingen te weerleggen (3).
Oak andere empirische studies over de reclame blijken de critici
gelijk te geven (4). Deze empirische vaststellingen over de omvang
van het misleidingsfenomeen in de reclame zeggen natuurlijk nag
niet alles over de omvang van de maatschappelijke gevolgen. van de
(misleidende) reclame, i.z. de gevolgen op het consumptiegedrag
van de verbruikers. Dat de reclame de consument in zijn koopbeslissing vermag te bei:nvloeden wordt eigenlijk nooit serieus ant-

(1) A study of advertising in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany,
BEUC, Brussel 1974, 263 blz.
(2) Zie blz. 23.
(3) .,AGV und lrrefiihrung. Zie ook de reactie van de AGV op deze publicatie Zur Fortsetzung der Werbediskussion. Bonn 1975 (gestencilde publicatie van de AGV).
(4) Zie VoN RIPPEL, E., Verbraucherschutz, Tubingen 1974. blz. s6. VoN HIPPEL citeert
o.m. een Duitse studie over sigarettenreclame waaruit blijkt dat vele aangesprokenen,
ondanks de wetenschappelijk onloochenbare gevaren van het tabakverbruik, van mening
waren dat .,natuurreine" (enz.) sigaretten gewoon niet ongezond konden zijn.
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kend (r), wei vaak geminimaliseerd, of zo men wil, gerelativeerd (z).
In de gespecialiseerde literatuur (3) worden alleszins uiteenlopende
theorieen i.v.m. het verloop van het bei:nvloedingsproces (4) en i.v.m.
de sterkte van de bei:nvloeding (5) verdedigd. Het onderzoek (6)
blijkt grotendeels speculatief (7), slechts partieel empirisch en dan
nog vaak tegenstrijdig te zijn. In de sociale wetenschappen wordt
evenwel terecht ook de aandacht gevestigd op de secundaire (nietbedoelde) effecten van de reclame: de politieke implicaties (systeemen waardestabiliserend effect, versterking van een autoritaire en
conformistische levenshouding enz ... (8).
(I) Gezien het bestaan van enorme budgetten voor reclame en de overige strategieen
van de ,marketing-prix" (zie voor cijfers: WICKHAM, S., Vers une societe des consommateurs,
Paris, 1976, biz. I6r; o.m. het volgende: in 1965 bestond de detailhandelsprijs voor detergenten in Groot-Brittannie uit r6 % reclamekosten, in 1970 werd in Frankrijk 0,7, in
Zweden 1,2 en in de V.S. 2,1 % van het BNP uitgegeven aan reclame. Voor Belgie is
volgens het veertiendaags bulletin van de Kamer van Koophandel van Brussel van r februari
1976, biz. rr - in een interview met de voorzitter van de Kamer van Reclame-adviesbureau's - het reklamebudget op tien jaar tijd, van 1964 tot 1974 verdubbeld van zes
tot twaalfmiljard bfr. Wat, rekiming houdend met de inflatie, nog niets zegt: uit nadere
gegevens blijkt dat van I968 tot I972 het percentage uit het BNP dat naar reclame-uitgaven
gaat, gedaald is van o,64 tot 0,59 %. In onze buurlanden waar dat percentage hoger ligt
stelt men evenwel dezelfde trend vast) zou in een t.a.v. de effectiviteitsverwachtingen
minimalistisch standpunt, het voeren van reclame volledig kunnen teruggebracht worden
tot het vermijden van de negatieve belnvloeding die het gevolg zou zijn van niet aan de
reclamewedloop dee! te nemen.
(2) Zie bvb. FAUCONNIER, G., Massamedia en samenleving, Antwerpen 1973, biz. 143 e.v.:
,te besluiten ( ... ) dat de macht van de persuasieve massacommunicatie vee! beperkter,
is dan sommige pessimistische cultuurfilosofen als A. Toynbee, H. Marcuse, A. Huxley
E. Fromm of een essayist als V. Packard graag voorhouden ( ... ). Reclame kan ( ... ) op
bestaande verbruikstrends inspelen en activeren wat reeds bestaat. Wetenschappelijk
beschouwd staat het echter vast dat zij zelden of nooit deze trends schept of radicaal
verandert" (biz. 143-144). Of dit uberhaupt wetenschappelijk kan bewezen worden lijkt
mij betwistbaar.
(3) Zie de recente Amerikaans marketing-science reader samengesteld door HuGHEs DAviD,
G. en RAY, Michael L., Buyer/Consumer Information Processing, Chapel Hill, 1974·
(4) Zie RAY, Michael L., Consumer initial processing, in HuGHES & RAY, o.c., biz. 145 e.v.
Ook in de reclame-psychologie worden heel wat verschillende modellen voorgesteld :
HoFFMANN, H.-H., Werbepsychologie, Berlin. New York, 1972, noemt er vier.
(5) Zie bvb. LEAVITT, CI., Strong versus weak effects of mass communications, in HuGHEs &
RAY, o.c., biz. 256 e.v.
(6) Zie vooral de reeds meermaals geciteerde reader van HUGHES & RAY en verder de door
Werner KRoEBER-RIEL uitgegeven reader Konsumentenverhalten und Marketing (Opladen 1970) en ScHULZ, R., Kaufentscheidungsprozesse des Konsumenten, Wiesbaden, I972.
Opgemerkt zij dat deze (nieuwere) studies zich niet enkel buigen over het communicatieproces bij reclame maar ook bij de andere elementen uit de marketing-mix (de zgn. ,sales
promotions, zoals wedstrijden, verkoop met premie, kansspelen enz .. ). Als wijzen waarop
de consument kan worden belnvloed, somt Michael L. RAY op: I) reclame; 2) public
relations; 3) sales promotions; 4) presentatie (o.m. verpakking).
(7) Zie ook VANDEN ABEELE, P., I.e., biz. 526.
(8) Zie ABROMEIT, H., Das Politische in der Werbung, Opladen 1972, biz. 114 e.v. Zie
ook, maar dan meer op een zich afvragende dan op een bewerende toon: FAUCONNIER, G.,
o.c., biz. 144-145· Ook de theoloog VAN DER MEIDEN, A., Reclame en ethiek. Hoe leren
we de reclame mores? Leiden 1975, biz. 54 stelt vanuit de ethiek de vraag
welke offers, bvb. ten aanzien van milieu, verspilling enz ... aan de ,constructieve" (voor
onze economie ,zegenrijke" geachte ontevredenheid die de reclame - door het suggereren
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2. Water ook van zij: de reclame is een maatschappelijk fenomeen
dat een zekere- en met de groeiende concentratie bij de adverteerders (1) - groeiende macht vertegenwoordigt. Tegen misbruik van
deze macht, door misleiding, beinvloeding van het onbewuste, overdreven druk, het bespelen van bepaalde gevoelens (dank zij motivatieonderzoek (2) of hoe dan ook) client de consument een passende
bescherming te worden gegeven. Het is dan ook de taak van de jurist
mee (3) te zoeken naar die technieken die een effectieve controle
van de gemeenschap op de reclame (4) en een bescherming van
de individuele consument tegen benadeling door reclame op zijn
minst mogelijk maken.

3• In de volgende bladzijden zal worden onderzocht hoe deze controle en bescherming naar geldend recht wordt georganiseerd en

de mens in zijn incompleetheid aan te vullen - opwekt en mogen gebracht worden. Zie
tenslotte ook het in globo zeker niet als reclame-vijandig te beschouwen Ph.-D-proefschrift van' LEYMORE, V., Heden Myth. Structure and symbolism in advertising, London
1975. De auteur komt in een structuralistische benadering van de reclame tot de volgende
vaststelling : ,advertising performs much the same function in industrial society as myth
performs in other societies ( ... ). Myth serves to reinforce accepted modes of behaviour
by scanning al the alternative solutions and ,.proving" that the one that dominates the
society is the best. As such myth is precisely like advertising-;-a coll.servative force" blz. IX),
(1) Adverteerder (in het Frans: annonceur) client hier begrepen te worden in de gebruikelijke betekenis van onderneming die goederen of diensten produceert en een beroep doet
op de reclame (meestal met de medewerking van een publiciteitsagentschap en met verspreiding via de media) om de verkoop ervan te bevorderen (cfr. DAsToT, J.-Cl., La publicite.
Strategie de l'entreprise, Verviers, 1973, Marabout service nr. 227, blz. II).
(2) Over de mogelijkheid van de zgn. ,subliminale" reclame (waarmee in de 50-er jaren
geexperimenteerd werd) bestaan ondertussen reeds herhaaldelijk geuite twijfels (zie mijn
Agressieve Verkoopmethoden, Leuven, 1975, blz. 692 e.v. met verdere verwijzingen; Zie ook FAUCONNIER, G., o.c., blz. 142 en HoFMANN, H.-H., o.c., blz. 102. Over het uitoefenen van overdreven druk (in hoofdzaak psychische druk) en het bespelen van bepaalde
gevoelens - zie mijn Agressieve verkoopmethoden dee! II (passim).
Het motivatie-onderzoek is sterk in zwang en tal van ondememingen zijn erin gespecialiseerd, aldus FAUCONNIER, G., o.c., blz. 142. Voorbeelden van motivatie-onderzoek vanuit
psychologie en sociologie in: !<RoEBER-RIEL, W., Konsumentenverhalten und Marketing,
Opladen, 1973 (bvb. over de vraag hoe een angst opwekkende reclame werkt, wat de gevolgen zijn van koopsituaties die de consument in een conflictsituatie brengen enz ... ).
Een recente advertentie van een Belgisch meubelfabrikant legt het motivatie-onderzoek
in de reclame kernachtig bloat: ,sommigen komen bij ons voor een nieuwe stoel, anderen
voor een nieuw Ieven ... ". Over de eerste suksesrijke toepassingen van het motivatieonderzoek in de V.S., op het einde der dertiger jaren, zie: DABTOT, J.-Cl., La publicite.
Principes et methodes, blz. 96-97.
Voor een aanschouwelijke en scherpe analyse van in een aantal Franse advertenties gebruikte beinvloedingstechnieken (waaronder heel vee! motivatienele technieken) zie de
illustraties in La montee des consommateurs, Les Cahiers fran9ais n° 165 (maart-april 1974).
Zie ook de, eveneens becommentarieerde, illustraties vanaf blz. 135 bij A. VANDER MElDEN, O.C,
(3) Samen met vorsers uit de sociale wetenschappen (o.m. voor wat het meten, althans
evalueren, van de effecten van de uitgewerkte reglementering betreft).
(4) .Deze controle kan een staatscontrole zijn, maar ook zelfcontrole of private controle
door adverteerders en verbruikers samen. Ik kom hier nog op terug,

welke verbeteringen hieraan kunnen worden gebracht. Het onderzoek
de lege lata zal het recht der lidstaten van de E.E.G. omvatten, met
vanzelfsprekend de nadruk op die landen waar het recht terzake
het meest ontwikkeld c.q. mij het best bekend is. Vooral Italie en
Ierland zullen om beide redenen grotendeels onbesproken blijven.
Om dezelfde redenen zal wel de regeling van enkele niet EEGlanden als Canada, Noorwegen en Zweden worden besproken.
Het in alle besproken landen bestaande en in een land als het Verenigd
Koninkrijk praktisch gezien belangrijke systeem van zelf-controle
(door de adverteerders) zal evenwel onbesproken worden gelaten
omdat het het voorwerp uitmaakt van een aparte tussenkomst,
m.n. van de heer Dastot, die beter dan wie ook in Belgie met het
systeem vertrouwd is.
4· De basiswetgeving (I) met betrekking tot misleidende reclame
vindt men terug in de volgende teksten, voor :
- Belgie: de wet van I4 juli I97I betreffende de handelspraktijken,
artikel 20, I 0
- Denemarken: Lov om markedsf0ring I4 juni I974 (Marketing
Practices Act)
- Duitse Bondsrepubliek: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb van I909, § 3 (en § I) (laatste wijziging I969)
- Frankrijk: loi du 27 decembre I973 ,d'orientation du commerce
et de l'artisanat" (loi ,Royer"), article 44
- Italie: geen specifieke wettelijke bepaling (eventueel aan te
merken als onrechtmatige mededinging (art. 2958 Codice civile I942)
- Ierland: geen specifieke regeling (2). Dit land komt dan verder
ook niet meer ter sprake
- Luxemburg: arrete gr.-due. 15 janvier 1936 concernant la concurrence deloyale (laatste wijziging 1963)
- Nederland: wetsontwerp I975-I976 nr. I3611 ,regelen omtrent
de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame".
(1) In de rneeste landen bestaan daarnaast nog (sorns een aanzienlijk) aantal wettelijke
bepalingen i.v.rn. reclarne op specifieke dorneinen. Deze bepalingen hebben rneestal tot
doel door de verplichting aangepaste inforrnatie te verstrekken of door het verbod bepaalde woorden, tekens enz ... in de reclarne voor bepaalde produkten, diensten of beroepen
te gebruiken ; rnisleiding van de consurnent te voorkornen. Zij kunnen hier niet besproken
worden. Voor Belgie rnoge ik verwijzen naar het preadvies van Mr. L. VAN BuNNEN.
(2) lerland kent wel zoals Engeland en de andere landen een deontologische code van
zelf-discipline: the Code of Advertising Standards of Ireland". De eerste editie dateert
van 1967, de huidige (derde) van 1971. Bepaalde vorrnen van bedrog bij verkoop worden
gesanctioneerd in de Merchandise Marks Acts van 1887, 1931 en 1970.
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- Noorwegen: ,Lov om kontroll med markedsf0ring r6 juni 1972
(Marketing control Act).
- Verenigd Koninkrijk ,Trade Descriptions Act 1968" (gewijzigd
in 1972) en de ,Fair Trading Act 1973".
- Zweden: ,Marknadforinglagen" 4 juni 1970 (gewijzigd december
1975 (1).
Bij de bespreking van het recht in wording zal ook aandacht worden
besteed aan de werkzaamheden die vanuit (Europese) supranationale
hoek worden gewijd aan deze problemen. Hiermee worden bedoeld
de aanbeveling nr. 7 (72) 21 van 9 maart 1972 van de Raad van
Ministers van de Raad van Europa ,sur la protection des consommateurs contre la publicite trompeuse", de desbetreffende passage
uit de resolutie nr. 543 van 17 mei 1973 van de consultatieve vergadering van de Raad van Europa ,relative a une Charte de protection du consommateur" (Europees Consumenten-Charter) en het
met het oog op een harmonisatie der wetgeving der lidstaten door
de E.E.G.-commissie ontworpen werkdocument houdende een eerste
, voorontwerp van richtlijn betreffende de harmonisatie van de
wettelijke regeling van de lidstaten inzake eerlijke mededinging"
(november 1975). Al deze voorstellen strekken ertoe de nationale
wetgevers der lidstaten er toe aan te zetten, zo dit nog niet gebeurd
is, in hun wetgeving een minimum-bescherming van de consument
tegen misleidende reclame op te nemen. Deze voorstellen gaan,
zeker voor de op dit domein minder vooruitstrevende landen, ongetwijfeld vrij ver. M.n. bij de ondernemerswereld zullen deze voorstellen allicht op een zekere vorm van verzet stuiten. Al wordt hun
houding - hiervoor getuigen ongetwijfeld de bestaande reclamecodes - in niet geringe mate mede bepaald door een bezorgdheid
om een verder aftakelen van het imago van de reclame bij het publiek
te verhinderen. Het weze hier duidelijk benadrukt dat aan de kritiek
die op de bestaande en ontworpen regelingen zal worden geformuleerd een bezorgdheid van heel andere aard ten grondslag ligt. M.n.
de bezorgdheid om de in ons stelsel van ondernemingsgewijze produktie niet weg te denken fenomenen van actieve klantenwerving
en consumptiebevordering, i.z. de reclame, aan een daadwerkelijke
democratische controle door de gemeenschap te onderwerpen en
om de individuele consument gemakkelijk hanteerbare instrumenten
ter beschikking te stellen om de gevolgen van een als maatschappelijk
(1) De belangrijke wijzigingen die de wet 1975 m.b.t. het statuut van de reclame bracht,
konden niet meer in dit rapport worden verwerkt. Zie hierover : V. BERNITZ, in Scandinavian
Studies in Law 1976.

ongewenst te beschouwen beinvloeding van zijn koopgedrag ongedaan te maken. Over wat als maatschappelijk ongewenste reclame
client te worden beschouwd zal wellicht nooit consensus bestaan,
omdat de consensus over de ideale organisatie van het economisch
leven en over de functie van de reclame zelf ontbreekt. Toch lijkt
op dit moment de bestrijding van misleidende reclame - waarover
dit preadvies handelt -door een ruime meerderheid als doelstelling
te worden onderschreven. De vraag blijft dan theoretisch alleen wat
als misleidend client te worden beschouwd. Nochtans meen ik dat
vanuit een optiek van bescherming van de consument tegen elke
vorm van overdreven - d.i. zijn consumptievrijheid beknottende beinvloeding door de reclame de term ,misleidende reclame" uiteindelijk de aandacht van de fundamentele mechanismen van commerciele
wilsbeznvloeding afleidt, omdat, naar mijn mening, het probleem
waarmee consumenten ·in de reclame geconfronteerd worden niet
in de eerste plaats een probleem van onwaarheid of valsheid maar
een probleem van suggestie en motivatie is. Dit zal nog nader geadstrueerd worden n.a.v. een bespreking van de definitie van reclame
in onze wetgevingen. De misleidende reclame is a.h.w. het meest
in het oog springend misbruik dat van de vrijheid van advertentie
t.a.v. de consument kan worden gemaakt. Het fenomeen laat zich
ook vrij gemakkelijk juridiceren. Dit geldt in veel mindere mate
voor de toch ook vaak als ontoelaatbare aangevoelde suggestieve
reclame. Vermits de maatschappelijke relevantie van een probleem
nu eenmaal niet kan worden afgewogen volgens de graad van juridiceerbaarheid c.q. actuele juridicering, zullen m.i. in de toekomst de
inspanningen van rechtsvernieuwers zich in groeiende mate dienen te
richten op de fundamentele mechanismen van de reclame. Hiertoe wil
ik mijn steentje bijdragen door in dit rapport het fenomeen der misleidende reclame zo goed mogelijk in zijn connotaties met de andere vormen van consumentenbeinvloeding in de reclame te analyseren. Van
een alternatieve, globale aanpak van wat gemakkelijkheidshalve ,oneerlijke reclame" kan worden genoemd, houdt het voorontwerp van
EEG-richtlijn een aanzet in (1).
S· Nog een laatste inleidende opmerking. Het zoeken naar een
adekwate bescherming van de consument veronderstelt enige klaarheid over het begrip consument (2). Voor de omschrijving van het
(I) Zie infra nr. 6.
(2) Een mogelijke definitie van verbruiker: de fysische of rechtspersoon aan wie goederen
of diensten worden verkocht voor zijn prive-gebruik (art. A (I) van het .,charte de protection du consommateur" van de Raad van Europa.
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toepassingsgebied van een reglementering op de misleidende reclame
speelt dit m.i. geen rol. Men kan er immers geredelijk van uitgaan
dat oak wie beroepshalve een produkt of een dienst koopt niet mag
misleid worden. De vraag naar de hoedanigheid van de afnemers is
wel van belang indien en wanneer moet uitgemaakt worden of de
afnemers in kwestie al dan niet misleid werden. Dit probleem zal
verder nag ter sprake komen. Wat hier nag wel van belang is, is
te weten wie (c.q. welke categorie consumenten) vooral baat zal
vinden bij de voorgestane regeling. M.i. moet er bij elke consumentenbeschermende maatregel zorg voor gedragen worden dat vooral de
,kleine" - de mindervermogende, minder mobiele, minder ontwikkelde, oude, onervaren enz ... - consument geholpen wordt (r);
Problematisch hierbij is dat de machtigsten wel steeds het meest
zullen profiteren van maatregelen die vooral voor de minst machtigen
bedoeld waren (2). De organisatie van de rechtsbedeling is bijgevolg
van groat belang.

HooFDSTUK I

OMSCHRIJVING VAN HET TE REGELEN FENOMEEN

A.

DEFINITIE VAN RECLAME

6. In de wetgeving van de meeste onderzochte Ianden komt een
definitie van ,reclame" voor of kan een dergelijke definitie worden
afgeleid uit een omschrijving van wat als misleidende reclame client
te worden aangemerkt.
In Belgie, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Canada en het Ver.
Koninkrijk, alsook in het E.E.G.-richtlijn-voorontwerp wordt re(1) Cfr. RAwLs, J., A theory of justice, London 1973, blz. 302) tweede rechtvaardigheidsbeginsel: ,social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (1)
to the greatest benefit of the least advantaged( ... ).
(2) Zo heeft men in de V.S. vastgesteld dat de Truth-in-Lending-wetgeving, voomamelijk de verplichting om de reele jaarlijkse intrestvoet aan te geven in consumentenkredietovereenkomsten (ook in Belgie voor afbetalingsovereenkomsten verplicht sedert het
K.B. 18 september 1974, Staatsblad, 2 oktober 1974 = nieuw artikel 3, 2e lid K.B. 23
december 1957, het algemeen uitvoeringsbesluit van de wet van 9 juli 1957 op de afbetalingsovereenkomsten) vooral de beter ontwikkelde consumenten prijsbewustheid heeft
bijgebracht, terwijl de getto-consument er helemaal niet bij gebaar is, omdat hij toch aileen
maar toegang blijkt te hebben tot duur krediet (HoLTON, Richard H., Foreword, in AAKER
& DAY, Consumerism, 2e ed. 1974). Het zijn overigens dezelfde gettoconsumenten die het
vaakst het slachtoffer zijn van ,high pressure selling" (agressieve verkoopmethoden)
omdat ze vaak over onvoldoende middelen beschikken om in de ,ernstige" warenhuizen
te kopen (BENFIELD Jr., Marion w;, New approaches in the law of contracts, Mineola
(N.Y.) 1970, biz. 6. Zie ook de bekende studies van CAPLOVITZ, David, The Poor pay More,
New York, 1967).
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dame gedefinieerd als informatie, zij het dan dat dit begrip in de
Duitse (,Angaben") en Engelse (,descriptions") wetgeving een
ruime jurisprudentiele interpretatie krijgt. De Nederlandse en
Luxemburgse wetgevingen verbieden enkel misleidende mededelingen
respectievelijk ,indications". Een analyse van de voor deze groep
landen karakteristieke Belgische definitie zal evenwel het best duidelijk maken waarom een dergelijke definitie, althans met het oog op
het bestrijden van misleidende en zeker van misleidende suggestieve
reclame, inadekwaat is. Artikel 19 van de Belgische wet luidt als volgt:
, Voor de toepassing van deze wet wordt onder handelspubliciteit
beschouwd elke informatie die wordt verspreid met de rechtstreekse
of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt te bevorderen, ongeacht de plaats of het gebruikte communicatiemedium"
(benadrukking toegevoegd). Artikel 20, r 0 , dat ,handelspubliciteit" (in de zin van art. 19) verbiedt die de consument vermag te
misleiden, is overigens nag beperkender door enkel misleiding i.v.m.
produkten ( r) te viseren en oak de misleiding door ommissie van voor
de verbruikers essentiele (produkt)-informatie (2) niet mede te
begrijpen. Een accurate definitie van de reclame moet uiteraard
mede het verspreiden van zakelijke informatie omvatten (3). Dit
volstaat evenwel niet.
De meeste advertenties bevatten weinig of geen informatie en beogen trouwens niet de consument te informeren. Dat reclame nuttige
informatie zou behoren te geven en dit oak kan is een andere zaak.
lndien met echter de misbruiken wil tegengaan moet men het eerst
eens worden over wat als reclame client aangemerkt. De definitie
van Van der Meiden (4) ,(Reclame is) het geheel van activiteitendus reclame als actie (J.S.)- die er, binnen het grater geheel van de
marketing (in de marketing mix), op gericht zijn een produkt of
(1) Een uitbreiding tot de diensten wordt overwogen, zie de op blz. 599 in voetnoot 2
geciteerde ,.principes", blz. 10.
(2) Hierover meer in nr. 7·
(3) In die zin te begrijpen : in de Belgische rechtsleer doorgaans verkondigde mening (DE
CALuwE-DELCORDE-LEURQ.UIN, Les pratiques du commerce, Brussel, 1973, nr. 165 en
VAN BuNNEN, L., L'information commerciale - Ia publicite, in Ekonomisch en Finantieel
Recht Vandaag, Gent 1973, blz. 217; SAcE, J., Les conditions d'incrimination de Ia publicite commerciale et Ia protection du consommateur, Rev. Dr. Pen., 1975, blz. 481-510, i.z. biz.
491-492, dat de definitie van art. 19 ruim is, omdat het niet enkel de boodschap of de tekst
die openlijk aanprijst omvat (zodoende kan bvb. ook de zgn. ,redactionele reclame" - de
als redactionele commentaar voorgesteld advertentie - beteugeld worden; zie verder
DE VROEDE, P., en MAEs, J.-P., Het begrip handelspubliciteit. Bedenkingen bij art. zg van
de wet betreffende de handelspraktijken, R.W., 1975-1976, 129 e.v., die m.b.t. deze vorm
van reclame een ander component uit de definitie reveleren dat de toepassing mogelijks
bemoeilijkt, m.n. het (volgens hen te bewijzen en subjectief op te vatten) ,verkoopoogmerk" (zie nr. 10 en 11).
(4) Reclame en ethiek. Hoe leren we de reclame mores? Leiden 1975, blz. 12.
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een dienst via massacomffiunicatieve weg op kosten van de producent
(de aanbieder) te presenteren aan een consumentenpubliek, met de
bedoeling dit publiek tot aanschaf van dat produkt of deze dienst
over te halen" lijkt mij als uitgangspunt bruikbaarder. Met een
dergelijke definitie zal dan uiteindelijk ook de misleiding door suggestie
kunnen worden aangepakt. Een juridische vertaling van een ruime
(de informatie-functie overschrijdende) de:finitie vindt men in
Noorwegen, Zweden en ook in Frankrijk terug, waar ook ,voorstellingen" (,presentations") geviseerd worden. In de oude Franse
wet (1) was er enkel sprake van beweringen (,allegations") (2).
In Noorwegen wordt er zelfs aan toegevoegd ,en elk ander procede''.
Het voorontwerp van EEG-richtlijn heeft het (i.v.m. misleidend
reclame ook enkel over mededelingen, maar besteedt een afzonderlijk
artikel aan enkele vormen van ,oneerlijke" reclame (o.m. op vrees
of bijgeloof speculerende en tot geweld aanzettende reclame). Suggestieve reclame wordt echter ook hier buiten beschouwing gelaten.
7. Bij het de:finieren van reclame is men in alle onderzochte landen
wel zo ver gegaan elke reclame, ongeacht de plaats of het gebruikte
communicatiemedium (3) te omvatten (4).
In bepaalde landen heeft men de regeling wel beperkt tot reclame
t.a.v. het ,publiek". Dit geldt bvb. in Belgie en Canada. Of eert
dergelijke toevoeging het toepassingsgebied beperkt is niet zeker.
In Belgie lijkt het begrip alleszins ruim gei:nterpreteerd te moeten
worden in de betekenis van ,virtueel clienteel" (van verbruikers of
niet-verbruikers) (s).
(1) Art. 5 van de Loi de Finances n° 63-228 van 2 juli 1963.
(2) Wat zelfs enger was dan ,inforrnatie". In de loi d'orientation du· commerce 1973

(de huidige regeling) is er sprake van ,allegations", ,indications" en ,presentations".
Volgens de rechtspraak van het hof van cassatie waren beelden kennelijk geen ,allegations" (Cass., r6 oktober 1974, J.C.P., 1975, I, nr. 17958); zie BAUMANN, D., Die neuere
Entwicklungen des Mittelstands-, Wetbewerbs- und Verbraucherschutzes in Frankreich,.
GRURint. 1975, blz. 373·
(3) In Canada wordt hiervan overigens een verdere omschrijving gegeven: (art. 36 § 2)
,des indications (a) qui apparaissent sur un article rnis en vente ou expose pour la vente,
ou sur son emballage, (b) qui apparaissent soit sur quelque chose qui est fixe a un article
mis en vente ou expose pour la vente ou a son emballage ou qui est insere ou joint, soit
sur quelque chose qui sert de support a I' article pour l'etalage ou la vente, (c) qui apparaissent a un etalage d'un magasin ou d'un autre point de vente, (d) qui sont donnes, au cours
d' operations de vente en magasins, par demarchage ou par telephone, a un utilisateur
eventuel, ou (e) qui se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoye, livre
ou transmis au public ou mis a sa disposition de quelque maniere que se soit ( ... ).
(4) In Duitsland geldt nog wei voor een strafrechtelijk beteugelbare misleidende reclame
(§ 4 UWG, in de praktijk is § 3 UWG, dat ook in andere opzichten ruimer is en enkel
een civiele vorderingsmogelijkheid voorziet belangrijker) het vereiste van ,publieke bekendmakingen of mededelingen voor een ruime personenkring".
(5) Zie ook vorige voetnoot i.v.m. Duitsland.
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Belangrijker lijkt evenwel de beperking van het verbod tot misleidende
reclame m.b.t. bepaalde transacties. Canada en Noorwegen daarentegen bepalen uitdrukkelijk dat misleiding m.b.t. elke transactie
verboden is. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland,
Zweden, Denemarken en Duitsland wordt niet enkel de traditionele
verkoop van produkten geviseerd, maar ook die van diensten. De
verkoop van immobilien wordt in Denemarken eveneens expliciet
vermeld. In Frankrijk werd de limitatieve lijst van elementen waarop
de misleiding client te slaan, wil een verbod worden uitgesproken,
dermate uitgebreid dat ook misleiding nopens aanbiedingen van
immobilien verboden wordt. M.n. kan de misleiding nu ook slaan
op ,goederen" (,biens") en niet meer enkel op ,produits et services" (1). De Belgische en Luxemburgse regelingen daarentegen hebben enkel betrekking op de verkoop van produkten. Nu
kunnen in Belgie belanghebbende concurrenten (en hun organisaties) ook niet door artikel 20 (over misleidende reclame) geviseerde
daden vervolgen in zoverre ze een inbreuk uitmaken op de eerlijke
handelsgebruiken (art. 54 wet handelspraktijken) (2). Desondanks
is het ontbreken van diensten een onbegrijpelijke lacune.
Bovendien moet voor Belgie worden opgemerkt dat het samen met
Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk tot de Ianden
met een specifieke regeling inzake misleidende reclame - zoals
gezegd ontbreekt een dergelijke regeling in lerland en Italie behoort waar een limitatieve lijst wordt gegeven van gegevens waarop
de misleiding kan slaan. Ook t.a.v. deze beperking betekent in Belgie
de algemene clausule inzake onrechtmatige mededinging een (beperkt)
redmiddel (3).
(1) Zie hierover BAUMANN, D., I.e., biz. 374 die aanstipt dat men met deze uitbreiding
precies bepaalde misbruiken in de immobiliensector wilde bestrijden.
(2) Krachtens artikle 57 wet handelspraktijken komt dit recht i.v.m. artikel 54 van dezelfde
wet niet, maar i.v.m. artikel 20 wei aan consumentenorganisaties en de Minister van
Economische Zaken toe. Het vorderingsrecht van de individuele consument wordt betwist (zie pro: BecKEN, H., Ook de individuele verbruiker kan de vordering tot staking instellen voorzien bij art. 57 van de wet van 14juli 1971 op de handelspraktijken, T.P.R., 1973,
553-579; zie contra: GoTZEN, M., Le consommateur peut-il in tenter atitre individuell' action
en cessation prevue par I' article 55 de Ia loi du 14 juillet 197 I sur les pratiques du commerce,
].T., 1974, 260-261. Het eerste proces waarin (bij wijze van test-case) een individuele
verbruiker de staking van (o.m) misleidende reclame vorderde werd nog niet beslecht.
(3) Cfr. Frankrijk, waar geen algemene clausule inzake onrechtmatige mededinging bestaat, en de rechtspraak op grand van het gemeenrecht (art. 1382 Code civil) oordeelt.
Met dit recht inzake onrechtmatige mededinging heeft de consument naar Franse opvatting niets te maken (zie hierover, ULMER-KRAsSER, Unlauterer Wettbewerb, IV, Miinchen
1967, nr. 122 e.v. en ScHRICKER, G., Miiglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher und des funktionsfiihigen Wettbewerbs im Recht des unlauteren Wettbewerbs, Referat
fur die 8. Arbeitstagung der Kommission zur Bekampfung der WirtschaftskriminalitatReform des Wirtschaftsstrafrecht-Aachen 25-29 11.1974. iiberarbeitete Fassung, ZHR 139

Een goede definitie bevat, zoals in Nederland, liefst wel een exemplatieve lijst - een specifiering, waar het kan, bevordert zeker de
toepassing van de norm door de rechtbanken - en client, voor een
daadwerkelijke bescherming van de consument betrekking te
hebben op misleiding m.b.t. elk element dat bij het beslissingsproces
van consumenten van belang is (r). Dus : misleiding zowel m.b.t. r 0 ) de
aangeboden produkten, diensten of andere prestaties als m. b. t.
2°) de onderneming die de aanbiedingen doet en 3°) de contractsvoorwaarden, de modaliteiten en plaats van totstandkoming van
het contract. Deze driedeling (misleiding over contractsvoorwerp,
adverteerder en contractsvoorwaarden) vindt men ook terug in de
tekst van het eerste voorontwerp, van EEG-richtlijn. Aan deze
drie vormen van misleiding kan nog een vierde worden toegevoegd :
m.n. de misleiding die betrekking heeft op de aard van de mededeling doordat niet tijdig, althans door de ,.relevante verbruiker"
(over dit begrip: zie infra) het reclamekarakter van de mededeling
kan worden doorzien. Voorbeelden zijn de redactionele reclaine :
reclame die wordt gekamoefleerd als een objectieve en onpartijdige
redactionele tekst (2), de sluikreclame (in film en televisie) en de
,. testimonials" van sport- en andere vedetten waarbij verzwegen
wordt dat de ,.getuigenis" door de adverteerder gehonoreerd wordt (3).
Tenslotte ook de advertentie waarvan net comtnercieel karakter,
niet echter het advertentiekarakter, wordt gedissimuleerd, bvb;
door het in de vorm van een van een particulier afkomstige advertentie
(genre ,.te koop ( ... ) schrijven onder nr .. ) te publiceren. Laatstgenoemde praktijk zou de laatste tijd m.n. in Belgie nogal navolging
vinden. In Canada gaf dit procede aanleiding tot een rechterlijke
veroordeling in Ontario (inzake het aanbod van verkoop van meu-

(I975), biz. 208-248 (biz. 238). Van dit referaat verscheen in GRURint. I975, biz. 33 e.v.
een uittreksel onder de naam ,Rechtsvergleichende Bemerkungen zum strafrechtlichen
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, Ein Beitrag zur Reform des§ 4 UWG".
(I) Cfr. de Canadese definitie in artikel 36 (I): ,Nul ne doit ( ... ) (a) donner au public
des indications fausses ou trompeuses sur un point important" (benadrukking toegevoegd).
(2) Wat niet als reclame wordt gepresenteerd maakt onverdiend meer kans gelezen te
worden en in voorkomend geval zelfs au serieux te worden genomen. Over dit precede
en zijn beoordeling naar Duits recht: ULMER-REIMER, Unlauterer Wettbewerb, III Deutschland, Munchen I968, nr. 847; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, II. Aufl. Munchen I974, nr. 23 bij § I UWG; WILDE, W., Wirtschaftswerbung
durch Einblendung in Spielfilme, UFITA 25 (I9S8), biz. I63 en SPENGLER, A., Werbeeinblendung in Film-, Funk unde Fernsehen, UFITA 27 (I959), biz. 76 e.v. In een arrest
van 29 maart I974 (N]W I974, biz. Il4I e.v.) verklaarde het Bundesgerichtshof de redactionele reclame in strijd met de eerlijke handelsgebruiken-norm van § I UWG.
(3) Zie hierover OvEREEM, R., I.e., biz. 375. Zie over de op het misbruik van aanzien
speculetende reclame verder ook mijn proefschrift ,Agressieve Verkoopmethoden",
biz. 68o-68 1.

belen en huishoudtoestellen (I). Sluikreclame is vooral in een land
als Belgie waar ether-reclame onbestaande is accuut. Redactionele
en sluikreclame zijn in strijd met artikel I I van de I973-versie van
de reclame-code van de Internationale Kamer van Koophandel (2).
Een laatste element in de afbakening van datgene waarover niet
mag worden misleid is het al dan niet vermelden in de wetgeving
van misleiding door ommissie (3). Voor zover ik kan zien komt een
dergelijke bepaling enkel in de Noorse en de Deense wet expliciet
voor. Ook in het eerste voorontwerp van EEG-richtlijn wordt de
misleiding door ommissie verboden. Misleiding door ommissie
kan ontstaan door het achterhouden van voor de consumptiebeslissing essentiele informatie. De Noorse wet gaat zelfs nog wat
verder dan een verplichting tot het geven van essentiele informatie. Ook het in onredelijke mate introduceren van irrelevante elementen in de reclame is er verboden (4).

B. DEFINITIE VAN MISLEIDING
9• Eens vast staat waarover de consument niet mag worden misleid,
client nog nagegaan te worden wat de verschillende wetgevers als
misleiding aanzien.
De meeste wetgevers verkwisten hieraan niet veel woorden en Iaten
bijgevolg aan de rechtbanken de zorg in concreto uit te maken
of de gewraakte reclame ,misleidend" is in de zin van de wet. Artikel
20, I 0 van de Belgische wet heeft het over ,gegevens waardoor het
publiek misleid zou kunnen worden", § 3 van de Duitse wet over
,irrefhurende Angaben" en het Nederlandse wetsontwerp aanziet

(1) Een boete van 7 X 6o Canadese dollars werd daarbij opgelegd (uit hoofde van 7
inbreuken) (Bulletin de Ia Publicite trompeuse, nov. 1975, biz. 7).
(z) ,La publicite doit pouvoir etre nettement distinguee comme telle, quels que soient
Ia forme et le support utilises ; lorsque le message publicitaire est diffuse dans les media
qui comportent egalement des informations ou des articles redactionnels, i1 doit etre presente de telle fac;:on que son caractere publicitaire apparaisse instantanement".
(3) Voorbeelden van misleiding door ommissie vindt men in het reeds gecitteerde BEUCrapport (bvb. biz. 1z: in een advertentie voor een baby-kalmeermiddel wordt niet gezegd
dat het produkt alcohol bevat). Een ander voorbeeld, dit keer uit de Franse rechtspraak,
wordt besproken door BouzAT, P., Droit penal des affaires, R. Trim. Dr. Comm., 1975,
biz. 399-400 (zonder verwijzing) i.v.m. reclame voor waterverzachters die als misleidend
werd aanzien omdat weliswaar (terecht) beweerd werd dat met de toestellen bepaalde
schadelijke mineralen uit het water verwijderd worden, maar niet dat ook.andere heilzame
mineralen mee verwijderd worden.
(4) De door de diensten van de consumentenombudsman verzorgde Engelse vertaling
van de Noorse wet, artikel 3 luidt: ,It is prohibited in the conduct of business to make
use of any presentation which is likely to influence the demand for or offer of goods, services
or other performances, when the representation does not provide adequate or sufficient
guidance or introduces irrelevant matter, and therefore should be deemed unreasonable",
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een mededeling als onrechtmatig indien ze ,misleidend" is. De
Franse wet daarentegen spreekt (in art. 44 I.) van ,des indications
ou presentations fausses ou de nature a induire en erreur". Zo ook
de Canadese wet (art. 36) ,indications fausses ou trompeuses sur
un point important", de Engelse wet ,false to a material degree
or misleading without being false", en de Noorse wet ,incorrect or
otherwise misleading representations ( ... ) or other procedure",
terwijl de Luxemburgse wet spreekt van ,indications fausses propres
a tramper 1' acheteur". In aile landen (Italie en Ierland buiten beschouwing gelaten) volstaat dus de mogelijkheid tot misleiding en
client de actuele misleiding niet bewezen te worden - al is in de
praktijk het bewijs van die misleiding vaak het (enige) middel om
de mogelijkheid tot misleiding aantoonbaar te maken (zie infra).
Bovendien volstaat in al deze landen, behalve Luxemburg, de mogelijkheid tot misleiding zonder dat de valsheid van de beweringen zelf
client bewezen te worden.
In Frankrijk, Canada, Noorwegen en Groot-Brittannie is de regeling
nog strenger. Daar betreft het verbod de reclame die hetzij vals,
hetzij misleidend is. In een land als Belgie (1) of de Bondsrepubliek (2)
daarentegen, is het duidelijk dat een advertentie die niet met de
waarheid strookt maar niet van aard is het publiek te misleiden
geehszins verboden is (3). Verder client de bescherming van de
consument ook niet te gaan. Nochtans kan een verbod van onwaarheid in de reclame, zeker in een stelsel van bewijslastomkering
(wat dan neerkomt op een waarheidsbewijs voor adverteerders) de
moeilijkheden bij de effectuering van de reglementering verlichten.
Het niet kunnen brengen van een afdoend bewijs van de juistheid
van een gecontesteerde bewering brengt dan automatisch een veroordeling met zich mee. Dat in een dergelijke regeling ongevaarlijke
reclamevormen verboden zouden kunnen worden hoeft nog niet
noodzakelijk te betekenen dat deze oplossing niet in aanmerking
kan worden genomen. Overdreven scrupules t.a.v. een verbod
van leugens lijkt mij ongepast, te meer daar de reclame zeker niet
meer dan bvb. de picturale pornografie aanspraak moet kunnen
maken op de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van
meningsuiting en drukpers. Althans in Belgie wordt t.a.v. deze
(r) SCHRICKER-FRANCO, La repression de Ia concurrence deloyale, Tome II/r Belgique,
Paris 1974, nr. 462 e.v. en 484a.
(2) Zie volgende voetnoot.
(3) In Duitsland blijkt men aan te nemen dat onwezenlijke onjuistheden of onjuistheden
over bijkomstige elementen niet onder het verbod van § 3 UWG vallen (BAUMBACHHEFERMEHL, o.c., nr. 86 bij § 3 UWG).
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vorm van pornogra:fie (m.i. ten onrechte) de bescherming van de
vrijheid van drukpers ontzegd (1). Bovendien lijkt het probleem vrij
theoretisch. Als niemand er belang bij heeft een bepaalde reclamecampagne te doen verbieden zal dat ook niet gebeuren. Bovendien
geldt, althans in Belgie, voor de ontvankelijkheid van een vordering
steeds de aanwezigheid van een rechtmatig belang in hoofde van de
eiser. Chicaneuze rechtsvorderingen maken wellicht ook in de andere
landen niet vee! kans, al was het maar op grand van figuren als die
van ,misbruik van recht".
Deze overwegingen gelden enkel maar m.b.t. een civielrechtelijk
verbod (bvb. een door middel van een vordering tot staking te bekomen injunctie). In zoverre strafsancties op bepaalde vormen van
misleidende reclame staan - hierover infra - mag wel wat meer
preciesheid worden verwacht. De redenering i.v.m. het vereiste
rechtmatig belang gaat ook niet op voor een administratiefrechtelijke
oplossing, waar bvb. een overheidslichaam een vorm van censuur
zou toepassen op reclame-materiaal.
Uiteindelijk meen ik nochtans, maar dan om praktische en rechtssystematische redenen, dat van de invoering van een , waarmakingsplicht" in een civielrechtelijk systeem best wordt afgezien. Hierop
kom ik onder nr. 18 nog terug.
Het verschil tussen de reglementering van al deze landen en de
Luxemburgse lijkt mij vee! relevanter. Als zoals in Luxemburg
in elk geval client bewezen te worden dat een advertentie vals is,
dan kan misleiding door het geven correcte, maar door de wijze
van voorstelling (2) misleidende reclame, niet worden beteugeld.
(1) Cass., 7 december 1971, R. W., I971-1972, roes e.v.
(2) Een voorbeeld is de ambigue reclame die letterlijk juist is, maar anders wordt geinterpreteerd door het publiek : bvb. echte koffie met precisering ,dried coffee extract" voor
oploskoffie: het publiek zal denken dat het gewone koffie betreft. Dit voorbeeld is ontleend
aan het geciteerde BEUC-rapport, biz. 64. Cfr. het arrest van het Duitse BGH 21 mei
1975, GRUR 1975, biz. 658 noot K. BAUER: de benaming ,Sonnenhof", een loutere (niet
beschermde) fantasiebenaming werd als misleidend beschouwd omdat het onkundig
publiek ten onrechte aan een (onbestaande) oorsprongsbenaming zou denken. Een ander
voorbeeld ontleend aan het BEUC-rapport is de ongepaste benadrukking door aile informatie te geven maar de aandacht op slechts een dee! te vestigen.
Een voorbeeld uit de Belgische rechtspraak. De voorzitter van de rechtbank van keephandel te Brussel (IS juni 1963, lng.-Cons., 1963, 402) kwam tot de conclusie dat de benaming Blended Scotch Whisky" in het aan zijn oordeel voorgelegde geval, alhoewel
waarheidsgetrouw, t.a.v. de Belgische verbruiker misleidend was, omdat de gemiddelde
Belgische verbruiker niet begrijpt dat het gemengde (i.e. met alcohol van een ander type
versneden·) whisky betreft. Het hofte Brussel (30 december 1964, ].T., 1965, s8o noot
A. BRAUN) hervormde deze beslissing omdat het van oordeel was dat de term ,whisky".
toegelaten diende te worden zodra het - het branchegebruikelijke - 20 % echte whisky
bevatte. Het hof te Douai in Frankrijk (2 juli 1973, GRURint. 1975, biz. 143) ging zelfs
verder door de term ,Blended Scotch Whisky" voor een met een Frans fabrikaat versneden
Schotse whisky misleidend te achten ondanks de uitdrukkelijke vermelding op het etiket

Dat oak deze wijze van misleidende reclame beteugelbaar behoort
te zijn zal wel algemeen worden aanvaard. Zodra aan het verbod
strafsancties worden gekoppeld, lijkt deze consensus evenwel te
ontbreken (I).
9· De tekst van het eerste voorontwerp van richtlijn van de E.E.G.
(art. 4) wijkt van de bestaande regeling af door een vrij gedetailleerde
lijst van wijzen van misleiding (2) te geven, m.n. I) de pertinent
onjuiste bewering; 2) de bewering die ontoereikende informatie
omvat; 3) de bewering die ten dele waar en ten dele onjuist is;
4) een bewering die technisch juist is, doch een verkeerde indruk
wekt; 5) een bewering die juist, doch waarvan de waarheid door
onjuiste middelen wordt bewezen; 6) een onvoldoende door de
feiten gestaafde bewering; 7) een bewering die niet objectief kan
worden weedegd, doch waarbij het onwaarschijnlijk is, dat aan de
aanbieding gestand kan worden gedaan. Men vindt hier dus oak de
misleiding door onvoldoende informatie en die wegens ambiguiteit
(punt 2 respectievelijk 4) in terug. Van de overige wijzen van misvan de Franse vertaling van .,Blended", vermits de Franse verbruiker niet per se hoeft
te begrijpen dat de whisky daarom versneden is (.,Blended" wordt immers ook vaak
gebruikt voor gemengde Schotse whiskies). Misscliien -moge hier aan toegevoegd worden
dat het niet onwaarschijnlijk is dat zowel heel wat Belgische als (in het besproken geval
oppervlakkig lezende) Franse consumenten denken dat .,Blended" niets min noch meer is
dan een extra kwaliteitsbenaming (mogelijks dan nog beschermd). In verband met misleiding door het gebruik van vreemde talen in de reclame kan nog verwezen worden naar
de Franse Loi nr. 75-I349 van 3I december I975 .,relative a l'emploi de Ia langue fran<;:aise"
(].0. 4 januari I976, biz. I89, D. I976, Leg., biz. 74), art. I, waarin het hoofdgebruik
van vreemde talen in de reclame - men weet dat vooral het Engels wordt geviseerd verboden is tenzij er geen equivalent in het Frans bestaat of tenzij het een typische oorsprongsbenaming betreft (art. 2).
(I) Zie bvb. KLuG, U., Zur Strafbarkeit irrefiihrender Werbeangaben, GRUR 1975, blz.
292 (punt G. I, I), die het standpunt van de Duitse adverteerderswereld (de .,Zentrallausschuss der Werbewirtschaft, ZAW) vertolkt. In de huidige tekst van§ 4 UWG (strafbare rnisleidende reclame) komt dit vereiste (in tegenstelling tot § 3: burgerrechtelijk sanctioneerbare misleidende reclame), m.n . .,wesentliche unwahre und zur Irrefiihrung geeignete Behauptungen", nog wei voor.
(2) Van het bestaande recht van de onderzochte Ianden is enkel de Canadese wet eveneens vrij uitvoerig. Artikel 36 (1): .,Nu ne doit, de quelque maniere que se soit, aux fins
de promouvoir directement ou indirectement soit la foumiture ou !'utilisation d'un produit,
soit des inten~ts commerciaux quelconques (a) donner au public des indications fausses
ou trompeuses sur un point important; (b) donner au public sous Ia forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacite ou Ia duree utile d'un produit, des
indications qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, dont Ia preuve
incombe a la personne qui donne les indications; (c) donner des indications au public
sous forme qui fait croire qu'il s'agit (i) d'une garantie de produit, (ii) d'une promesse
de remplacer, entretenir ou reparer tout ou partie d'un article ou de foumir de nouveau
ou continuer a fournir un service jusqu'a !'obtention du resultat specifie- si cette forme
de pretendue garantie ou promesse est notablement trompeuse ou s'il n'y a aucun espoir
raisonnable qu'elle sera respectee; ou (d) donner au public des indications notablement
trompeuses sur le prix ( ... etc.... ). Artikel 36.1 en 36.2 verbiedt verder misleidende aanduidingen over het bestaan van attesten respectievelijk rnisleidende prijsvergelijkingen.
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leiding lijken op zijn minst enkele (bvb. nr. 5 en 6, en in zekere
mate 7) wat vaag en problematisch. Het zou echter voorbarig zijn
nu al een publiek debat te houden over wat nog maar een (ondertussen misschien reeds meer dan eens geamendeerd) werkdocument is.
10. Een andere centrale vraag i.v.m. de afbakening van het misleidingsbegrip is de bepaling van de abstracte persoon of de personenkring in wier hoofde het gevaar misleid te worden moet bestaan ( 1)
opdat van verboden misleidende reclame sprake zou zijn.
Deze vraag rijst van zelf in een wettelijke regeling waar m.b.t. de
,wijzen" van misleiding niets bepalends of helamaal niets is voorzien.
Zo bvb. het louter verkondigen van onwaarheden op zich zelf - en
enkel dat - reeds verboden is, bestaat de behoefte niet meer om de
misleide of misleidbare consument te zoeken, omdat per definitie
geen ,misleiding" (in hoofde van wie dan ook) client bewezen te
worden. In een stelsel waar het doen van een onjuiste bewering enkel
een van de mogelijke wijzen is waarop een (nog nader aan te tonen)
misleiding k~m berusten - dit lijkt mij het syteem van de voorgestede
EEG-regeling te zijn - en a fortiori in een stelsel waar over de
misleidingswijzen niets wordt gezegd, client de consument (afnemer, aangesprokene enz ... ) wel te worden bepaald.
Nu bevat geen enkel van de onderzochte landen enig aanknopingspunt voor het bepalen van de ,relevante verbruiker" of ,relevante
personenkring". Kennelijk, en m.i. terecht, wordt het definieren
van de relevante personenkring aan het oordeel van de rechtbanken
overgelaten.
De opvatting van de op dit stuk meest geelaboreerde rechtsleer en
jurisprudentie, m.n. de Duitse, luidt dat het er in elk geval op aankomt na te gaan hoe ,het verkeer;; (d.i. de aangesproken personenkring) (2) de reclame verstaat en niet wat de adverteerder bedoelde
of wat deze meende dat het verkeer eronder zou verstaan (3).
Maar daarmee is nog maar alleen gezegd dat de relevante verbruiker
client gezocht te worden. Hoe hem te vinden is een andere zaak.

(I) Het ligt met name voor de hand om in een regeling die tot doe! heeft de rechtmatigheid
van mededelingen t.a.v. een onbepaalde groep personen te beoordelen een abstract criterium te gebruiken. ScHRICKER (o.c., ZHR, biz. 224) maakt dit duidelijk door te verwijzen
naar de dwalings- en aanverwante regelingen uit het contractenrecht: vermits daar het
lot van een welbepaald contract, van een relatie tussen twee partijen wordt beslecht is
in die gevallen het hanteren van een concreet criterium voor de hand liggend.
(2) voor massa-consumptieartikelen zal dat dan de hele bevolking uit de door de reclame
bewerkte streek zijn.
(3) Zie BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, ue uitgave, Miinchen I974, opm. nr. 23 bij § 3 UWG. Dus een objectief en geen subjectief criterium.

Door een optme- of deskundigenonderzoek of door eigen inzicht
en ervaring van de rechter. Meestal - althans in Belgie en Duitsland - wordt laatstgenoemde methode gevolgd. De rechter client
zich daarbij volgens de Belgische (1) en de Franse (2) rechtspraak
te richten naar de ,koper van gemiddelde intelligentie" (3) en aandacht". In Duitsland evolueert men van het hiermee te vergelijken
begrip ,Durchschnittsverbraucher" naar het strengere begrip ,nicht
ganz unerhebliche Teilen der massgeblicher Verkehrskreis" (4):
van misleiding is er sprake zodra deze misleiding kan worden vastgesteld c.q. wordt aangenomen in hoofde van een niet-onbelangrijk
deel van de aangesproken personenkring (vaak wordt daarbij gedacht aan 10 %van de geadresseerden, maar de recente rechtspraak
verwerpt de idee het criterium cijfermatig te kunnen vastleggen).
M.a.w. oak minder dan doorsnee-begaafde (ontwikkelde, attentieve
enz .. ) consumenten worden beschermd tegen een voor hun nadelige
interpretatie van een voor verbruikers van alle niveau' s bedoelde
advertentie. Dit is oak de praktijk van de Amerikaanse Federal
Trade Commission (5). Schricker vindt dit criterium in bepaalde
gevallen te streng en toont aan de hand van vootbeelden uit de
hoogste rechtspraak (van het Bundesgerichtshof) aan dat door belangenafweging ~ belangen van de kleine groep misleide consumenten tegen rechtmatige belangen van het bedrijfsleven en van
de grate groep consumenten in waardevolle informatie (6)- hierop
correcties worden aangebracht (7). In het algemeen kan het Duitse
criterium (8) m.i. bevredigen. Dat men de verspreiding van een
nieuwe (in vakkringen aanvaarde) benaming niet moet tegenhouden
omdat 5 of 10 % van de verbruikers er iets anders in zien lijkt een
(1) Zie mijn Agressieve verkoopmethoden, blz. 733-734 met verwijzingen.
(2) DIVIER, P., Le mensonge en publicite, Paris, 1972, blz. u6.
(3) Zie ook de memorie van toelichting bij het Nederlands wetsontwerp (nr. I36IInr. 3, blz. 10: gerniddeld publiek.
(4) ScHRICKER, G., o.c., GRURint. 1975, blz. 40.
(5) Zie AAKER, I.e., blz. 140.
(6) De voorbeelden betreffen het gebruik van benamingen van nieuwe produkten die in
vakkringen duidelijk zijn maar bepaalde verbruikers kunnen misleiden (door dat dezen
aan het produkt bepaalde kwaliteiten gaan toeschrijven die ze niet hebben, bvb. ,emailelack" i.v.m. strikt gezien niet uit echte email gelakte kookpotten- met het gevolg dat
bepaalde verbruikers de lak inkopen in de hoop zelf te kunnen ,emailleren").
(7) I.e., blz. 41-42
(8) Zie ten voordele van een waardering van de misleiding op grond van de ,cab~gorie
(des consommateurs) la plus vulnerable" ook, in Frankrijk: BIHL, L., Publicite mesongere:
bientdt zo ans d'applieation, Gaz. Pal., 1972, 2, 432 zn DIVIER, P.-F., Entre deux lois sur
le mensonge en publicite Gaz. Pal., 8- ro juli 1973; - Contra: DE MELLO, X., Publicite,
eonsommations et moralite, Gaz. Pal., 6-ro september 1974, blz. 4· (Merk op: de Franse
wet is een strafwet).
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correctie te rechtvaardigen. Maar meer in het algemeen ben ik tach
niet geneigd Schricker's stelling te volgen dat een reclame die voor 5 %
der verbruikers midleidend is maar voor de 95 overige % waardevolle
informatie bevat (die hen wellicht op geen andere manier zou bereiken) alleszins oak bestaansrecht moet krijgen. Moet dit echt ?
Zou het in dergelijke gevallen niet aangewezen zijn dat de rechter
bevel geeft de reclame te wijzigen in een wijze die oak de 5 % tot
zijn trekken laat komen ? Elk misverstand nopens een advertentie
(tenzij dan in het hoofd van manifest geestelijk gehandicapten)
client in principe voor rekening van de adverteerder te komen.
Om nu de opvatting van de doorsnee-consument te achterhalen
wordt door de Duitse rechters soms gebruik gemaakt van inlichtingen
van Kamers van Koophandel en Fabrieken en van door opiniepeilingsinstituten doorgevoerde consumentenenquetes. Dit gebeurt
evenwel niet consequent. In vele gevallen achtte de rechter zich zelf
goed geplaatst om de reactie der ,onbevangen doorsnee-koper",
waartoe hij zich zelf rekende, te kennen (r). Men kan maar instemmen met de suggestie van Schricker (2) dater inzake onderzoek
naar de beste empirische methode ter onderkenning van de consumentenbelangen een samenwerking tussen juristen en sociologen
zou moeten komen.
I.v.m. het vinden van de ,relevante verbruiker" kan nog het
volgende worden aangestipt. Soms kan de wet zelf bepalen dat een
onwaarheid in de reclame niet als misleidend client te worden beschouwd. Zo wordt in Belgie doorgaans voorgehouden dat de loutere
overdrijving (inclusief superlatieven) die door het publiek als zodanig
worden herkend, toelaatbaar zijn (3). Dat het publiek door dergelijke
II.

(1) ScHRICKER, Unlauterer Wettbewerb und Verbraucherschutz, GRUR Int. 1970, biz. 40,
die bevreesd is dat de houding van de Duitse rechters t.a.v. misleidende reclame te problematisch is. De rechter, die zelf ook consument is, zou wei eens te hoge waarheidseisen
kunnen stellen. Het BGH (13 juli 1962, GRUR 1963, biz. 270) meent nochtans dat vooral
het positief rechterlijk oordeel dat i.e. de koper misleid werd, nogal vaak op eigen gezag
en op basis van eigen ervaring moet kunnen geschieden, terwijl het BGH voor een rechterlijke ontkenning van misleiding meer afdoende bewijzen nodig acht. In een arrest van
21 oktober 1966 (GRUR 1967, biz. 202-204, met instemmende noot UTESCHER) herhaalt
het BGH zijn standpunt en wijst op het feit dat de bewijswaarde van een opinieonderzoek
soms, zoals in het beslechte geval, zelfs twijfelachtig kan zijn omdat de ondervraagden
met een theoretische situatie moesten geconfronteerd worden. Tegenwoordig zouden
de methoden waarmee deze opinie-onderzoeken worden doorgevoerd evenwel voldoende
wetenschappelijk worden voorbereid, zodat het door het BGH geuite bezwaar wellicht
niet meer toepasselijk is. Dat de feitenrechter het recht heeft, als hij dat verkiest, op eigen
gezag tot de aan- of afwezigheid van misleiding te concluderen, werd o.m. ook nog bevestigd door BGH 21 mei 1975, GRUR 1975, biz. 658, noot K. BAUER).
(2) I.e., biz. 39·
(3) Zie BALLON, G. L., noot onder Voorz. Hrb. Brussel, 3 september 1974, B.R.H., 1974,
biz. 500 e.v. met verdere verwijzingen.
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overdrijvingen niet zou misleid worden is evenwel een te gemakkelijke
veralgemening. lmmers, de cognitieve reactie van het publiek geeft
niet noodzakelijkerwijze een getrouw beeld van het reele effect van
de advertentie op zijn consumptiebeslissing. Met betrekking tot het
Nederlandse wetsontwerp ,,privaatrechtelijke regelen misleidende
reclame" merkt W. J. Slagter (r) op dat de memorie van toelichting
bij het antwerp (2) enerzijds differentieert tussen een ,zekere overdrijving" en de overdrijving die ,onmiskenbaar" aanwezig is, maar
elders (op dezelfde pagina) toch weer zegt dat de rechter in beginsel
moet uitgaan van het gemiddeld publiek dat zich bewust is van en
zich niet laat beinvloeden door het feit dat aan reclame vaak een
zekere overdrijving eigen is. De ,paradox van Houwing" (3), namelijk
dat lichte overdrijving gevaarlijker is dan zware overdrijving, wordt
dus niet gevolgd, aldus Slagter.
Hiermee zijn alle problemen iN.m. de omschrijving van het te regelen
fenomeen niet overlopen, laat staan opgelost. Ik heb echter getracht
door een onderlinge vergelijking van het recht der onderzochte
landen enige wenken te geven die zouden kunnen bijdragen tot een
verbetering van de bestaande bescherming. Nu, in een tweede
hoofdstuk, iets over de organisatie van de bescherming.

HooFDSTUK II

ORGANISATIE VAN DE BESCHERMING
Eens vaststaat wat als misleidende reclame client gesanctioneerd
te worden stelt zich de vraag naar de wijze van sanctionering: hoe
voorkomt men misleidende reclame, hoe verbiedt men zeals ze toch
plaatsvindt, hoe handhaaft men het verbod, hoe komt men de misleide ter hulp (wat en hoe kan hij in of buiten rechte eisen)?
Logisch komt eerst een paging tot preventie. Preventie van misleiding in de reclame kan het gevolg zijn van een goed gehandhaafde
verbodsregeling. Ze kan ook de vrucht zijn van een effectieve zelfcontrole, van een andere vorm van privaatrechtelijke controle (bvb.
in samenwerking met verbruikers-organisaties) of van voorlichting
12.

(r) Wetsontwerp betreffende de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame,
TVVS Ondernemingsrecht, 1976, blz. 3·
(2) Tweede Kamer der Staten Generaal, zitting 1975-1976, nr. 136IIj1, blz. 10.
(3) HouWING, Ph. A. N., De onwaarheid in het privaatrecht, dies-rede NEH-Rotterdam
1948, blz. 18-19, geciteerd bij SLAGTER, I.e., blz. 3·
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door de overheid (oak .via verplichte programma's op school (1) of
consumentenorganisaties. T enslotte kan worden opgemerkt dat in
een maatschappij waar de democratie op het economisch vlak voldoende is verzekerd (bvb. door democratische planning of misschien
zelfs door een effectief overleg tussen verbruikers en producenten),
waar consumenten dus o.m. reeds in het stadium waarin de wijze
van het aan de man brengen van produkten wordt besproken hebben
meebeslist, misleidende reclame grotendeels zal gebannen zijn.
Hieronder zal enkel nog sprake zijn van de overheidsreglementering
(o.m. in haar preventieve, maar ook in haar repressieve werking). In
een tweede afdeling zal de individuele bescherming van de gedupeerde consument worden besproken.

A.

CoLLECTIEVE MAATREGELEN

I. Aard van het verbod
13. Als men de wetgeving van de verschillende (hier onderzochte)
landen overloopt, dan stelt men vast dat nu eens strafsancties op
het verbod van misleidende reclame staan, dan weer !outer civiele
sancties en weer in andere landen beide, zij het dan in dit laatste
geval, dat het opleggen van strafsancties slechts mogelijk is wanneer
de feiten zwaarwichtig zijn of een speciale subjectieve ingesteldheid
(bvb. kwade trouw) van de adverteerder kan worden bewezen.
In Belgie, de Bondsrepubliek, Luxemburg, Nederland, de Scandinavische landen ligt het accent duidelijk op civielrechtelijke sancties,
---al zijn strafsancties in al deze landen onder bepaalde voorwaarden
mogelijk.
Een gemeenschappelijk kenmerk van het sanctiesysteem van deze
landen is de vordering tot ophouden (of tot staken). In Belgie, in
de Bondsrepubliek en Nederland komt dit recht o.m. toe aan consumptieorganisaties (2), in Luxemburg enkel aan benadeelde concurrenten, in Belgie bovendien aan de Minister van Economische
Zaken. In de Scandinavische landen kunnen de consumentenorga-

(I) Zo het "Programme d' education du consommateur dans les ecoles,. van de Raad van Europa,
Straatsburg, november 1971 (Ref. B (71)98).
(2) In Belgie moeten ze representatief zijn, de rechtspersoonlijkheid bezitten en vertegenwoordigd zijn in de Raad voor het Verbruik (art. 57, tweede lid wet handelspraktijken).
In Frankrijk moeten ze erkend zijn (art. 46 Ioi d'orientation du commerce), zie de erkenningscriteria in decreet nr. 74-491 van 17 mei 1974 (J.O., 21 mei 1974, ].C.P., 1974, III,
nr. 41736).
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nisaties enkel optreden wanneer de consumentenombudsman ( 1)
in gebreke blijft. In Frankrijk, Engeland en Canada daarentegen
wordt het verbod in de eerste ·plaats door strafsancties gehandhaafd.
Daarbij client wel opgemerkt dat in Canada het vervolgingsbeleid
vrij effectief blijkt gevoerd te worden (2) en dat in Frankrijk de ,loi
d'orientation du commerce 1973" (art. 44) oak de mogelijkheid
voorziet voor de strafrechter om het ophouden van de reclame te
bevelen (3). Oak de gemeenrechtelijke mogelijkheid (4) om via een
kart geding en onder dwangsom de voorlopige staking van een onrechtmatige daad, i.e. misleidende reclame te doen staken {art. 73,
16 alinea decreet 71-740 van 9 september 1971 op de burgerlijke
procedure, gewijzigd door art. 178 decreet nr. 73-II22 van 17 december 1973) is in de praktijk niet zonder belang (5). Voor professionele
organisaties geldt nag steeds de cassatierechtspraak (6) die hen
inzake misleidende reclame - zowel de vroegere (7) als de huidige
wettelijke regeling inzake misleidende reclame werd getroffen met
het (quasi) exclusieve doel de verbruikers te beschermen - het
recht ontzegt zich burgerlijke partij te stellen (en schadevergoeding

(I) Zie over de Zweedse consumentenombtidsman en het marktgerechtshof: BocKEN, H.,
Rapport IV.2 op het Nationaal Colloquium over de Economische Magistratuur te Gent
I 4/ I 5-XI- I 97 5, Verbruikersrechtbanken, gerechtelijke organisatie en verbruikersbescherming:
Kanttekeningen bij het Zweedse model, nt. I 8-I9 met verdere verwijzingen (zie ook reeds mijn
Agressieve Verkoopmethoden, blz. 769 e.v.).
(2) Zoals blijkt uit de rechtspraak vermeld in het kwartaalschrift van het Canadese Ministerie voor het Verbruik Bulletin de la publicite trompeuse.
(3) Op grond van het gemeenrecht werd door sommige rechtspraak van v66r I973 (maar
hieraan verandert de loi d'orientation du commerce niets) de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om daden van onrechtmatige mededinging door een kort geding voorlopig
te staken betwist. omdat het een uitspraak over de grond van de zaak zou verondersteld
hebben (zie hierover o.a. BAUMANN, Denise, Die neue Entwicklung des Mittelstands-, Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes in Frankreich, GRUR Int. I975, blz. 375 e.v.; FouRGoux,
J. Cl., noot onder Trib. gr. inst. Parijs, 24 december I969 en trib. gr. inst. Strasbourg,
27 januari I97I, D. I97I, fur., blz. 622, ULMER-I<RAssER, Unlauterer Wettbewerb, IV,
Frankreich, blz. 339 e.v.
(4) Met dit voorbehoud dat inzake misleidende reclame de rechtspraak soms reserves van
formele aard (zie vorige voetnoot) laat gelden. Doorgaans zullen belanghebbenden echter
vorderen op grond van artikel 45 ,loi Royer" (burgerlijke partijstelling): een interessante
mogelijkheid sinds de strafprocedure - bij dewelke de burgerlijke partijstelling gebeurt erg expeditief is (art. 44).
(5) Zie bvb. Paris, 20 december I974• D. I975, fur. 3I2 (inzake ,Guide des medicaments
les plus courants") met noot R. LINDON, over een vervolging op grond van een inbreuk
op de wettelijke bepalingen inzake publiciteit voor farm_aceutiq1. In dit arrest werd voor
het eerst in toepassing van de nieuwe wettelijke regeling (art. 45 ,loi Royer") het vorderingsrecht van een consumentenorganisatie erkend.
(6) Cass. crim, I4 januari I969, D. I969, fur. 583 noot J.-Cl. FoRGOUX.
(7) De wet van 2 juli I963 ,loi de finances" artikel5 (zie mijn Agressieve Verkoopmethoden,
Leuven, I975, blz. I22 e.v.).
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of staking te eisen). In Engeland tenslotte, ontbreekt een effectieve
privaatrechtelijke (I) bescherming tegen misleidende reclame.
14· Daarenboven kennen de landen met een civielrechtelijk sanctiesysteem doorgaans ook strafsancties, zij het dan slechts in strikter
omschreven gevallen. In Belgie bvb. is een inbreuk op artikel 20,
I 0 over misleidende reclame slechts strafbaar als er kwade trouw
bewezen wordt (2). Een analyse van de rechtspraak op grand van de
wet handelspraktijken gewezen sinds haar inwerkingtreding tot einde
I975 (3), leert dat tot nu toe geen enkele beslissing op basis van deze
bepalinglwerd genomen. De parketten treden nogal aarzelend op.
Nochtans verhinderde de aanwezigheid van dit begrip in de vroegere
Franse wetgeving (4) m.b.t. misleidende reclame en in de nog steeds
geldende wetgeving over bedrog inzake koopwaren de rechtbanken
niet een vrij extensieve interpretatie te geven en de kwade trouw
reeds aanwezig te achten wanneer in hoofde van de adverteerder
kennis van de onjuistheid van de advertentie kon bewezen worden (5).
In de Franse wet van I973 komt geen ,mauvaise foi" -vereiste meer
voor. Dit betekent enkel een bewijslastomkering (6): de beklaagde
adverteerder zal dienen te bewijzen dat hij niet opzettelijk heeft
gehandeld. In elk geval is nu het subjectieve element - een speciaal
opzet - uit de definitie verdwenen.
15. Dit brengt mij tot een centraal punt in de discussie over strafsancties versus civiele sancties ter beteugeling van misleidende

(1) Zie ScHRICKER, G., Rechtsvergleichende Bemerkungen zur strafrechtlichem Schutz gegen
Wettbewerb, GRUR Int.- 1975, biz. 46 e.v.
(2) Artikel 61, eerste lid wet handelspraktijken.
(3) lngevolge artikel 55, vijfde lid en artikel 67, derde lid wet handelspraktijken zijn de

griffiers van hoven en rechtbanken verplicht een kopie van elke op grond van de wet
handelspraktijken gewezen beslissing te Iaten geworden aan de Minister van Economische
Zaken. Dank zij de vriendelijke toestemming van de heer L. Viaene, eerste adviseur bij
het Ministerie en de hulp van Mej. Duray en de heer Tek van de Dienst voor Handelsreglementering heb ik begin 1976 de toen reeds over de zeshonderd uitspraken kunnen
raadplegen.
(4) Loi de Finances van 2 juli 1963, artikel 5·
(s) BAUMANN, D., I.e., biz. 375; zie ook: SAcE, Les conditions d'incrimination de Ia publicite
commerciale et Ia protection des consommateurs, Rev. dr. pen. crim., 1975, biz. 481-510
(p. 500 e.v.).
(6) FoUREs, R., De Ia mauvaise foi exigee pour !'application des sanctions de Ia loi du 27
decembre 1973 aux publicites comportant des allegations fausses ou de nature a induire en
erreur, Gaz. Pal., 1974, nr. 135-136, biz. 8 en BAUMANN, D., I.e., biz. 375· Volgens deze
laatste auteur komt het schrappen van de -vereiste van kwade trouw neer op een bewijslastoinkering t.a.v. de schuldvraag: de beklaagde zal dus zijn goede trouw moeten bewijzen,
maar wanneer hij dit bewijs kan leveren moet hij ook vrijgesproken worden. Een strafwet
kan immers niet het bewijs van de onschuld uitsluiten.
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reclame. In zijn reeds geciteerd (r) referaat voor de Duitse commissie
ter hervorming van het economisch strafrecht in de Bondsrepubliek,
maakt professor G. Schricker een belans op van de civielrechtelijke
en strafrechtelijke stelsels in diverse Westerse Ianden. Voor zijn
eigen land komt hij alvast tot de conclusie dat het civielrechtelijk
systeem verder client uitgebouwd te worden. Bij een hervorming
van § 4 UWG - het strafrechtelijk artikel inzake misleidende reclame - is Schricker voorstander van een beperking van het toepassingsgebied ervan tot de ,harde kern". Manifeste misleiding moet
kunnen bestraft worden aan de hand van een duidelijk geformuleerde
wetsbepaling. De van moeilijke waarderingsvragen afhankelijke
grensgevallen moeten zoveel mogelijk civielrechtelijk - o.m. door
belangenafweging opgelost worden (2).
Alleidt een evaluatie van problemen en rechtstechnieken in de andere
Ianden niet noodzakelijk tot dezelfde conclusies, de voorstellen van
Schricker verdienen overwogen te worden. Schricker zou dus de
nieuwe strafrechtelijke bescherming (3) beperken tot de gevallen
waar een zekere graad van gevaar voor de verbruikers heerst, m.n.
denkt hij aan reclame-inhouden die in het algemeen bepalend zijn
voor de consumptiebeslissing m.n. aanduiding over kwaliteit, kwantiteit en eigenschappen van het a11gebodene, over de prijs, de essentiel{!
contractsvoorwaarden (zoals garanties enz.) en waarmee een belangrijk deel van de aangesprokenen kan worden misleid. Schricker
stelt twee wetgevingstechnieken voor waarmee deze gedachte kan
worden gerealiseerd. De eerste bestaat erin een limitatieve lijst van
reclame-inhouden op te geven over dewelke misleiding strafbaar
wordt gesteld. Om ontduiking te voorkomen stelt hij voor aan deze
lijst een generaliserende slotbepaling toe te voegen in de aard van
,elementen die voor de beslissing van de consument van gelijkaardige
betekenis zijn" (als de opgesomde). De tweede methode bestaat
er in een meer abstracte formulering te geven: strafbaar zou zijn
elke misleiding die geeigend is het koopbesluit van de afnemer op
(1) In ZHR 1975, biz. 208-248 en samenvatting in GRUR Int. 1975, biz. 33 e.v.
(2) Een volledig wegcijferen van beiangenafweging in het strafrecht houdt Schricker
echter, terecht, niet voor mogelijk (I.e., biz. 228).
·
(3) De bestaande versie van§ 4 UWGiuidt als volgt: ,Wet in der Absicht, den Anschein
eines besonders giinstigen Angebots vorzurufen, in o.ffentlichen Bekanntmachungen oder in
Mitteilungen due fur einen grosseren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschiiftliche
Verhaltnisse, insbesondere (... = dezelfde opsomming als in § 3) wissentlich unwahre

und zur Irrefiihrung, geeignete Angaben macht, werd mit( ... ) bestraft" en wijkt in hoofdzaak met de door mij gecursiveerde passages van het civielrechtelijk verbod van § 3 UWG
af. Anders dan in § 3 is dus vereist: het voorspiegelen van een speciaal gunstig aanbod,
het publiek bekendmaken voor een ruimere personenkring, de kwade trouw van de adverteerder en de onwaarheid van de advertentie.

meer dan bijkomstige wijze te beinvloeden! Een dergelijke beperkende
precisering van het objectieve ,Tatbestand" zou alleszins het voordeel bezitten dat men geen moeilijker te apprecieren subjectieve
element (zoals kwade trouw) als tegengewicht aan de delictomschrijving moet toevoegen. In de voorgestelde formulering zou aan de
subjectieve zijde kunnen volstaan worden met een vereiste van dolus
eventualis. In de bestaande versie van § 4 UWG is een rechtstreeks
opzet (een weten in hoogde van de adverteerder dat zijn advertentie
in elk geval misleidend is), zelfs meer een speciaal opzet (de bedoeling
een speciaal gunstig aanbod op te roepen) vereist. In het voorstel
van Schricker en de (oudere) voorstellen van de Bondsraad, Bondsregering (r) en de ,Kommission zur bekampfung der Wirtschaftskriminalitat" (die Schricker in grote trekken volgde (2) zou een
onbedoelde, ja zelfs een niet met zekerheid geweten, maar op de
koop toe genomen misleidingsgevaar volstaan. Deze regeling is dan
te vergelijken met de bestaande Franse waar de beschuldigde adverteerder zijn goede trouw moet (maar kan) bewijzen.
In een ander opzicht gaat Schricker's versie minder ,ver" dan de
aanvankelijk door de autoriteiten ontworpen regeling : m.n. door
het invoeren van een limitatieve, zij het door een ,generalklausel"
aangevulde lijst.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat het door Schricker, en
nu ook door de ,Kommission zur Bekampfung der Wirtschaftskriminalitat" voorgestelde systeem, dankzij het benadrukken van het
objectieve element in een (eerder) beperkte definitie wellicht meer
kans maakt toegepast te worden dan een ruime maar wegens subjectiviteitseisen moeilijk te interpreteren regeling. Dit is ook de mening
van Screvens (3) die nog een andere wenk voor een effectieve toe(1) Hierover meer bij KLUG, I.e., biz. 217, die voorstander is van een handhaving van een
rechtstreeks opzet (zeer uitvoerig biz. 227 e.v.). Deze auteur bespreekt ook het (oudere)
voorstei van TIEDEMANN en de door hem meer gesteunde voorstellen van de ZAW (Zentraiausschuss der Werbewirtschaft) (biz. 294) en de .,Deutsche lndustrie- und Handeistag
(DIHT)" (biz. 295). Voor een giobaie stellingname van het ZAW zie de brochure die
deze organisatie van de reclame-industrie in december 1975 (Bonn) uitgaf onder de titei
.,ZAW-Diskussionspapier zur Werberechtspolitik". De teksten van de besiuiten van de
.,Kommission zur Bekampfung der Wirtschaftskriminalitat", van een aanbeveiing van de
.,Verbraucherbeirat" (adviserend orgaan van de regering) en een stellingname van de
Bondsdagfractie van de SPD zijn in bijiage in deze brochure afgedrukt.
(2) Vindpiaats: zie vorige voetnoot. De tekst van het voorgesteide §X: .,Wer im geschaftlichen Verkehr offentlich oder gegeniiber einer Vieizahi von Personen iiber die Beschaffenheit, die Nutzungsmogiichkeit, die Herkunft oder den Preis von Waren oder WirtschaftIichen Leistungen oder iiber einen sonstigen Umstand irrefiihrende Angaben macht, die
fiir den Vertragsabschiuss von wesentlicher Bedeutung sind, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahre oder mit Geidstrafe bestraft".
(3) Aigemeen Versiag op de Journees Canadiennes (1973) de !'Association Henri Capitant
Aspects penaux de Ia protection du consommateur, Rev. dr. pen. crim., 1973-1974• biz. 643.
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passing geeft: eerder lichtere (politie)-straffen die evenwel doeltreffender worden opgelegd dan zwaardere straffen waarbij de toepassing aarzelend zou geschieden (r).
16. Een naast elkaar bestaan van een civiele regeling en een strafregeling biedt waarschijnlijk de meeste garanties voor een effectieve
consumentenbescherming (2). Het loont dus de moeite de Duitse
hervormingswerkzaamheden te blijven volgen. Met de civielrechtelijke oplossing, de vordering tot staken - over de vordering tot
schadevergoeding zal in het laatste stuk over individuele maatregelen iets gezegd worden - hebben m.n. de Bondsrepubliek en
Belgie al wat ervaring. In de Bondsrepubliek worden de met genoemd
rechtsmiddel behaalde resultaten positief getaxeerd (3). Voor Belgie

(x) Voor Belgii~ is die wenk overbodig. Zie de Iichte straffen - enkel geldboeten - in
de wet handelspraktijken. Uit de beschikbare rechtspraak gewezen op grond van de strafbepalingen uit de wet (zie STUYCK, J., m.m.v. DEMEYERE, L. en PoTVLIEGE, F., Overzicht
van rechtspraak betreffende de wet handelspraktijken (30 augustus 1971-31 cecember 1975),
Jura Falconis, Vol. XII (1975-1976), nr. 3, biz. 355 e.v.), blijkt dat bijna steeds de wettelijk
minimumboete (26 X 40 F) wordt toegepast. Indien wordt aangedrongen op Iichte straffen
dan client op zijn minst tach een mechanisme te worden voorzien dat de systematische
toepassing van de voor grate en middelgrote ondememingen belachelijk !age minimumgeldboeten tegengaat .
(2) Het Nederlands wetontwerp (zittijd 1975-1976, nr. 136n) heeft voor een eenzijdige
civielrechtelijke aanpak geopteerd. De redenen hiervoor vindt men op biz. 6-7 van de
memorie van toelichting: 1) de noodzaak te komen tot nauw-omschreven normen, waartoe het strafrecht zich niet zou lenen; 2) het feit dat het strafrechtelijk apparaat niet gewend
is met deze materie te werken en de algemene optie van de Nederlandse regering om
strafsancties te vermijden overal waar ze niet strikt noodzakelijk zijn; 3) de onmogelijkheid
onmiddellijk staking en rectificatie te bekomen in een strafproces. In tegenstelling tot
W. J. SLAGTER (Wetsontwerp omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende
reclame, TVVS Ondernemingsrecht 1976, p. 2) overtuigen deze argumenten mij niet
(VERKADE, D. W. F., Het wetsontwerp misleidende reclame, N.J., 1976, biz. 357 e.v., biz.
368-369) is ook niet overtuigend door het tweede argument, eerste stuk). Over dat tweede
argument in zijn geheel zou nog lang kunnen nagepraat worden. De plaats ontbreekt
mij hier (ter orientatie: twee Belgische auteurs D'HAENENS, J., De depenalisatie in het
economisch recht, rapport ll.4 op het Nationaal Colloquium over de Economische Magistratuur
te Gent op 15/15-XI-I975 en BosLY, H., Les frontieres de Ia repression penale en droit
economique, R. Dr. Pen., 1972, biz. 137 e.v., i.z. biz. 169).Tegenover de eerste reden staan
de hager bestudeerde Duitse voorstellen tot wijziging van § 4 UWG. Het derde argument
wordt weerlegd door de Franse regeling uit art. 44 II loi Royer: een injunctie uit te spreken
door de strafrechter of zelfs de onderzoeksrechter.
(3) Zie ScHRICKER, G., I.e., ZHR 1975, biz. 241. Volgens hem (zijn studie is o.m. gebaseerd
op nationale rapporten uit Frankrijk, Engeland, V.S. en Zweden, ter gelegenheid van
een werkzitting van de ,Gesellschaft fUr Rechtsvergleichung" te Hamburg in september
1973 - zie zijn voetnoot 87) heeft de praktijk uitgewezen dat gemiddeld genomen civielrechtelijke beschermingssystemen tegen misleidende reclame efficienter zijn dan strafrechtelijke. Het Duitse UWG, dat het prototype van de civielrechtelijke aanpak kan worden
genoemd, zou tot vrij bevredigende resultaten geleid hebben. Niettemin blijven vee! inbreuken zonder vervolging: VoN HrPPEL, E., Kontrolle der Werbung, BB 1974, biz. 1038.
Deze auteur blijft (biz. 1039) bijgevolg bij zijn vroeger voorstel (Kontrolle der Werbung?
ZRP 1973, biz. 177 e.v.) oak in Duitsland een staatscontrole op reclame in te voeren naar
Zweeds en Amerikaans voorbeeld. Zie de reactie van ALBRECHT hierop : Kontrolle der
Werbung? ZRP 1974, biz. 32 e.v.

geldt zeker niet hetzelfde, althans wanneer de appreciatie beperkt
wordt tot het gebruik dat particulieren (o.m. de consumentenorganisaties) er van maken c.q. kunnen van maken. Nu de laatste tijd de
Minister van Economische Zaken in toenemende mate van zijn vorderingsrecht gebruik maakt (1) moet nog worden afgewacht of via
deze weg geen betere resultaten kunnen worden bekomen (2). Het
inschakelen van een speciale administratiefrechtelijke instantie kan
de doeltreffendheid van een principieel als nuttig te beschouwen
civielrechtelijk handhavingssysteem wellicht vergroten. Hierover
nu iets meer.

II. Een speciaal publiekrechtelijk lichaam?
17. In een aantal der onderzochte laden treedt een speciaal met de
behartiging van het consumentenbelang geinstaleerde instantie op
om een einde te (doen) stellen aan misleidende of anderszins onrechtmatig geachte reclamecampagnes: in Zweden, Noorwegen en
Denemarken heeft men een van de overheid en van de betrokken
middens onafhankelijke consumentenombudsman (3). In Frankrijk
en Canada treden de niet van de overheid onafhankelijke - het
zijn overheidsdiensten - ,Service des Fraudes" respectievelijk de
,Division de la publicite trompeuse" (bij het Bureau de la politique
de concurrence van het Ministere de la consommation et des corporations) (4) op. Het voor- en na van dergelijke instanties, de mogelijkheid van invoering ervan (vooral die van het eerste type) in het
recht van de diverse lidstaten kunnen hier onmogelijk besproken
worden. Vermits het overigens een institutioneel aspect van consumentenbescherming in het algemeen betreft, moge deze discussie
hier ook verder buiten beschouwing blijven.
(I) Volgens een antwoord op een parlementaire vraag (Vragen en Antwoorden Kamer,
I6 december I975, biz. 469) had de Minister van Economische Zaken op dat moment in
totaal 44 vorderingen tot staken ingesteld. Acht hadden reeds het voorwerp van een definitief vonnis (waarvan vijf een bevel tot staken inhielden) uitgemaakt. Verschillende
gevallen betroffen misleidende reclame.
(2) In elk geval wordt op blz. 3 en 4 van begin I976 voor de Raad voor het Verbruik
ter bespreking voorgelegde ,principes waarmee rekening zou kunnen gehouden worden bij de hervorming van de wet betreffende de handelspraktijken van I4 juli I97I"
de mening uitgebracht door het departement van Economische Zaken dat het handhavingssysteem van deWHP in zijn geheel niet aan zijn gestelde verwachtingen heeft beantwoord.
(3) Zie over de oudste consumentenombudsman (als instelling), m.n. de Zweedse, mijn
Agressieve Verkoopmethoden, biz. 770 met verdere verwijzingen en BocKEN, H., Verbruikersrechtbanken, Rapport IV. 2 op het reeds genoemde Nationaal Colloquium over de Economische Magistratuur te Gent, biz. I8 e.v.
(4) De Canadese dienst, ontlangs (n.a.v. de op I januari I976 inwerkinggetreden wetswijziging) geherstructureerd en gedecentraliseerd; spoort zelf overtredingen op door
het op gezette tijden doorvoeren van nationale·enquetes (zie Bulletin de Ia publicite trompeuse, fevrier I976, biz. 2).
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Een andere vorm van administratieve tussenkomst is de voorafgaande (preventieve) controle op de reclame. Een vorm van censuur
dus. Ook hier stellen zich problemen die in het kader van dit preadvies
niet kunnen besproken worden. Bovendien blijkt, tenzij dan op deelgebieden (1) dat geen der wetgevers der onderzochte landen ooit
de intentie heeft kenbaar gemaakt een dergelijke aanpak in overweging te nemen (deze aanpak zou vermoedelijk erg duur en praktisch niet te realiseren zijn). Hier teveel aandacht aan besteden zou
dus tijdverlies zijn. T.a.v. prospectussen voor postorderverkoop
lijkt een dergelijk systeem mij evenwel te realiseren en om redenen
die ik elders heb uiteengezet (2) zelfs wenselijk.

III. Bewijslastomkering
18. Artikel A (v) van het ,Consumer Protection Charter" (Chartre
de protection des consommateurs (3) van de Raad van Europa luidt:
,La legislation nationale devra exiger qu'aucune forme de publicite
- visuelle ou auditive- n'induise en erreur l'acquereur en puissance
du produit au du service. Quels que soient les supports utilises,
tout auteur d'une publicite devra pouvoir, sur demande, fournir la
preuve de !'exactitude de ce qu'il a affirme. Celui qui ne pourrait
produire cette preuve, devra, s'il en est prie, proceder a ses frais, a
la publicite corrective equivalente (4).
In dit artikel worden de lid-staten er toe aangezet, voor zover dit nog
niet gebeurd is, twee instrumenten in hun wetgeving in te voeren
die in de huidige discussie over misleidende reclame verre van onbekend zijn: de bewijslastomkering en de correctieve reclame.
Voor de bewijslastomkering kan ik kort zijn. Zij maakt het voorwerp
uit van een apart pre-advies, m.n. dat van Geubel. Hier zij volstaan
met de volgende overwegingen. In landen waar een speciaal publiekrechtelijk lichaam belast is met de penale, respectievelijk de civiele
vordering (Frankrijk, respectievelijk Zweden en de V.S.) kon m.b.t.
(I) Zie voor Belgie het toezicht van de Bank.commissie op de emissieprospectussen van
effecten (hierover mijn Agressieve Verkoopmethoden, biz. 58o). Voor Frank.rijk het voorafgaand depot van reclame voor afstandsonderwijs (Loi n° 7I-556 van I2 juli I97I, ].0.
I3 juli I97I), het voorafgaand visum voor reclame voor farmaceutica en parafarrnaceutica
(Code la Sante publique, art. L 55 I) en het .,label" voor verkoop van publicaties met liefdadig oogmerk (wet nr. 72-6I8 van 5 juli I972, ].0. 9 juli I972, p. 7I75). Over al deze
reglementeringen: rnijn Agressieve Verkoopmethoden, blz. 578 e.v.
(2) Agressieve Verkoopmethoden, blz. 582 e.v.
(3) Resolutie 543-I973 van de Consultatieve Vergadering.
(4) Tegen deze passus had de lnternationale Kamer van Koophandel (dokument nr.
250-2/I6) bedenk.ingen. Zo ook, vanzelfsprekend de militante Duitse ZAW (ZA WDiskussionspapier zur Werberechtspolitik, I december I975, p. 77 e.v.
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de bekende moeilijkheden voor aanleggers om de onwaarheid van
de reclame te bewijzen, vrij gemakkelijk een bewijslastomkering
worden ingebouwd. Dit komt dan neer op een speciale informatieplicht t.a.v. dat lichaam. In een louter civielrechtelijk systeem lijkt een
bewijslastomkering moeilijker te intrciduceren. In het Nederlands
wetsontwerp dat voor een zuiver privaatrechtelijk beschermingssysteem heeft geopteerd, wordt enkel de invoering van de bewijslastomkering m.b.t. de schuldvraag (r), niet m.b.t. de misleidingsvraag voorgesteld. In het rapport dat Schricker voor de Bondscommissie bracht, wordt eveneens de voorkeur gegeven aan een speciale
bewijslastverdeling over de procespartijen eerder dan aan een bewijslastomkering, die overigens in het Duitse recht, waar rechters op
grand van eigen levenservaring plegen te oordelen, volgens hem
niet zou passen. De Commissie spreekt in haar verslag (2) ook niet
over bewijslastomkering.
Wat er ook van zij : een volledige wettelijke omkering van de bewijslast t.a.v. het misleidingsgevaar is slechts denkbaar m.b.t. reclamebeweringen van objectieve aard- dit is slechts een deel van de misleidende reclame in enge zin, zodat op een dergelijke regeling niet te
veel hoop moet gesteld worden i.v.m. een effectieve verbetering van
de consumentenbescherming - en maakt waarschijnlijk geen kans:
de kosten hiervan voor de industrie zijn vermoedelijk hoog genoeg
opdat ze er zich in alle hevigheid zal tegen verzetten (3). Het voorontwerp van EEG-richtlijn tenslotte, dat voor het overige vrij ver gaat (en
ook de correctieve reclame volstaat, zie volgend punt), zou de bewijslastomkering (zoals in Nederland) bij voorbaar reeds beperken
tot de schuldvraag.

(1) Indien volgens het vorige artikel onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud
en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, is
hij voor de dien tengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat hem geen
verwijt treft (art. 1416b). Uit de tekst blijkt dat adverteerder en reclameadviesbureau
(niet het medium) automatisch aansprakelijk zijn voor (bewezen) misleiding: de eiser zal
dus niet eerst moeten bewijzen dat bvb. de aangesproken adverteerder schuld treft en het
risico !open dat deze de hal naar het adviesbureau of het medium kaatst enz ... (zie verder
de memorie van toelichting, p. 7, SLAGTER, W. J., Wetsontwerp omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame, TVVS Ondememingsrecht, 1976, biz. 2 e.v.
(p. 4-5) en VERKADE, D. W. F., Het wetsontwerp misleidende reclame, N.J. 1976, biz. 361-362).
Laatstgenoemde auteur is ook tegenstander van de invoering van de bewijslastornkering
m.b.t. de rnisleidingsvraag, althans in de Nederlandse regeling die ervan uitgaan dat reclame
op zichzelf een geoorloofde bezigheid is. Bijgevolg is er volgens hem ook geen rechtsgrond
voor een algemene (t.a.v. elke reclameboodschap geldende) ,waarmakingsplicht" (I.e.,
biz. 366).
(2) Mgedrukt op biz. 143 e.v. van het ZA W-Diskussionspapier zur ·Werberechtspolitik.
(3) Zie bvb. het reeds geciteerde ZAW -document, biz. 77 en het eveneens reeds geciteerde
ICC-document.
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IV. Correctieve reclame
19. lndien de invoering van een bewijslastomkering in een privaatrechtelijk systeem enigszins problematisch is, dan geldt dit niet, of
in veel mindere mate, voor de zgn. ,correctieve reclame" (,corrective
advertising"). Nochtans valt over deze instelling veel (zowel voor
als tegen) te zeggen. Oak op dit punt zal ik mij echter tot een paar
hoofdlijnen moeten beperken.
De oak in het (Eerste) ,Voorlopig Programma van de (Europese)
Gemeenschap inzake voorlichting en bescherming van de consument" (door de commissie bij de Raad ingediend op 5 december
1973 (1) gesuggereerde methode om de uitwerking van een misleidende reclameboodschap tegen te gaan werd onlangs, in navolging
van de V.S. (2) reeds in Frankrijk (3) ingevoerd en komt in de Nederlandse (4) en de Europese (wets- respectievelijk richtlijn-) ontwerpen
voor.
Vermits dus het voorontwerp van richtlijn van de EEG de lid-staten
zou verplichten de nodige maatregelen te treffen opdat de consumenten of degenen die hen in rechte vertegenwoordigden op kosten
van de adverteerder rectificatie, van een misleidende boodschap
zouden kunnen vorderen, dienen de kansen van een op Europees
vlak veralgemeende rectificatiemogelijkheid t.a.v. misleidende reclame ernstig te worden genomen. Men zal de mogelijke efficientie
van een dergelijk instrument bijgevolg zorgvuldig dienen te onderzoeken.
Persoonlijk ben ik er nag niet zeker van dat de correctieve reclame
de rechtspositie van de misleidbare consument essentieel zou kunnen
verbeteren. De Amerikaanse ervaring is niet hoopgevend (5); de
Franse regeling is te recent om een appreciatie te geven. Twijfels
over de effectiviteit van het instrument in het algemeen lijken mij
gegrond. M.n. valt het te vrezen dat de rectificatie niet alleen vaak
te laat zal komen of niet bij machte zal zijn de herinnering bij het
publiek of de advertenties die reeds in handen van dat publiek zijn
(1) COM (73) 2108.
(z) Zie vrij uitvoerig ScHRICKER, G., Berichtigende Werbung, GRUR Int. 1975, blz. 191 e.v.
(p. I9I-I92). Zie voor verdere voorbeelden: AAKER, D. A., Deceptive advertising in AAKER
& DAii, Consumerism, znd ed., New York 1974, blz. 137 e.v. (blz. ISI-153). Een wettelijke
basis voor correctieve reclame in de V.S. ontbreekt alsnog (oak na de wetswijziging van
1975); (ScHRICKER, G., I.e., blz. 192).
(3) Artikel 44, II, zesde lid, loi RoYER, zie oak de ministeriele circulaire van I oktober
1974 (D. 1975, Leg. p. 52); zie hierover ook BAUMANN, D., GRUR Int. 1975, blz. 375·
(4) Artikel 1416c; eerste lid wetsontwerp 136II.
(5) ScHRICKER, I.e., blz. 192.

(tijdschriften, prospectussen) te doen verdwijneri. (1), maar ook
dat hij mogelijks een averrechts effect kan hebben en het publiek
gewoon aan het produkt herinneren - zij het dan onder een ongunstig
daglicht, maar het is niet zeker dat dit meer kwaad dan goed doet
aan de verkoopsmogelijkheden van het produkt. Er client dan wei
bijgezegd dat dit averrechts effect alleszins door de adverteerder
betaald wordt en dat het effect van de correctieve reclame client geapprecieerd te worden door een vergelijking met de reclame die de
adverteerder voor dezelfde prijs zou kunnen plaatsen indien hij niet
tot de rectificatie zou verplicht geweest zijn.
Twijfels over de effectiviteit van de correctieve reclame in het algemeen, betekent m.i. echter nog niet dat het instrument niet zou
moeten worden voorzien. Integendeel, er zijn voorzeker gevallen
denkbaar - en deze situeren zich niet aileen (en misschien zelfs niet
hoofdzakelijk) op het vlak van de misleidende reclame, maar ook
op het vlak van andere vormen van aanstootgevende reclame, zoals
bij psychologische koopdwang en overdreven belasting (2) - waar
een rectificatie het beste middel tot voorkoming van verder onheil is.
Wenselijk zou het zijn ruime mogelijkheden te voorzien voor degenen
die in het consumentenbelang kunnen optreden om publicatie (3)
van zowel het vonnis of een deel ervan als van een rechtszettende
mededeling (in de meest uiteenlopende vormen) te vorderen. De
rechter moet dan wel de mogelijkheid behouden de vordering (althans op bepaalde gronden) af te wijzen, ook al krijgt de eiser over
de grond van de zaak genoegdoening. Eveneens zou de rechter,
naargelang het geval, moeten kunnen kiezen tussen de publicatie
(1) Hetzelfde probleem stelt zich overigens bij de publicatie van een vonnis, bvb. een door
de voorzitter van een Belgische rechtbank van koophandel gegeven bevel tot staken.
Krachtens artikel 58, eerste lid wet handelspraktijken is het bevel tot publicatie slechts
toegelaten ingeval het ,van aard is bij te dragen tot de staking van de aangeklaagde daad
of van haar nawerking". De publicatie mag geen vorm van herstel van schade zijn. Op
grond hiervan heeft zich een t.a.v. publicatie vrij restrictieve jurisprudentie ontwikkeld
(zie STUYCK-DEMEYERE-POTVLIEGE, Overzieht van reehtspraak wet handelspraktijken,
Jura Faleonis, XI, nr. 4). Typerend is Voorz. Kh. Brussel, 3 januari 1972, ]. T., 1972,
biz. 135 e.v. in een zaak van (zoals men weet in Belgie verboden) vergelijkende reclame,
waarin de voorzitter de publicatie van zijn bevelschrift weigerde omdat de publicatie niet
bij machte zou zijn de mogelijke herinnering aan de voortaan te verwijderen affiches te
doen verdwijnen of de bezitters van folders waarin de advertentie voorkwam te overtuigen
het blad met de gewraakte tekening eruit te verwijderen. In elk geval is mij in de Belgische
rechtspraak op grond van de wet handelspraktijken geen enkele beslissing bekend waar
in een zaak van misleidende reclame publicatie van het vonnis geacht werd bij te dragen tot
de stopzetting of de nawerking van de gelaakte advertentie.
(2) Zo ook ScHRICKER, G., I.e., biz. 200.
(3) ScHRICKER (I.e.) toont aan de hand van overtuigende voorbeelden i.v.m. afgedwongen
aankopen, gevoelsbespelende reclame enz ... (over deze begrippen zie mijn Agressieve
-Verkoapmethoden, pass.) aan dat de publicatie van het vonnis het middel kan zijn om de
nog niet getroffenen te beschermen.
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van zijn vonnis (of een deel ervan) of de rectificatie (of allebei) en de
wijze van rectifi.catie moeten kunnen bepalen (de tekst ervan, het
medium, de frekwentie, enz .. ). Dit is overigens de regeling van
artikel qx6c Nederlands wetsontwerp. Artikel 44 loi Royer daarentegen bepaalt dat de rechter in geval van veroordeling de publicatie
van zijn vonnis beveelt (1). Bovendien kan hij, op kosten van de veroordeelde, de verspreiding van een of meer rectificaties bevelen.
Ook zij verwezen naar de zeer ruime Noorse wet (Marketing control
Act 1974), artikel 12: ,The Market Council may order such measures
as it seems necessary to ensure that the act shall come to an end
and to prevent a repetition thereof".
In de Belgische en de Nederlandse context is een expliciete en duidelijke bepaling i.v.m. rectificatie, ondanks de reeds bestaande (relatieve) mogelijkheid daartoe naar geldend recht, echter gewenst (2).
Voor Duitsland acht Schricker (3) een aanpassing van § 23, tweede
· lid van het UWG i.v.m. openbaarmaking van het vonnis wenselijk (4),
maar wijst erop dat het huidige recht de mogelijkheid tot rectifi.catie
als species van de door het UWG geregelde ,Beseitigungsanspruch"
reeds voorziet. Nog steeds volgens deze auteur wordt er in de praktijk
evenwel zeer zelden gebruik van gemaakt. Zou voor Duitsland, in
tegenstelling tot- wat Schricker adviseert, dan toch geen expliciete
rectifi.catie-clausule (in het UWG) gewenst zijn?
T enslotte zal de rechter bij de formulering van de rectificatie met
bijzondere zorg dienen te werk te gaan. Op die marrier kan dan' het
gevaar van een averrechtse werking t.a.v. de lezers die van de oorspronkelijke (misleidende) mededeling geen kennis hebben genomen,
vermeden worden (5).

B.

INDIVIDUELE BESCHERMING

20. Het recht zal zijn consumentenbeschermende taak op het domein
van de misleidende reclame slechts waarmaken in de mate waarin

(I) Dit lijkt op een verplichting te duiden. Dit standpunt wordt overigens bevestigd door
de ministeriele circulaire van I oktober I974. D. I975. Leg., biz. 55·
(2) In Belgie is, zoals gezegd, de publicatie van het vonnis of een dee! ervan mogelijk.
Rectificatie kan mogelijks onrechtstreeks bereikt worden indien de rechter bij het opstellen
van zijn vonnis rekening houdt met die publicatie.
Voor Nederland wordt de ontworpen regeling, ondanks de mogelijkheid om naar huidig
recht reeds recificatie te bekomen, toegejuichd door SLAGTER, I.e., biz. 5, die erop wijst
dat vele rechters nag te aarzelend zijn om er gebruik van te maken.
(3) L.e., biz. 20.
(4) O.m. de mogelijkheid het gehele vonnis of een dee! ervan te publiceren (nu enkel het
beschikkende gedeelte).
(5) Zie de memorie van toelichting, biz. 14 bij het Nederlands wetsontwerp en goedkeuring
SLAGTER, W. J., I.e., biz. 5·
·

het naast maatregelen ter bestrijding van reclamecampagnes, ook
instrumenten voorziet waarmee aan de individuele misleide consument een effectieve kans wordt gegeven de gevolgen van de misleiding
voor hem ongedaan te maken. Dit geldt zeker voor wie zich op het
standpunt plaatst dat vooral de ,kleine" consument client beschermd (I). De ,kleine" consument zal immers het gemakkelijkst
tot de eerste slachtoffers behoren - m.n. de slachtoffers v66r een
collectieve maatregel (zoals een bevel tot ophouden en een rectificatieve mededeling) - en het gemakkelijkst nog slachtoffer worden
ondanks het bestaan van bvb. een rectificatie.
In de individueelrechtelijke bescherming zou ik twee facetten willen
onderscheiden: I) het materieelrechtelijk facet: wat is c.q. behoort
het lot te zijn van contracten gesloten n.a.v. misleidende reclame;
2) het formeelrechtelijk aspect: hoe vordert de consument een eventueel recht op ontbinding/vernietiging of schadevergoeding ?

I. Lot van de overeenkomsten
21. Het is opvallend dat geen enkele der onderzochte reglementeringen zich met dit vraagstuk bezighoudt. Wel bevat het gemeenrecht
van al deze Ianden bepalingen volgens dewelke een onder dwaling,
bedrof of geweld (of equivalente begrippen) gesloten contract kan
worden vernietigd (2); de ervaring in enkele van deze Ianden (Belgie,
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en de Bondsrepubliek) leert
echter dat de aanwezigheid van dwaling enz ... slechts schoorvoetend
wordt aangenomen en dat de consument vaak niet tot zijn recht
komt omwille van formeelrechtelijke redenen (geen aangepaste
procedure). Zo zal men zich herinneren dat voor ,dwaling", centraal
begrip in de wilsgebreken-constructie in het recht uit de codenapoleon-sfeer, een dwaling over de substantie van de zaak vereist
is : de consument moet bovendien in die mate gedwaald hebben
dat hij, zonder die dwaling, het contract in het geheel niet (ook niet
onder andere voorwaarden) zou gesloten hebben.
Veel adekwater is de recente Z weedse consumentenkoopwet van
7 december I973 (3) die de consument, bij een koopcontract, het

(I) Zie hoger randnummer 5·
(2) Zie m.b.t. Nederland, Frankrijk, Belgie en Duitsland mijn Agressieve Verkoopmethoden,

nr. 359 e.v. In Engeland is het onder de Misrepresentation Act I966, volgens J. M. VAN
DuNNE: ,goed- althans beter dan in Nederland- dwalen" (N.J., I967, I974-979 en
biz. 993-Ioo4).
(3) Op I januari I974 in werking getreden. Zie over dit voorschrift: BERNITZ, U., Der
Verbraucherschutz in Schweden, ZHR, I974• p. 361.
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recht geeft, naar keuze, vermindering van de koopprijs of de verbrekingvan het contract te vorderen indien moet aangenomen worden
dat valse beweringen het sluiten van de koop hebben beinvloed~
Oak in de Bondsrepubliek wordt door de ,Kommission zur Bekampfung der Wirtschaftskriminalitat" (r) aanbevolen de consument
een recht tot ontbinding van het contract toe te staan wanneer er
een causaal verband bestaat tussen de contractsluiting en een daad
die strijdig is met de voorgestelde (strafrechtelijk te sanctioneren)
kern van de huidige regeling (van § 3 UWG) (2).
Dezelfde commissie (3), stelt, in navolging van Schricker, voor aan
de consumentenorganisaties een collectief recht tot het. vorderen van
schadevergoeding toe te kennen. Een deel van de aldus geinde sammen zou niet aan de benadeelde leden dienen te worden uitgekeerd
en zou bijgevolg kunnen dienen voor de financiering van de activiteiten van de consumentenorganisaties, m.n. op het vlak van het
contentieux.
Zoals Schricker (4) opmerkt, wordt de schadevergoedingseis van
professionele verenigingen .ten voordele van hun Ieden in zekere
mate reeds erkend in Belgie, Frankrijk en Italie. In Frankrijk werd
dit recht door artikel 45 loi Royer uitdrukkelijk oak aan bepaalde
consumenteriorganisaties toegekend. In Belgie beoogt een wetsvoorstel ( s) hetzelfde.
Tenslotte wil ik doen opmerken dat m.i. aan de individuele consument, benevens een recht op vernietiging en prijsreductie, het
recht moet gelaten worden schadevergoeding te eisen. in zijn individueel geval.

II. Een speciale procedure
22. Tenslotte zouden voor een oplossing van de procedurale moeilijkheden i.v.m. de individuele bescherming van de consument tegen
misleidende reclame (evenals tegen andere misbruiken bij de negotiering van consumptiecontracten), m.i. best lessen getrokken worden
uit de ervaringen die men in het V.K. en Zweden heeft met ,small
claims courts" (6). Men client overigens niet tot het oprichten van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

L.c., biz. 143.
§X (I.e., biz. 147) : ,gecit. voetnoot 2, blz. 597•
L.c., biz. 143.
ZHR 1975, biz. 246.
Wetsvoorstel DE GROEVE, Pari. Doc. Kamer, B.Z., 1974, nr. 83/1.
Zie VoN RIPPEL, E., Verbraucherschutz, T(ibingen, 1974, biz. 94-95.·.
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nieuwe rechtbanken over te gaan om aan deze idee vorm te geven.
Ook een speciale kamer van de kantonale rechtbank, in Belgie de
vrederechter, zou in een procedure waar het formalisme zoveel
mogelijk geweerd wordt, kennis kunnen nemen van kleine vorderingen (r), o.m. vanwege door reclame misleide consumenteil.
SAMENVATTING

23. Wanneer men de verschillende vormen van overdreven en on-

behoorlijke invloed van de reclame op het consumptiegedrag analyseert
krijgt men de indruk dat de maatschappelijke betekenis van de misleidende reclame relatief gezien eerder gering mag worden genoemd.
Toch blijft juridisch onderzoek naar dit fenomeen van belang omdat
de wetgeving in de verschillende landen nu eenmaal precies deze
(wellicht gemakkelijkst te juridiceren) vorm vari consumentenbeinvloeding door de media is beginnen te reguleren, en omdat vanuit
de beteugeling van misleidende reclame op dit moment waarschijnlijk de beste juridische toegang tot andere vormen van ongewenste
reclame is te realiseren. In alle onderzochte landen (d.z. de l!dstaten
van de E.E.G., Canada, Noorwegen en Zweden) bestaat, op lerland
en Italie na, een recente wetgeving m.b.t. misleidende reclame of is
een dergelijke regeling ontworpen (Nederland).
Deze regelingen voorzien allemaal in een bescherming van het
collectief consumentenbelang tegen misleidende reclame, soms ook
tegen andere vormen van ori.gewenste bei:nvloeding zoals suggestieve
reclame. Ook een EEG-voorontwerp van richtlijn ter harmonisering
van het recht der lid-staten terzake zou zich beperken tot een collectieve bescherming via een aan consumentenorganisaties toe te kennen
vorderingsrecht.
In dit preadvies werd verder onderzocht in welke mate correctieve
reclame respectievelijk bewijslastomkering en de creatie van een
speciaal publiekrechtelijk lichaam kunnen bijdragen tot een betere
effectuering van de normen die misleiding in de reclame verbieden.
De bewijslastomkering m.b.t. het misleidingselement, wat neerkomt
op een ,waarmakingsplicht", komt in Frankrijk, een land met een.
strafrechtelijk systeem, in een min of meer verkapte vorm vopr.
Ook in landen met een consumentenombudsman bestaat iets dergelijks. In landen met een civielrechtelijk systeem, zoals Nederland en
Duitsland wordt de voorkeur gegeven aan een bewijslastomkering
(2) In deze zin ook de besluiten van de sectie ,Rechtshulp en verbruikers" op het Rechtscongres over ,Rechtshulp" 'Leuven 13 maart 1976. ingericht door het Vlaams Rechtsgenootschap Leuven (Jura Falcoms, XII (1975-1976, biz. 468).

beperkt tot de schuldvraag respectievelijk aan een bewijslastverdeling. De eenzijdige keuze voor een civielrechtelijk systeem, zoals
in Nederland, werd als onvoldoende gewaardeerd. T.a.v. de invoering
van correctieve reclame bestaan minder bezwaren. Over de invoering
van een speciaal publiekrechtelijk lichaam in de landen waar zulks
nog ontbreekt kunnen de meningen uiteen lopen (van land tot land).
Tenslotte zal een verbetering van het huidige recht m.b.t. misleidende
reclame vooral in de effectieve mogelijkheid dienen te voorzien
voor individuele misleide consumenten om op een aangepaste wijze
vergoed te worden. Dit veronderstelt het voorzien van (alternatief :)
~en nieuwe relatieve nietigheidsgrond voor overeenkomsten (m.n.
de misleiding in de reclame) en een vordering tot reductie van de
prijs. De naar huidige recht mogelijke vordering tot schadevergoeding
zou, wanneer ze individueel wordt ingesteld samen met de twee andere
genoemde vorderingen best ingesteld worden volgens een eenvoudige
en goedkope (,small claims"-) procedure. Ook aan consumentenorganisaties zou een collectieve vordering tot schadevergoeding ten
behoeve van hun leden kunn.en worden ingeruimd.

SOMMAIRE
LA PUBLICITE TROMPEUSE
Dans le present rapport presente a un colloque international sur ,la publicite
face au consommateur" (Bruxelles, 4 et 5 mai 1976), l'auteur analyse les mesures
juridiques que les Etats membres de la C.E.E. et d'autres Etats (Norvege, Suisse
et Canada) ont prises ou se proposent de prendre en matiere de protection des
consommateurs contre la publicite trompeuse. 11 s'attache egalement aux travaux
qui, au plan europeen, doivent conduire a une directive d'harmonisation. Il
procede a une evaluation de ces reglementations et projets en fonction du but
poursuivi. La critique articulee a leur egard resulte cependant aussi d'une preoccupation plus fondamentale : une analyse de la publicite comme phenomene
social amene, en effet, !'auteur ala constatation qu'il faudrait armer (juridiquement) le consommateur contre !'influence excessive de la publicite bien plus que
contre son caractere trompeur. 11 n'en exprime pas moins l'espoir qu'une regiementation appropriee de la ,publicite trompeuse" pourra offrir une certaine
protection contre la ,publicite suggestive".
L'attention de !'auteur se porte successivement sur la delimitation du phenomene
a reglementer (qu'est-ce que la publicite~ qu'est-ce que la publicite trompeusei')
et sur 1'organisation de la protection.
,
A propos de la question de la definition la plus adequate, 1' auteur opte pour une
liste exemplative des elements sur lesquels peut porter la tromperie (par ex.,
prix, caracteristiques, etc.) assortie d'une disposition complementaire precisant
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qu'est interdite Ia tromperie portant sur Ia personne de l'annonceur, sur !'objet
de 1' annonce, les conditions du contrat, aussi bien que celle portant sur Ia nature
du message ou, en d'autres termes, Ia tromperie portant sur tout element d'importance dans le processus de decision du consommateur. Une definition qui doit,
dans Ia mesure du possible, inclure egalement Ia publicite suggestive (non informative) trompeuse, ne peut prendre pour point de depart une definition aussi
etrangere a Ia realite que ,toute information qui (etc ... )" (art. I9, loi beige sur
les pratiques du commerce).
Dans !'organisation de Ia protection, il est possible, abstraction faite de veritables
mesures preventives - un controle administratif du contenu de Ia publicite -,
de distinguer deux aspects : Ia protection collective et Ia protection du consommateur individuel trompe. Cette derniere surtout n'a trouve jusqu'a present qu'une
place insuffisante dans notre droit. C' est surtout le ,petit" consommateur qui
aurait beaucoup a gagner a une amelioration de cette sorte de protection.
Quant a Ia protection collective, I' auteur distingue les pays connaissant un systeme
de droit civil (action en cessation: par ex., Ia Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas)
et les pays connaissant un systeme de droit penal (par ex., Ia France). Dans
certains pays connaissant un systeme de droit civil (par ex, Ia Belgique et l' Allemagne), certaines formes de publicite trompeuse font egalement l'objet d'une
repression penale; dans les pays Scandinaves et en Angleterre, les systemes
respectifs de droit civil et de droit penal se maintiennent grace a !'intervention
d'une autorite de droit administratif (respectivement, !'ombudsman des consommateurs et le Director-general of Fair Trading).
Pour ameliorer !'organisation de la protection (collective), on songe souvent a
un renversement de la charge de Ia preuve en faveur du consommateur et a
!'introduction de ce qu'on appelle ,corrective advertising". L'auteur exprime
une certaine sympathie pour cette derniere institution inspiree du droit americain
et existant en France depuis I974· II emet certaines objections contre le procede
de renversement de Ia charge de la preuve, a tout le moins dans un systeme de
droit civil.
Enfin, !'auteur souligne Ia necessite d'une meilleure protection individuelle.
Le consommateur qui a contracte sous !'influence d'un message publicitaire
trompeur, devrait se voir accorder un droit d'annulation de son contrat et un
droit de reduction du prix (suivant l'exemple suedois). Ces droits ainsi que le
droit a des dommages et interets existant dans Ia plupart des pays passes en revue,
devraient trouver leur concretisation dans une procedure simple et peu onereuse.

SUMMARY
THE MISLEADING ADVERTISING

In this presentation for an international convention on , The Advertising vis a
vis the consumer", held in Brussels on May the 4th and the 5th 1976, the author
analyses the legal steps which were taken in the member states of the EECand some other countries (Norway, Sweden, Canada), or which are about to
be taken, with reference to the protection of the consumer against misleading
advertising.

Attention is also devoted to the actions on the European level which are to result
in a harmonization directive. All these regulations and proposals are examined
in view of the proposed aims.
However, the criticism which is eventually raised, is also the result of a more
profound interest : in analysing the advertising as a social phenomenon, the
author reaches the conclusion that in fact the consumer ought rather to be
protected against undue influence than against the misleading advertising.
Nonetheless, the hope is expressed that a proper handling of the ,misleading
advertising" could offer a certain protection against the ,suggestive advertising".
Consecutively, attention is devoted to the phenomenon which is to be regulated:
(What is advertising ? What is misleading ?) and to the organization of the
protection.
Regarding the question which definition is the most suitable,· the author decides
in favor of an exemplary list of elements which could bear upon the misleading
device (e.g. price, qualities etc. etc ... ) followed by an additional definition in
which it would be clearly stated that any misleading device is forbidden, as well
as regarding the person making the advertissement, the object of the advertisement, the contractual terms, as well as regarding the general nature of the message,
with other words : every element that is of some importance in the decision:
making process of the consumer.
Finally a definition, that possibly will also include the suggestive (not informative)
misleading advertising, ought nog to start from an unrealistic definition· of
advertising such as ,every information, that ... etc." (section 19 of the Belgian
statute on commercial practices).
Irrespective of some truly preventive measures - an administrative supervision
on the contents of the advertisement - two aspects can be distinguished in the
organization of the protective devices : the collective protection and the protection
of the individually duped consumer. Especially the last type of protection was
insufficiently taken care of in our legal system. Particularly, the small consumer
could gain a lot by the improvement of this type if protection.
With reference to the collective protection, the author distinguishes countries
with a civil remedy system (cease and desist order; e.g. Belgium, Germany,
The Netherlands), and countries with a penal remedy system (e.g. France).
In some countries with a civil remedy system (e.g. Belgium and Germany) some
forms of misleading advertising are also sanctionned by criminal law ans in the
Scandinavian countries and England, the respective civil remedies and the
criminal remedy systems are also maintained due to the actions of an administrative body. (the consumer ombudsman, respectively the director of fair trading)
As an improvement of the organization of the collective protection, a lot of attetion is given to a reversal of the burden of proof in favor of the consumer and
to the introduction of the so called ,corrective adv~rti.sing".
The author favors this institution which is inspired by the american legal system
and which was introduced and applied in France since I974· However, the.
author had objections against the introduction of the reversal of the burden
of proof at least in the civil remedy system.
Finally the necessity of a better individual protection is stressed.
The consumer who contracted under the influence of a misleading advertise610

ment, ought to be granted a right of recission of his contract and a right of pricereduction (according to the swedish model).
These remedies as well as a claim for damages, which is existent in most of the
countries that were examined, ought to be implemented by a simple ans inexpensive (small claims) procedure.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE. IRREFUHRENDE. WERBUNG

Dieser Aufsatz. enthalt den Text eines- Vortrages fiir ein internationales Kolloquium iiber ,Die Werbung angesichts des Verbrauchers", am 4· und 5· Mai
1976 in Briissel organisiert.
Der Autotmacht eine Analyse der juristischen Massnahmen die in den Mitgliedstaaten der EWG und in einigen anderen Staaten (Norwegen, Schweden und
Canada) zum Schutz der Verbraucher gegen irrefiihrende Wetbung genommen
bzw. beabsichtigt wiirden. Dazu werden auch die Tatigkeiten, die. auf europaischer Ebene. zu einer Harmonisationsrichtlinie fiihren sollten, beachtet.
Diese Reglementierungen und Entwiirfe werden rule auf das verfolgte Ziel
gepriift. Die ausgeiibte Kritik ist aber auch das Resultat einer eingehenderen
Kiimmernis : Bei der Analyse der W erbung als gesellschaftliches Phanomen stellt
der Autor ja fest dass die Verbraucher vielmehr gegen die iibertriebene Beeinflussung als gegen die Irreflihrung (juristisch) gewaffnet werden sollen. Doch
hofft er dass ein guter Angriff der ,irrefiihrenden Werbung" einen Schutz
gegen ,Suggestivwerbung" bieten konne.
Erst wird die Definition beachtet: Was ist Werbung? Was ist Irrefiihrung?, und
danach die Organisation des Schutzes.
Bei der Wahl der besten Definition zieht der Autor eine exemplative Liste von
Elementen vor, auf die Irrefiihrung Beziehung haben kann (z.B. Preis, Eigenschaften, ... ), gefolgt durch eine erganzende Generalklausel in der deutlich
gemacht wiirde dass ebenso gut die Irrefiihrung mit Beziehung auf die Person
der Werbungen, auf das Objekt der Werbung, auf die Vertragsbedingungen, als
auf die Natur der Mitteilung verboten sei, d.h. also Irrefiihrung mit Beziehung
auf jedes Element das im Entscheidungsprozess des Verbrauchers wichtig sei.
Schliesslich darf eine Definition nicht ausgehen von einer wirklickeitsfremden
Umschreibung der Werbung wie ,Jede Information die ... " (Art. 19 des belgischen Handelspraktikengesetzes), wenn man soviel wie moglich auch die
suggestive (nicht-informative) Werbung Uinfassen will.
Bei der Organisation des Schutzes konnen, abgesehen von echten praventiven
Massnahmen (eine Verwaltungsaufsicht iiber den Inhalt der Werbung), zwei
Aspekte unterschieden werden : der kollektive Schutz und der Schutz des
individuell irregefiihrten Verbrauchers. Besonders dieser letzte Schutz ist
in unserem Recht his heute ungeniigend entwickelt worden. Besonders der
,kleine" Verbraucher konnte durch eine Verbesserung dieser Art Schutz viel
gewinnen.
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Betreffend den kollektiven Schutz unterscheidet der Autor Lander mit einem
zivilrechtlichen System (Unterlassungsklage : z.B. Belgien, Deutschland, die
Niederlande) und Lander mit einem strafrechtlichen System (z.B. Frankreich).
In einigen Lander mit zivilrechtlichem System (z.B. Belgien und Deutschland)
werden bestimmte Arten irrefi.ihrender Werbung auch strafrechtlich sanktioniert.
In den skandinavischen Landern wird das zivilrechtliche System und in England
das strafrechtliche System durch das Vorgehen eines verwaltungsrechtlichen
Organs (der Verbraucherombudsman, beziehungsweise der Direktor of Fair
Trading) gesti.itzt.
Zur Verbesserung der Organisation des (kollektiven) Schutzes wird manchmal
an die Umkehrung der Beweislast zugunsten des Verbrauchers und an die
Einfi.ihrung der sog. ,corrective advertising" gedacht. Der Autor steht positiv
gegeni.iber dieser letzten Einrichtung, die durch das amerikanische Recht inspiriert wurde und in Frankreich seit 1974 besteht. Er tragt Bedenken gegen
die Einfi.ihrung der Beweislastumkehrung, wenigstens in einetn zivilrechtlichen
System.
Schliesslich unterschreibt der Autor die Notwendigkeit eines besseren individuellen Schutzes. Dem Verbraucher, der unter Einfluss einer irrefi.ihrenden
Werbung kontraktiert hat, sollte man das Recht auf Vernichtung des Vertrages
und das RechtaufReduktiondesPreises (nachSchwedischemBeispiel) zusprechen.
Diese Rechte und das Recht auf Schadenersatz, das in den meisten untersuchten
Landern besteht, konnten am besten in einem billigen und einfachen Verfahren
(,Small claims procedure") effektuiert werden.
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