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ENKELE INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
1. Er werd reeds ten overvloede gewezen op de depenalisatietendens die
de wet op de handelspraktijken, verder W.HP., kenmerkt(l). Tach
bleef de dubbele rechtsweg behouden, de aanhefvan artikel55 W.HP.
laat terzake geen twijfel(2).
Zoals verder zal blijken uit de uiteenzetting m.b.t. artikel 54, kan de
ruime interpretatie van dit artikel de resterende penale werkingssfeer
van de W.HP. nog gevoelig verminderen.
2. Het enge concurrentieconcept zoals het door het nu opgeheven K.B.
nr. 55 van 23 december 1934 werd gehuldigd, werd opgegeven.
De toepassing van de in de W.HP. voorkomende bepalingen is niet
Ianger afhankelijk van het bestaan van een concurrentieverhouding
tussen de betrokken partijen. Zo lezen we bvb. in de voorbereidende
werken tot de wet: ,de bij artikel20, 2° bedoelde vergelijking hoeft
niet noodzakelijkerwijze een rechtstreekse mededinger te betreffen
d.w.z. iemand met dezelfde bedrijvigheid en die zich tot dezelfde
klientele wendt; hier zoals in artikel 54 dat op daden van oneerlijke
mededinging slaat, wordt niet aileen de mededinger maar elke handelaar, industrieel of ambachtsman beoogd; het ovememen van een
reclamezin kan bijv. zowel in een andere bedrijfstak als op een ander
vlak van de distributie nadeel berokkenen" (3).
3. DeW .HP. hanteert vaak het begrip handelaar en ambachtsman. Het is
zeer de vraag of men steeds toekomt door het begrip handelaar op te
vatten in de zin zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het Wetboek
van Koophandel. Er bestaat in de rechtsleer een tendens om het
concept handelaar los te maken van deze bepaling.
(1) DE CALUWE, A., DELCORDE, A., LEURQUIN, X.,Les pratiques du commerce, nrs. 59 en 767. Zie
ook D'HAENENS, J., De sancties in de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
Economisch en Financieel Recht Vandaag, IT, 231 e.v.
(2) VEROUGSTRAETE, 1., Bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtdoende op grond van artikel 55 W.HP., R. W., 1978-1979, 822.
(3) Par[. Besch. Senaat, 1968-1969, Doc. 415, 16.
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Het stellen van een koophandelsdaad wordt als beslissend criterium
genomen ongeacht of hieruit voor de belanghebbende al dan niet de
juridische status van handelaar resulteert(4).
Ook in de rechtspraak komt deze tendens aan bod. Zo werden een
intercommunale (5), een leraar (6), een beroepsvereniging (7), een personeelsvereniging(8) en een abdij met status van V.Z.W. (9) als handelaars beschouwd op grond van de aard van sommige door hen
gestelde handelingen.
4. Een der moeilijkheden van de W.HP. is het vaak wijzigende toepassingsgebied ratione personae ; bijvoorbeeld:
a) Artikel2, § 1 is van toepassing op iedere handelaar of ambachtsman
alsmede op iedere persoon die in het raam van een beroepswerkzaamheid de verbruiker producten te koop aanbiedt. In § 2 van hetzelfde
artikel wordt dit toepassingsgebied beperkt tot de handelaar of ambachtsman die aan het publiek diensten aanbiedt.
b) Artikel 4 § § 1, 2 en 3 - een artikel dat zich nog steeds binnen het
hoofdstuk Handelsvoorlichting beweegt- is toepasselijk op iedereen
die producten of diensten aanbiedt ongeacht totwie dit aanbod gericht
is.
In §4 van hetzelfde artikel (m.b.t. de bestelbon) wordt het toepas.singsgel5iea-dan plotsbeperknot de- aan de verbruiker verkopende of
dienstenverlenende handelaar of ambachtsman.
c) De artikelen 13 tot en met 18 die betrekking hebben op de benamingen van oorsprong hebben opnieuw een algemene draagwijdte. Ook de
landbouwer wordt hier bedoeld(19).
d) Artikel 19 dat het statuut van de handelsreclame uitwerkt, doorbreekt wat de auteur van de reclame betreft, het commercialiteitsbe-

(4) In die zin GOTZEN, M., Het onttrekken van de vordering tot staken van ongeoorloofde handelspraktijken aan de alleenheerschappij van de handelaarsnotie van het Wetboek van Koophandel,
R.W., 1974-1975, 1665-1685; VAN GERVEN, W.,Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheerdoor
werknemers van de onderneming, R. W., 1976-1977, 69; BRAUN, A., noot onder Brusse112november
1974, B .R.H., 1976, 180; EvRARD, J .J.-VAN INNis, TH., Chronique de Jurisprudence, Les pratiques
du commerce, J.T., 1978, 37-38; DE VROEDE, P., noot onder Vrz. Kh. Dendermonde, 14 apri11977,
R.W., 1977-1978, 2533-2536; VEROUGSTRAETE, I., o.c., 820, voetnoot 2 en OLIVIER, H., L'entreprise publique et le droit commercial, J.T., 1976, 540.
Anders: DECALUwE, A, e.a.,o.c., m. 622; V ANRJJN, J.-HEENEN, J.,Principesdedroitcommercial,
dl. I, 2e uitg., 1976, m. 1!3.
(5) Brusse1 12 november 1974, R.W., 1974-1975, 1711-1712.
(6) Vrz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975, B.R.H., 1978, 165.
(7) Vrz. Kh. Brusse1, 6 juni 1977, J.T., 1977, 640.
(8) Vrz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976, R.W., 1976-1977, !04-106.
(9) Vrz. Kh. Brusse1, 8 juni 1978, J.T., 1978, 583-584.
(10) Indeze1fde zin GOTZEN, M. ,Eisers en verweerders in de vordering tot staken van onrechtmatige
mededinging, Economisch en Financieel Recht Vandaag, II, 270-271.
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grip ( 10). In artikel 20-1 o wordt deze ruime opvatting nag aangehouden. Artikel20-2° laatste deel heeft slechts betrekking op reclame
uitgaande van handelaars, artikel20-3° op reclame uitgaande van een
handelaar of een ambachtsman.
e) De verkoop met verlies (art. 22 W.HP.) heeft slechts betrekking op
de aan het publiek verkopende handelaar.
f) De bepalingen betreffende de uitverkopen hebben een algemene
draagwijdte met uitzondering van artikel 24-5° waar het toepassingsgebied plots tot de kleinhandelaars wordt beperkt.
g) De regeling inzake soldeverkopen heeft aileen betrekking op kleinhandelaars (art. 28 W.HP.).
h) De artikelen 32, 33 en 34 W.HP. m.b.t. andere verkopen tegen
verminderde prijs zijn van toepassing op elkeen die producten te koop
aanbiedt of verkoopt in het klein.
i) Het verbod van het gezamelijk aanbod van producten of diensten
(art. 35 W.HP.) bedoelt elk gezamenlijk aanbod ongeacht de juridische status van diegenen van wie het uitgaat, voorzover evenwel dit
aanbod zich tot de verbruiker richt.
j) Ook de regeling inzake afgedwongen aankopen maakt geen onderscheid in functie tot de persoon die hiertoe het initiatief neemt, noch tot
de ,status" van de geadresseerde (art. 51 W.HP.).
k) Het sneeuwbalprocede is slechts geviseerd in de mate het zich tot
het publiek richt (art. 52 W.HP.).
1) Inzake reizende verkopen (art. 53 W.HP.) geldt het opgelegde
verbod niet aileen de aan het publiek verkopende handelaar maar oak
de , ,tussenpersoon''.
m) Tenslotte is er artikel 54 W.HP. dat elke handelaar en ambachtsman treft ongeacht zijn plaats in het ruilverkeer.
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I

PRIJSAANDIDDING

I - WETTELIJKE BEPALINGEN

1) Artikel 2-4 W .HP.
2) Uitvoeringsbesluiten op grand van artikel 3 W.HP.
(II) DE VROEDE, P.-MAES, J.P. ,Het begrip ,Handelspubliciteit"- Bedenkingen bij art. 19 van de
wet op de handelspraktijken, R.W., 1975-1976, 129-132.
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II -

K.B. van 28 september 1971 op de aanduiding der prijzen en
hoeveelheden (art. 6)
K.B. van 10 juli 1972 betreffende de prijsaanduiding (Staatsbl. 12
oktober 1972) gewijzigd door K.B. van 30 januari 1975 (Staatsbl.
21 februari 1975)
K.B. 22 januari 1976 betreffende de meervoudige prijsaanduiding
van te koop aangeboden producten (Staatsbl. 5 februari 1976).
PRIJSAANDUIDING VOOR PRODUKTEN

A. Toepassingsgebied ratione personae

, ,Iedere handelaar, ambachtsman en iedere persoon die in het raam van
een beroepswerkzaamheid ... ''
Hier worden bedoeld niet aileen diegenen die uit hoofde van hun beroep
verplicht zijn zich te laten inschrijven in het handels- of ambachtsregister
maar ook diegenen, zoals beoefenaars van vrije beroepen, landbouwers,
overheidsbedrijven die in het kader van hun werkzaamheid producten aan
de verbruiker te koop aanbieden(12).
B. Toepassingsgebied ratione operationis: tekoopaanbieding of verkoop
aan verbruiker

a) De tekoopaanbiedingen of de verkoop in het kader van een openbare
verkoop wordt niet bedoeld.
b) Burgerrechtelijk is er slechts tekoopaanbieding wanneer het voorwerp
duidelijk omschreven is en de prijs vermeld(13).
Hieruit volgt dat bij ontstentenis van een prijsvermelding er ook geen
tekoopaanbieding is. Men kan dus de burgerrechtelijke betekenis niet
aanhouden want zij leidt tot een onmogelijkheid de niet vermelding van
een prijs te beteugelen.
Tekoopaanbieding heeft hier de betekenis van ,ter beschikking stellen" (14). Naar omstandigheden moeten ook in de reclame de prijzen
aangeduid worden(15).

(12) DE VROEDE, P., Handboek van het Belgisch Economisch Recht, nr. 767.
(13) LIMPENS, J. e. a., La Vente, nr. 63; zie ook SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., Propositions,
pourparlers et afire de vente, R.C.J.B., 1971, 224-234.
(14) VAN RrrN, J.-HEENEN, J., o.c., nr. 121; DE CALUwE, A., e.a., o.c., nr. 87, houdt het bij de
uitdrukking ,te koop stel!en.
(15) Carr. Leuven, 25 maart 1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, 65.
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c) Ret begrip ,verbruiker" wordt in de wet niet omschreven. In een
Cassatiearrest van 23 april 1951 wordt gesteld dat als verbruiker aan te
merken is hij die goederen verwerft voor eigen gebruik(16). Onopgelost
blijft evenwel de vraag of eveneens als verbruiker dient aangemerkt hij die
in het kader van zijn beroepsactiviteit een product koopt voor beroepsdoeleinden (17).
Een onderneming die gelijktijdig groot- en kleinhandel bedrijft is eveneens aan de verplichtingen inzake prijsaanduiding onderworpen(18).
Elke tekoopaanbieding aan verbruiker ook deze die gebeurt per briefwisseling valt onder de toepassing van artikel 2 § 1 (19).
C. Toepassingsgebied ratione materiae

De bier bedoelde producten zijn lichamelijke roerende goederen (W.RP.
art. 1).
III -

PRIJSAANDUIDING VOOR DIENSTEN

A. Toepassingsgebied ratione personae

De prijsaanduidingsverplichting inzake diensten weegt aileen op de handelaar en de ambachtsman.
B. Toepassingsgebied ratione operationis

Ret moet gaan om dienstaanbieding aan het publiek. Aangenomen wordt
dat publiek synoniem is van verbruiker. Volgens de Administratie van
Economische Zaken is er geen sprake van aanbod bij aanneming volgens
prijsofferte of bestek (20).
C. Toepassingsgebied ratione materiae

Diensten, aldus artikel 1 W .RP., zijn aile beroepspreswties die het voorwerp uitmaken van een daad van koophandel of een door de wet als
ambachtsbedrijvigheid beschouwde bedrijvigheid. Er bestaat dus geen
prijsaanplakkingsverplichting voor de diensten verleend door apothekers (21).

(16)
(17)
(18)
{19)
(20)
(21)

J.T., 1951, 391.
DE VROEDE, P., Handboek, nr. 771.
Vrz. Kh. Brusse1, 29 september 1972, R. W., 1972-1973, 1151 met noot DE VROEDE, P.
DE VROEDE, P., Handboek, nr. 771.
Bull. Handelsregl., 1973 nr. 3, 31.
Ibidem, 32.
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IV -

MANIER VAN PRIJSAANDUIDING

A. Schriftelijk- goed zichtbaar (voor producten en diensten)
De vereiste van een goed zichtbare aanduiding werd gepreciseerd in
artikel3 vanhetK.B. 10 juli 1972. ,,Hettariefvande diensten bedoeld bij
artikel2 § 2 W .HP. wordt op een van buiten zichtbare plaats aangebracht.
Nochtans voor de winkelbedrijven met menigvuldige afdelingen, mag het
tarief worden aangebracht bij de toegang tot de afdeling of de verkoopruimte. Bij aanbieding of verstrekking van een dienst op de openbare weg,
wordt dit tarief ter beschikking van het publiek gesteld. Onverminderd de
toepassing van hen betreffende bijzondere reglementeringen, brengen de
vervoerders hun tarief aan op de plaats waar ze hun zaken afhandelen (22).
De in het tarief vermelde prijzen worden per uur, volgens de afstand, tegen
forfaitaire prijzen of volgens om het even welke andere basis berekend. De
aangenomen basis wordt uitdrukkelijk vermeld''.

B. Ondubbelzinnig
1) Produkten

-

-

-

Artikel2 § 3 W.HP.: ,,lndienin de aangeduide prijshetbedragvan
een taks of_@ Qrijs van een dienst, insgelijks te betalen door de
verbruiker niet is begrepen moet hiervan-op-dezelfderilallier-als- ··
van die prijs melding worden gemaakt, hetzij door afzonderlijk het
bedrag van de taks of de prijs van de dienst aan te duiden, hetzij
door de aanduiding van het percentage ervan''.
Hierop inhakend preciseert het K.B. van 10 juli 1972 aangevuld
door het K.B. van 30 januari 1975: ,Wanneer in de prijs het
bedrag van de B.T.W. en/of van een dienst begrepen is, dient de
vermelding ,B.T.W. inbegrepen en/ofbediening inbegrepen" op
klare en ondubbelzinnige manier hetzij op het prijsetiket, hetzij bij
de toegang van de verkoopinrichting aangebracht''.
Het K.B. van 30 januari 1975 (23) legt volgende bijkomende
verplichtingen op:
a) voor los (in bulk) verkochte produkten moet de wettelijke
basiseenheid voor de bepaling van de prijs worden aangeduid:
prijs per kg., m., m 2 of liter.

(22) Hieruit leidt de Administratie van Economische Zaken af dat de vervoerondememingen die over
geen kantoor beschikken waar ze hun tarieven zouden kunnen aanplakken, noch onder de bepalingen
van de wet noch onder deze van het uitvoeringsbesluit vallen, daar zij geen aanbod aan het publiek
doen, Ibidem, 30-31.
(23) De uitvoering van dit besluit werd verzekerd door het M.B. van 12 februari 1975, gewijzigd bij
M.B. van 25 augustus 1975 en 19 januari 1976.
·
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b) voor bepaalde (voor verkoop in het klein) geconditioneerde en
uitgestalde produkten is benevens de aangeduide prijs de vermelding op hetzelfde etiket of schild van de eenheidsprijs (=
prijs per wettelijke eenheid, kg. of liter) verplicht.
Uitzonderingen
1o aanduiding van de eenheidsprijs per 100 g of 10 cl voor hoeveelheden kleiner dan 100 g of 10 cl.
2° geen eenheidsprijs voor produkten te koop aangeboden in nettohoeveelheden van 100, 250, 500 g of ml., 1 kg of 1liter en in
veelvouden van het kg. of de liter.
3° geen eenheidsprijs bij hoeveelheden die wettelijk gereglementeerd
of genormaliseerd zijn.
Ingeval de hierboven opgesomde voor de verkoop in het klein geconditioneerde produkten het voorwerp zijn van een handelsreclame met vermelding van de verkoopprijs wordt de eenheidsprijs eveneens vermeld.
- Het K. B. van 22 januari 197 6 regelt de gevallen van meervoudige
prijsaanduiding:
a) in geval op eenzelfde produkt verschillende prijzen worden
aangeduid is de door de verbruiker te betalen prijs de laagste
prijs;
b) wordt eenzelfde produkt op twee verschillende plaatsen in
hetzelfde verkooppunt tegen twee verschillende prijzen aangeboden dan moet er bij het duurste aanbod een verwijzing naar
het goedkoper aanbod staan.
- Er bestaat geen verplichting een nettoverkoopprijs te vermelden(24)
- Leurders moeten een prijslijst van de te koop geboden produkten
ter beschikking van de verbruiker stellen; het is slechts wanneer ze
op de openbare markt te koop aanbieden dat zij aan dezelfde
verplichtingen als de gevestigde handelaars onderworpen zijn
(K.B. 10 juli 1972- art. 4).
2) Diensten

De prijsaanduidingsmodaliteiten inzake diensten worden eveneens bij
het K.B. van 10 juli 1972 bepaald. Oak hier gelden de verplichtingen
m.b.t. B.T.W. en bediening.

(24) Zulks is a contrario af te leiden uit het bepaalde in art. 4 W.HP.
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V -

UITZONDERINGSREGELINGEN

1. Bij K.B. van 18 juli 1972 (genomen in toepassing van art. 3b W.HP.
werden uurwerken, juwelen, goud- en zilverwerk hoven 35.000 Fr van
de verplichting der zichtbare prijstekening in geval van uitstalling
vrijgesteld.
2. Bij K.B. van 26 mei 1978 (genomen in toepassing van art. 3a,
Staatsbl. 6 juni 1978) werd voor een periode van zes maand gaande tot
6 december 1978 elke aanduiding v:;tn prijzen die niet de werkelijk
gevraagde prijzen zijn voor de verkoop in het klein van behangpapier
(posten 48.11.210 en 48.11.290 van het Tarief der Invoerrechten)
verboden. Dit verbod werd bij K.B. van 16 november 1978 (Staatsbl.
28 november 1978) tot 6 juni 1979 verlengd en uitgebreid tot het vinyl
behangpapier (post 39.02.596 van het Tarief de Invoerrechten).

PRIJSVERGELIJKING EN AANKONDIGING VAN PRIJSVERLAGING
(art. 4 §§ 1, 2 en 3 W.HP.)

I -

ALGEMEENHEDEN

1. Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van artikel4 is ruimer dan dat van artikel2. Het is
niet beperkt tot handelaars en ambachtslui: , ,Ieder die ( ... ) produkten of
diensten''. Prijsvergelijkingen in de dienstensectoren die aan het handelsrecht ontsnappen (vrije beroepen, de immobilien gedeeltelijk, de
overheidssector) vallen echter niet onder artikel4 (art. 1 W .HP. definieert
immers ,diensten" door verwijzing naar het W.Kh. of de wet op het
ambachtsregister).
Artikel 4 vereist noch een tekoopaanbieding, noch een relatie tot de
verbruiker (25).
Prijsvergelijkingen en/of aankondigingen van prijsverlaging in de reclame
vallen onder het toepassingsgebied (26).

(25) Anders VIAENE, L., Wet van 14 juli 1971- Commentaar, Bull. Handelsregl., nr. 1, 10-13.
(26) BALLON, G.L., De voorschriften nopens de prijsaanduiding in de wet op de handelspraktijken,
T.P.R., 1972, 250; EvRARD, J.J.-VAN INNIS, TH.,o.c., 18, nr. 3 ;DEVROEDE, P.,Handboek, nr. 787.
Ook de rechtspraak deelt dit standpunt, zie DE VROEDE, P., Handboek, 272 voetnoot 3.
Anders Brussel, 2 oktober 1975, R.W., 1975-1976, 2492-2494.
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2. Wettelijk vermoeden van artikel 4 §I eerste lid
a) Wie prijzen vergelijkt of een prijsverlaging aankondigt wordt geacht te
verwijzen naar prijzen die hij voor gelijke produkten of diensten (27)
voordien pleegde toe te passen in dezelfde inrichting(28). ,Voordien
toegepast" of ,gebruikelijk" (deze andere term komt voor in art. 4 § 3) is
- behoudens voor levensmiddelen- slechts die prijs die gedurende een
doorlopende periode van tenminste een maand voorafgaand aan de datum
vanaf dewelke de vermindering(29) geldt, werd toegepast (art. 4 §3).
Dit vermoeden kan maar worden weerlegd door de goed zichtbare en
ondubbelzinnige aankondiging dat de referentieprijs een van de in § 1'
tweede lid vermelde prijzen is.
b) Alle andere referentieprijzen dan vroeger toegepaste prijzen of de in lid
twee vermelde prijzen, zijn verboden(30).
3. Omschrijving van de begrippen , ,prijsverlaging'' en , ,prijsvergelijking''

Artikel 4 scheert over eenzelfde kam de begrippen ,prijsverlaging" en
,prijsvergelijking" (31) dan wanneer het om twee verschillende zaken
gaat. Prijsverlaging is het feit van een prijs te verminderen, prijsvergelijking heeft betrekking op een bepaalde prijsaanduidingstechniek.
Dt<ze verwarring wordt nag in de hand gewerkt door het feit dat art. 4 § 1
handelt over de aankondiging van prijsverlaging en § 2 van hetzelfde
artikel over de toekenning van prijsverlaging.
De lange voorgeschiedenis die aan het tot standkomen van de wet op de
handelspraktijken is voorafgegaan zou deze verwarringen uitleggen (32).
Hoe dan oak prijsverlaging kan alleen gebeuren door verwijzing naar de
eigen vroeger toegepaste prijs. De verwijzingsmodaliteiten vermeld in
artikel 4 § 1, tweede lid, kunnen in geval van prijsverlaging niet aangewend worden(33).

(27) ,,Gelijke'' is hier te interpreteren in de zin van identieke, DE VROEDE, P.,Handboek, nr. 790;
zie BALLON, G.L., o.c., T.P.R., 1972, 248.
(28) Bedoeld wordt hetzelfde verkooppunt, niet dezelfde ondememing; DE CALUWE, A., e.a., o.c .,
nr. 100.
(29) Men zou geneigd zijn hieruit af te leiden dat aileen wordt bedoeld de prijsvergelijking die een
prijsvermindering inhoudt.
(30) Voorbeelden: ,Minimumprijs supermarche" (Brussel, 19 juni 1974, B.R.H., 1975, 273 noot
RoTHE, M., ,Detailprijzen" (Vrz. Kh. Bergen, 28 februari 1975, gecit. bij STUYCK, e.a., Overzicht
Rechtspraak, Jura Falconis, 1974-1975, 362; ,Verwijzing naar denkbeeldige prijzen" (Vrz. Kh.
Brussel, 23 april 1976, B.R.H., 1976, 595-599).
{31) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 788.
(32) Ik verwijs bier naar een niet gepubliceerde scriptie van VAN CRAENEBROECK, R., Consumentenbescherming in de wet op de handelspraktijken.
{33) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 792.
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II -

PRIJSVERLAGING

(art. 4 §§ 2-3)

Toegelaten aanduidingstechnieken
1. vermelding van het bedrag naast de vroegere doorgehaalde prijs
2. vermelding van het verlagingspercentage naast de vroegere doorgehaalde prij s
3. aanplakking van een eenvormig verlagingspercentage dat zal gelden
voor aile produkten of diensten waarop de aanplakking slaat
Deze lijst is limitatief aldus een administratieve beslissing (34) al kunnen
de woorden ,mag ( ... ) worden aangeduid" hierover twijfel laten rijzen(35).
De ref~rentieprijs moet, aldus § 3, in fine, gedurende de gehele periode
van de verkoop (tegen die verlaagde prijs) aangeplakt blijven.
Het procede van koperskaarten waarbij prijsverminderingen worden aangekondigd die aileen bedoeld zijn om de indruk te wekken dater zaken te
doen zijn en dus geen betrekking hebben op voorheen door de handelaar
toegepaste prijzen, betekent een inbreuk op artikel 4 (36).
III

~ PRIJSVERGELIJKING

(art. 4 § 1 tweede lid)

Worden, zondel' dat el' van prijsverlaging sprake is, twee prijzen (de
effectief gevraagde prijs en een hogere referentieprijs) met elkaar vergeleken(36bis), dan moet dergelijke prijsvergelijking beantwoorden aan de
vereisten van artikel 4 § 1, tweede lid.
Met name moet 1o de referentieprijs een van de hieronder opgesomde
prijzen zijn(37) en mag 2° geen gebruik worden gemaakt van de techniek
der doorgehaalde prijzen.

A. Toegelaten referentieprijzen
1. Een vastgestelde prijs: bedoeld wordt
1° de ministeriele maximumprijs in uitvoering van artikel2 van de wet
van 22 januari 1945 (38). Een dergelijke verwijzing zal aileen

(34) Bull. Handelsregl., 1974, nr. 5, 22. De opsomming werd ook door de Vrz. Kh. Charleroi als
limitatief beschouwd 5 mei 1975, Bull. Handelsregl., 1976 nr. 13-14, 41.
(35) Zie ook art. 32 W.HP.: , ... met doorgehaalde prijzen of op enige andere manier de indruk
wekkend van een prijsverlaging".
(36) Vrz. Kh. Brussel, 9november 1973; Vrz. Kh. Mechelen; 30november 1973,R.W., 1974-1975,
377-380 met noot DE VROEDE, P.
(36bis) Deze vergelijking kan ook impliciet gebeuren.
(37) De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven oordeelde dat de aankondiging ,U
koopt steeds aan de helft van de prijs" een ongeoorloofde prijsvergelijking inhoudt: Vrz. Kh. Leuven,
14 januari 1975, B.R.H., 1976, 298.
(38) VrAENE, L., Bull. Handelsregl., 1972, nr. 1, 45.
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mogelijk zijn zo de officiele prijs uniform (met concrete cijfers) is
vastgesteld (39).
2° Enkele andere officiele prijzen: levensverzekering (K.B.'s op
grond van de wet van 25 juni 1930), aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (K.B. 's op grond van de wet van 1 juli 1956). De
prijs van de sigaretten Iijkt door de wijze waarop die in feite wordt
vastgesteld eerder een opgelegde (mimimum-)prijs te zijn(40).
Terecht oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Charleroi dat de verplichting tot prijsverhogingsaangifte aan de
desbetreffende prijs niet het karakter van vastgestelde prijs verleent(41).
2. Een prijs ingevolge een verbintenis genomen tegenover de openbare
machten
Het gaat hier om een prijs resulterend uit een programmaovereenkomst
tussen.de Minister van Economische Zaken en de betrokkene gesloten op
grond van artikel 1 § 3 van de wet van 22 januari 1945 (42). Inzake
electrische huishoudtoestellen is elke prijsvergelijking overigens verboden (zie M.B. 27 mei 1971 en de desbetreffende programmaovereenkomst)(43).

3. Een opgelegde prijs (44)
Door opgelegde prijs wordt verstaan de prijs die resulteert uit een systeem
van (individuele of collectieve) vertikale of horizontale prijshandhaving.
Vermits de verwijzing naar een opgelegde prijs door een gebonden handelaar contractbreuk impliceert, is het belang van deze uitzondering
vooral te zoeken in de mogelijkheid voor een outsider (bijv. een parallelimporteur) een prijsvergelijking met opgelegde prijzen door te voeren(45).
(39) Dit is einde 1978 het geval voor bakstenen (M.B. 8 december 197 5), vervoer met taxi's (M. B. 12
november 1976), aardappelen (M.B. 26 april 1976), Iimonade e. d. (M.B. 23 december 1977), melk
(M.B. 29 mei 1978 gew. bij M.B. van 6 oktober 1978).
(40) Hof van Justitie, 16 november 1977, zaak 13/77, GB-INNO-BM/ATAB.
(41) 5 mei 1975, Bull. Handelsregl., 1976 nr. 13-14, 42.
(42) Er zijn 6 programma-overeenkomsten: ingevoerd hout, chocolade, e!ectrische huishoudtoestellen, non-ferro-metalen, aardolieprodukten, samengestelde veevoeders (DE VROEDE, P.,
Prijsregeling, nr. 349. De daarin nog vermelde overeenkomst m.b.t. brood werd niet hernieuwd).
(43) DE VROEDE, P., Prijsregeling, 518.
(44) Opgelegde prijzen komen o.m. vee! voor in de tabaksector. Zie Beschikking van de Commissie
der Europese Gemeenschappen, Pb. L 224 van 15 augustus 1978, en in de farmaceutische sector.
Voor geneesmiddelen is de vermelding van de opgelegde prijs op de verpakking verplicht (M.B. 10
februari 1976, Staatsbl., 12 februari 1976).
(45) STUYcK, J., noot onder Vrz. Kh. Brussel, 5 april 1976, B.R.H., 1976, 611-622. In dit vonnis
stelde de rechter dat de vergelijking door een parallelimporteur met de , ,door de leverancier aanbevoIen prijs niet geniet van de toelating van art. 4 § 1, tweede lid W.HP., wanneer blijkt dat genoemde
referentieprijs in feite de door de officiele importeur aan de erkende detailhandelaars opgelegde prijs
is».
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4. Een prijs aanbevolen door de voortbrenger of de invoerder
De aanbevolen prijs (synoniem: adviesprijs, richtprijs- ook een katalogusprijs is meestal een aanbevolen prijs) moet dus uitgaan van de fabrikant
of de importeur.
Bij produkten met handels- of distributiemerk is een prijsvergelijking met
een ,aanbevolen prijs" verboden, behoudens wanneer de ,aanbeveling"
van de importeur uitgaat. Ook in andere gevallen waar de , ,aanbevolen
prijs" een door de aanbieder zelf verzonnen prijs is geldt het verbod van
artikel4 (bijv. de , , aanbevolen prijs'' van een boekenpostorderbedrijf dat
zelf de boeken uitgeeft).
B. Toegelaten aanduidingstechnieken
De wet geeft geen limitatieve lijst van aanduidingstechnieken. De vergelijking moet echter wel duidelijk en ondubbelzinnig zijn en het doorhalen
van prijzen is verboden.
Tot de vereisten van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid behoort de
verplichting in niet mis te verstane bewoordingen de aard van de referentieprijs (bijv. ,aanbevolen prijs") te vermelden(46).
De uiteindelijk te betalen prijs moet niet worden vermeld.

C. Bijzondere gevallen
1. Prijsvergelijkingen bij nakende prijsstijging zijn niet als aankondiging
van prijsverlaging aan te merken(47).
2. Niet duidelijk is m.i. het inzake lanceerprijzen geldende stelsel. Vanzelfsprekend mag men vermelden dat bepaalde prijzen lanceerprijzen zijn.
De eventuele verwijzing naar de later toe te passen prijs dient te gebeuren
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 , § 1, tweede lid(48).
IV -

DE BESTELBON

Artikel 4 § 4 handelt over de bestelbon die iedere handelaar of ambachtsman moet afgeven wanneer de levering van het produkt of het
verlenen van een dienst wordt uitgesteld en een voorschot wordt betaald
door de verbruiker.

(46) Contra: Brusse1, 19 juni 1974, B.R.H., 1975, 273. Hier wordt vrede genomen met een
verwijzing naar de normale prijs omdat deze de door de fabrikant of invoerder vastgeste1de prijs was;
EVRARD, J.J.-VAN INNIS, TH., o.c., J.T., 1978, nr. 6, 18: voor hen vo1staat dat de aanbieder de
referentieprijs kan verantwoorden a1s behorend tot de lijst toege1aten referentieprijzen. RarnE., noot,
B.R.H., 1975, 276 en DE VROIEDE, P., Overzicht Rechtspraak, T.P.R., 1976, 646 zijn een andere
mening toegedaan.
(47) Bergen 29 december 1976, R. Dr. Intel!. 1977, 47-52.
(48) Ik neem dus afstand van de stelling die ik had verdedigd in mijn Handboek, nr. 794.
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De vermeldingen die op deze bestelbon moeten voorkomen werden gepreciseerd in artikel 5 van het K.B. van 10 juli 1972.
Totdusver is slechts een beslissing desaangaande gekend(49).

AFDELING II

AANDIDDING VAN HOEVEELHEID

De artikelen 5 tot en met 11 W.HP. handelen over de aanduiding van
hoeveelheid.
Te vermelden zijn enerzijds het K.B. van 4 september 1972 (uitvoering
van art. 11 W .HP. )(50) en anderzijds een arrest van het Hof van Beroep te
Gent dat de aanduiding van het aantal stuks op de verpakking van speculaas niet conform met de wettelijke bepalingen achtte(51).

AFDELING Ill

BENAMING EN SAMENSTELLING DER PRODUKTEN

Artikel12 W .HP. herneemt op weinig na de bewoordingen van de wet van
9 februari 1960 waarbij aan de Koning toelating werd verleend om het
gebruik der benamingen waaronder een bepaalde koopwaar in de handel
wordt gebracht, te reglementeren.
Deze wet werd opgeheven maar de uitvoeringsbesluiten blijven van
kracht(52). Terzake is eveneens te wijzen op de mogelijke weerslag van
E.E.G. harmonisatierichtlijnen(53).

(49) Rb. Luik, 16 januari 1974, J. Liege, 1973-1974, 291-293; zie bierover eveneens DE VROEDE,

P., Overzicht, nr. 16.
(50) Dekoninklijke besluiten van 30 januari 1975 en 22januari 1976m.b.t. prijs&anduiding bandelen
ten dele ook over aanduiding van boeveelhied.
(51) Gent 14 januari 1976, R.W., 1976-1977, 1066 met noot DE VROEDE, P. Terloops wens ik te
wijzen op de discrepantie tussen de bepaling voorkomend in art. 5 die bet tellen als norm van
conditionering aanmerkt terwijl in de volgende artikelen exclusief wordt gebandeld over een aanduiding in wettelijke eenbeden.
(52) Art. 79 W .HP. Wat de lijst der uitvoeringsbesluiten betreft, evenzeer van de opgebeven als van
de nieuwe wet, DE VROEDE, P.,Handboek, nr. 809-810 e, EVRARD, J.J.-VANlNNIS, TH., o.c., J.T.,
1978, 46.
(53) Zie o.m. K.B. 9 maart 1973 (Staatsbl. 20 apri11973) betreffende textie1benamingen en K.B. 25
september 1978 (Staatsbl. 23 november 1978) betreffende bet gebruik der benamingen en kenmerken
van de zware minerale o1ieen bestemd om als brandstof te worden gebruikt.
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AFDELING IV

BENAMING VAN OORSPRONG

In toepassing van de artikelen 13 tot en met 18 W.HP. kunnen voor
Belgische produkten benamingen van oorsprong worden vastgelegd.
Totdusver is zulks aileen gebeurd voor Ardense ham (K.B. van 4 februari
1974 aangevuld bij K.B. van 1 maart 1974 en gewijzigd bij K.B. van 7
april 1976).
Drie betwistingen zijn totdusver bekend(54). ·
Aan te stippen is bovendien:
a. Het initiatief in deze aangelegenheid hoort toe aan de Minister van de
Middenstand.
b. De hier besproken bepalingen laten de wet van 18 april1927 m.b.t. de
bescherming van oorsprongsbenamingen van wijnen en geestrijke
dranken onverkort.

AFDELING V

HANDELSPUBLICITEIT

In artikel19 W .HP. wordt een bepaling gegeven van wat naar luid van de
wet onder handelspubliciteit dient te worden verstaan.
Handelspubliciteit is elke informatie die wordt verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt of een
dienst bij het publiek te bevorderen ongeacht de plaats of het gebruikte
communicatiemedium.

Analyse van deze bepaling
1. Handelspubliciteit is in de eerste plaats informatie, en deze term dient
zeer breed te worden opgevat. Een brief, een tarief, een katalogus, een
telefoonoproep, een scheikundige formule op een etiket is informatie(55).
2. Het moet gaan over informatie die verspreid wordt onder het publiek.
Aangenomen wordt dat een exemplaar van een publicitaire boodschap

(54) Vrz. Kh. Marche, 6 april1976; Vrz. Kh. Aarlen, 14 oktober 1976 (twee zaken), R. Dr. Intell.,
1977, 38-46.
(55) DE VROEDE, P., MAEs, J.P.,Hetbegrip ,Handelspubliciteit" -Bedenkingenbij artikel19van
de wet betreffende de handelspraktijken, R. W., 1975-1976, 129-146. Zie ook de voorbeelden geput
uit niet gepubliceerde beslissingen verrneld door EVRARD, J.J.-VAN INNIS, TH., Chronique de
Jurisprudence- Les pratiques du commerce (1971-1977), J.T., 1978, 19, nr. 15. Zie eveneens
BALLON, G.L., Reclame: van bepraten naar bepleiten?, B.R.H., 1978, 252-279.
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volstaat om van verspreiding te spreken, voor zover de auteur deze
verspreiding gewild heeft(56).
Wat het begrip ,publiek" betreft, wordt vrij algemeen aangenomen
dat hier de verbruiker wordt bedoeld. Publiciteit uitsluitend voor
beroepsmensen bestemd zou hier niet bedoeld worden(57). Zulks
betekent niet dat zij straffeloos zou kunnen gebeuren. Inderdaad,
bestaat in deze eventualiteit de mogelijkheid de bedoelde publiciteit
aan te vechten op grond van artikel 54 W .HP. dat elke met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad verbiedt(58).
3. De plaats waar de publicitaire boodschap wordt doorgegeven vertoont
geen belang, evenmin als het gebruikte ,communicatiemedium". De
handelspubliciteit die uitgaat van buitenlandse radio- ofT. V. -zenders
valt dus eveneens onder de bepaling van artikel 19 W.HP. (59).
4. De vraag wie de auteur van deze reclame moet zijn, kent in de wet op
de handelspraktijken een verschillend antwoord naargelang men zich
steunt op de bepaling gegeven in artikel19 of overgaat tot het onderzoek van de gevallen van verboden publiciteit opgesomd in artikel 20.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat op grond van artikel19 gelijk
wie als auteur van de gewraakte publiciteit kan worden aangemerkt(60) dan wanneer vooral artikel 20-2° en 3° impliciet als auteur
aanmerkt de handelaar of de ambachtsman(61).
5. De betrokken informatie moet verspreid worden , ,met de rechtstreekse
of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt of een dienst
te bevorderen" (62).
(56) DE CALUWE, A., e.a., o.c., nr. 165.
(57) Alleen VAN DEN BuscH, M., De wet op de handelspraktijken - Beschouwingen omtrent de
handelspubliciteit, Actori incumbit probatio, 250 ziet het anders: ,Niet de verspreiding bij het
publiek, doch rechtstreeks of onrechtstreeks de bevordering bij het publiek van de verkoop van een
produkt of een dienst beogen bepaalt het publicitair karakter van de informatie".
(58) Over de algemene betekenis van art. 54, zie DE VROEDE, P., Handboek, nr. 919.
De Voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Oostende- vonnis 4 maart 1976- maakte
hiervan een juiste toepassing op grond van een m.i. onjuiste motivering. In casu ging het om vijf
brieven door een Engels reisagent aan touroperators en reisbureau's verzonden. Deze brieven kunnen
niet als ,handelspubliciteit" worden aangemerkt aldus de Voorzitter, omdat een publiciteit een
verspreiding, een inforrnatie (van een zeker publiek) veronderstelt, wat bier ontbreekt (R. W.,
1976-1977, 2092). Er was wei verspreiding bij een zeker publiek maar het ging niet om een
verbrnikerspubliek.
(59) SEGERS, N., Wet op de handelspraktijken, 48.
(60) DE VROEDE, P.-MAES, J.P., o.c., 131-133.
(61) Op de hieruit resulterende moeilijkheden attendeerde BALLON, G .L., in een noot onder Vrz. Kh.
Kortrijk, 16 oktober 197 5, B .R .H., 1978, 168-171. N aar zijn mening geldt het toepassingsgebied van
art. 19 niet voor de in art. 20-2° opgesomde vorrnen van verboden publiciteit.
(62) , ,Des agissements purement negatifs destines anuire aune initiative d 'un tiers alors que celui qui
agit de la sorte (ou tout tiers au profit de qui il agit) n'a pas pris d'initiative analogue et n'en envisage
pas a court terrne, ne peuvent etre consideres comme de la publicite diffusee dans le but direct on
indirect de promouvoir la vente d'un produit ou d'un service aupres de public", Vrz. Kh. Brussel, 6
juni 1977, J.T., 1977, 640.
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In de Belgische rechtsleer bestaat geen eensgezindheid aangaande de
preciese betekenis van deze voorwaarden. Volgens De Caluwe is
determinerend het , ,niet belangloos'' verspreiden van de informatie
zelfs wanneer het verkoopsbevorderend effect ongewild is (63).
Van Bunnen van zijn kant stelt de mening voorop dat de wetgever door
het invoegen van de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoopsbevorende bedoeling de handelspubliciteit heeft willen onderscheiden van
de propaganda. Volgens hem is het winstoogmerk, de commerciele
finaliteit, het kenmerk van de handelspubliciteit(64).
Deze discussie lijkt me wel enigszins theoretisch. Wanneer de infoimatie verspreid wordt door een handelaar of een ambachtsman dan zal
wel niet kunnen ontkend worden dat in zijnen hoofde tenminste een
onrechtstreekse verkoopbevorderende bedoeling aanwezig is geweest.
Een niet van een handelaar of ambachtsman uitgaande publiciteit zal
slechts uitzonderlijk onder de bij artikel 20 geformuleerde verbodsbepalingen vallen (65).
Gevallen van verboden handelspubliciteit
1. Verbod het publiek (66) te misleiden betreffende de aangeboden produkten (art. 20-1°)(67)
A. De gegevens waaromtrent het publiek niet mag worden misleid,
worden in artikel20-l 0 W.HP. zelf opgesomd. M.n. gaat het om de
identiteit, de aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten of
de kenmerken van een produkt.
Onder gegevens dienen niet aileen positieve beweringen te worden
begrepen maar alle elementen die de globale advertentie kan oproepen
of impliceren. Het zou van een te letterlijke, met de geest van de wet
strijdige interpretatie getuigen te oordelen dat een combinatie van
positieve beweringen (bvb. m.b.t. de prijs) en een omissie geen ,gegevens" zouden kunnen zijn(67).
Aan te stippen is de precisering , , . . . onder kenmerken dienen te
worden verstaan de voordelen van een produkt, inzonderheid uit het
oogpunt van eigenschappen, van gebruiksmogelijkheden, van de
(63) DE CALUWE, A., e.a., o.c., nr. 167.
(64) VAN BUNNEN, L., La publicite commerciale, J.T., 1972, 741.- Evidenties en objectieve
beoordelingen mogen (in de reclame) in het Iicht worden gesteld zolang zij geen commerciele
bedoelingenals achtergrondhebben, Vrz. Kh. Antwerpen, 29 april1976,8.R.H., 1978,322-327 met
noot DE CALUWE, A.
(65) Tot de uitzonderingen zou bvb. kunnen behoren een reclame uitgaande van een beroepsvereniging ten behoeve van haar !eden.
(66) Bedoeld wordt de verbruiker.
(67) STUYCK, J., De misleidende reclame, T.P.R., 1976, 573 e.v.
(68) Vrz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, B.R.H., 1978, 146-151.
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voorwaarden waaronder het kan worden gekocht (wat mede de in de
reclame aangeduide prijs omvat) en van de diensten die met de aankoop gepaard gaan" (69).
Een analyse van de in voornoemde opsomming vermelde componenten ontbreekt totdusver. Aileen werd gesteld dat het begrip oorsprong
dat in artikel 20-1 o gehanteerd wordt niet samenvalt met de benaming
van oorsprong uit artikel 13 W.HP. (70).
Uit de rechtspraak kan het volgende worden gelicht. Verboden werden,
de referentie naar een fictieve Engelse firma met een al even
fictieve stichtingsdatum op een fles gin (71).
de reclame voor een haargroeimiddel die resultaten belooft en
kwaliteiten aan een produkt toeschrijft, die materieel onmogelijk
zijn(72).
koperskaarten verspreiden met vermelding , ,werkelijke korting
20, 25, 30%'' zonder de klan ten in te lichten nopens de werkelijke
mate van het voordeel waarvan zij dank zij de koperskaart kunnen
genieten(73).
vermelding van denkbeeldige grossiers- (74) of dito katalogusprijzen(75).
het zich ten onrechte uitgeven hetzij als grossier(76), hetzij als
fabrikant (77), hetzij als vertegenwoordiger (78).
reclame ,tweemaal kopen, eenmaal betalen" voor herenkleding,
waardoor kopers kunnen hopen twee kostuums te kopen en er
slechts een te betalen, terwijl dit manifest niet het geval is (79).
(69) Volgcns BALLON, G.L., Reclame van beparaten naar bepleiten, B.R.H., 1978, 257 is deze
opsomming uitputtend.
(70) Gent, 28 juni 1974, B.R.H., 1975, 60 met noot BALLON, G.L.
(71) Vrz. Kh. Charleroi, 26 september 1973, R. Dr. lntell., 1974, 121.
(72) Vrz. Kh. Brussel, 3 september l974,B.R.H., 1974,500, noot BALLON, G.L. J.T., 1975, 121.
(73) Vrz. Kh. Brussel, 9november l973,R.W., 1974-1975,377-380 metnoot DE VROEDE, P.; Vrz.
Kh. Charleroi, 5 mei 1975, Bull. Handelsregl., 1976, nr. 13-14, 39-40.
(74) Vrz. Kh. Brussel, 17 juni 1974, Bull. Handelsregl., 1975 nr. 9-10, 38-40.
(75) Vrz. Kh. Brussel, 8 april 1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, 66.
(76) Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972,R.W., 1972-1973, 1151-1158 metnoot DEVROEDE, P. In
dezelfde zin Gent, 30 september 1976, R.W., 1977-1978, 1388 t.a.v. de rec!ametekst ,koop
rechtstreeks tegen groothandelsprijzen''. , ,Hoewel het juist is dat gelntimeerde zich niet uitdrukkelijk
op de hoedanigheid van groothandelaar laat voorstaan, kan toch niet worden ontkend dat het geheel
van de gewraakte tekst erop gericht is de lezer te Iaten geloven dat zij die hoedanigheid bezit. Het
bedrieglijke van deze reclame is te vinden in het gebruik van het woord ,rechtstreeks" dat in
combinatie met het woord , ,groothandelsprijzen'' de verbruiker de overtuiging moet bijbrengen dat
hij een schakel in de normale distributieketen met name de kleinhandelaar zal kunnen overslaan".
(77) Vrz. Kh. Tumhout, 30 maart 1973, R. W., 1973-1974, 1210-1211.
(78) Vrz. Kh. Brussel, 28 aprill975,R.P.S., 1975, 104-112; Vrz. Kh. Hasselt, 18 november 1977,
R. Dr. Intell., 1978, 117-120.
(79) Antwerpen, 9 maart 1976, R.W., 1976-1977, 1006 noot VANDEN BERGH, R.
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de reclame die aan een merkartikel van Britse oorsprong en met
lagere kwaliteit ten onrechte dezelfde kwaliteiten toeschrijft als aan
het in Belgie normaal onder dit merk verkochte produkt(80).
misleiding nopens de herkomst der goederen (81) of nopens de
verstrekte waarborg (82).
B. Wanneer is er misleiding?
a. Misleiding impliceert niet noodzakelijkerwijze het verstrekken van
valse gegevens (83)
b. De mogelijkheid tot misleiding volstaat(84)
c. Bij de beoordeling van het begrip , ,misleiding'' dient mente weten
welke personen als maatstaf zullen dienen om de relevantie der misleiding te bepalen(85). Het is moeilijk terzake een lijn te trekken. Soms
wordt de weinig kritische verbruiker als maatstaf genomen (86) dan
weer is de rechter veel lakser (87).
Er dient nog aangestipt dat artikel20-1 o zich beperkt tot de misleidende
reclame m.b.t. produkten(88). Misleidende reclame m.b.t. diensten
zal desgevallend op grond van artikel 54 W.HP. dienen te worden
bestreden.

2. De verboden vergelijkende reclame (art. 20-2°) (89)
Oe wet maakfhier het v-C>lgende C>noersclieid:-a. de bedrieglijke vergelijkingen
b. de afbrekende vergelijkingen

(80) Vrz. Kh. Brussel, 23 april 1976, B.R.H., 1976, 595.
(81) Gent, 28 juni 1974, B.R.H., 1975, 60-68 met noot BALLON, G.L.
(82) Vrz. Kh. Hasselt, 18 november 1977,R. Dr. Intell., 1978, 117-120. Wanneer een niet-gespecialiseerd distributiebedrijf op eigen garantieformulieren die ook voor andere (horloge) merken
worden gebruikt, een garantie toekent, geeft zij a an klanten niet de indruk dat de (ruimere) gebruikelijke fabriekswaarborg wordt verstrekt (Vrz. Kh. Brussel, 16 mei I977,B.R.H., 1978, 146-161 met
noot STUYCK, J.).
(83) Is rnisleidend de reclame die het publiek in dwaling brengt niet door duidelijke onwaarheden
doch door overdrijvingen, verkeerde voorstelling en pseudo-wetenschappelijke inlichtingen, Vrz.
Kh. Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293 e.v.
(84) Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, 371-378 met iristemmende noot van DE CALUWE, A.
(85) V gl. D'HALLUIN, A., Reclame in het spanningsveld tussen adverteerder, verbruiker en mededinger, R.W., 1973-1974, 897-920.
(86) Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H., 1974, 500; Vrtz. Kh. Brussel, 14 maart 1977,
B.R.H., 1978, 293-311, met noot VEROUGSTRAETE, I.
(87) Brussel, 2 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 2492. ,Overdrijving is slechts aanvaardbaar indien
ze flagrant is": Antwerpen, 9 maart 1976, R.W., 1976-1977, 1006.
(88) Uitnodigingen tot het bijwonen van een verkoop, zonder vermelding van de te koop geboden
goederen valt niet onder de toepassing van art. 20-1°; Vrz. Kh. Brussel, 25 november 1974, Bull.
Handelsregl., 1975, nr. 11-12, 50-58.
(89) DE VROEDE, P., De vergelijkende reclame naar Belgisch recht, Interbankendienst, 1978;
FRANCQ, B., Le renouveau d' une probtematique, La publicite comparative, B .R .H., 1978, 280-292.
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c. de vergelijkingen die het zonder noodzaak mogelijk maken een of
meer andere handelaars te identificeren.

A. De bedrieglijke vergelijkingen
Het gaat hier om vergelijkingen, in de reclame gemaakt, die objectief
gezien onwaar zijn en van aard de consument te misleiden. Of een
andere handelaar of ambachtsman duidelijk herkenbaar werd geviseerd of niet, is hierbij irrelevant (90). Ook hier stelt zich het probleem
waar de overdrijving eindigt en het bedrog begint.
B. Ajbrekende vergelijkende reclame
Afbrekende vergelijkingen zijn verboden zelfs zo ze met de waarheid
overeenstemmen. Stemmen ze niet met de werkelijkheid overeen dan
zullen ze al naargelang het geval als bedrieglijk dan wel als misleidend
moeten worden bestempeld.
De ratio legis is hier overduidelijk: de wetgever heeft willen verbieden
dat een handelaar of een ambachtsman de tegenstrever ten eigen
voordele zou bekladden.
Het komt erop aan het gevaar van de ontaarding van de economische
strijd te vermijden.
Hoe werd dit verbod gei:nterpreteerd?
a) Er is de afbrekende reclame die onjuiste informatie verspreidt of
waarvan het waarheidsgehalte niet kan getoetst worden of althans niet
getoetst werd:
- Het aanschrijven van afnemers van een concurrerend bedrijf van
fruitsap en hen daarbij mededeling doen dat de kwaliteit van de
fruitsappen van dit bedrijfte wensen overlaat, dat deze fruitsappen
niet meer de zuiverheid en de natuurlijkheid hebben die ze voorheen hadden, en dat thans de sappen , ,F'' de voorkeur van de
klanten genieten (91).
- In dezelfde gedachtenorde volgende publicitaire bloemtuil: , ,Zijt
gij een ezel. Neen, daarom koopt u alles voor uw tuinbouw bij het
meest gespecialiseerde huis van de streek: Nest Calle wier, Noordstraat, 4/6 Harelbeke.
Alle soorten plantaardappelen, zaden en meststoffen en sproeistoffen. Alles met gewaarborgde kiemkracht en niet duurder.
W aarom zou U zich dan nog laten BEETNEMEN bij de charlatans op
de markt? Verzekeren zij U gewaarborgde kiemkracht? Neen,
daarom ... ''.

(90) VAN BuNNEN, L., La publicite commerciale, J.T., 1972, 741.
(91) Vrz. Kh. Antwerpen, 6 augustus 1974, geciteerd bij STUYCK, J., e.a., Overzicht, 379.
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De rechtbank van koophandel te Kortrijk oordeelde terecht dat
door deze reclame de goede faam van de marktkramers in het
algemeen wordt aangetast door belediging en door onbewezen
insinuatie dat zij minderwaardiger produkten verkopen(92).
b) Het afbrekend karakter kan oak begrepen liggen in waarheidsgetrouwe vermeldingen. In een Mechels reclameblad verscheen een
aankondiging: , ,Ja, in Mechelen zijn er briefdragers, stoofhandelaars
en verkopers van auto's die T.V. -apparaten verkopen. Maar later, wat
dan? Dan komen zij bij ons rouwen. Opgelet, koop geen T. V.-toestel
bij een verkoper in tweedehandswagens ofbij een briefdrager, dat zou
U kunnen berouwen" (93).
In deze reclame werd op een met de werkelijkheid overeenstemmende
toestand gealludeerd. Tach werd de reclame als afbrekend beschouwd,
dit los van haar waarheidsgehalte(94).
Wanneer een objectieve, wetenschappelijk gefundeerde kritiek (een
vergelijking tussen vier merken kaviaar), gemaakt door onafhankelijke
personen in een dagblad, door een onderneming in haar handelspubliciteit wordt hem omen dan dient deze reclame te worden getoetst aan
de in artikel 20 geformuleerde regels. W anneer deze studie vergelijkingen inhoudt die bedrieglijk zijn, afbrekend of de identificatie van
een of meerdere handelaars mogelijk maken dan valt de publicatie
ervan ten titel van handelspubliciteit onder het verbod van artikel
20-2°(95).
c) Een verwrongen voorstelling van de- zelfs reele- voordelen van
een eigen produkt t.a.v. de voordelen van mededingers is als afbrekende vergelijking aan te merken (96).
d) Het afbrekend karakter van een publiciteit werd eveneens afgeleid
uit de onvolledigheid van de verstrekte informatie.
Zo stelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in de
welbekende zaak , ,Het spoor ontlast de weg'' dat het afbrekend karakter van de besproken reclame resulteerde uit het feit dat aileen op
een nadeel van de door de andere partij gepresteerde diensten werd
gewezen terwijl onbesproken werden gelaten de voordelen verbonden
aan de andere door de betrokken partij geleverde diensten (97).

(92) Kh. Kortrijk, 28juni 1973,B.R.H., 1976, 173-178. ZieookVrz. Kh. Antwerpen, 29 april1976,
B.R.H., 1978, 322 e.v.

(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
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Vrz. Kh. Mechelen, 2 juni 1972, B.R.H., 1973, 398.
1
Zie ook Vrz. Kh. Oostende, 4 maart 1976, R.W., 1976-1977, 2092.
Vrz. Kh. Brussel, 13 juni 1977, B.R.H., 1978, 334-340 metnoot BALLON, G.L.
Vrz. Kh. Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293-311 met noot VEROUGSTRAETE, I.
Vrz. Kh. Brussel, 3 januari 1972, J.T., 1972, 135.

Dezelfde rechter leidt in een andere zaak het afbrekend karakter van
een publiciteit af uit het feit dat de handelaar het voordelige van zijn
eigen prijzen toeschrijft aan het systeem van zelfbediening en verzwijgt welke compensatie de klienteel bij de concurrenten kan vinden(98).
e) Reclame die door vergelijking met anderen de eigen voordelen
opschroeft is eveneens als afbrekende reclame aan te merken. Een
Brussels fotograveur had in een tijdschrift een advertentie gekozen
waarvan het cliche door een concurrent werd gemaakt.
Hij stuurde deze afbeelding naar de opdrachtgever van de reclame met
een begeleidend briefje waarin volgende tekst voorkwam , ,Hoeveel
heeft deze bladzijde U gekost? Vermoedelijk heel veel geld ... weet U
dat wij U geld kunnen Iaten verdienen? De fotogravure van het bijgaand document kost bij ons slechts ...
U merkt het reeds, U heeft er belang bij ons te raadplegen" (99).
Zo ook in de zaak betreffende reclame rond kattevoer. De aangevallen
partij had een reclame gevoerd voor kattevoer dat aangeboden wordt in
een verpakking voor twee maaltijden in tegenstelling met een vergelijkbaar produkt dat aangeboden wordt in een verpakking met een
inhoud voor een maaltijd.
De adverterende firma had eraan toegevoegd: , ,Het is overduidelijk
dat wij aldus een verpakkings- en conditioneringsbesparing verwezenlijken waarvan we U kunnen Iaten genieten dank zij een voordeliger
prijs.
Ons produkt kost dus bij iedere maaltijd minder'' .
Naar het oordeel van de Voorzitter was deze reclame afbrekend vermits zij de concurrerende firma verwijt het belang van de verbruiker
slechts te dienen door een te hoge prijs aan te rekenen terwille van een
kostelijke verpakking (100).
f) Een combinatie van mogelijke verwarringstichtende en afbrekende
vergelijkende reclame werd voorgelegd aan de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen.
In een publiciteitscampagne had een handelaar zijn bouwmaterialen te
koop aangeboden. Bij zijn rondschrijven had hij een documentatieblad
gevoegd met tekeningen van materialen onder bepaalde merken door
een ander firma geproduceerd. Aan dit documentatieblad dat de
(98) Vrz. Kh. Brussel, 5 april 1976, B.R.H., 1976, 611-617.
(99) Vrz. Kh. Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, 245-248; zie ook Vrz. Kh. Leuven, 9
februari 1972, B.R.H., 1972, 249-254.
(100) Vrz. Kh. Brussel, 2 juli 1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 9-10, 41. De hier besproken
reclame werd ook nog als onaanvaardbaar beschouwd omdat zij de mogelijkheid biedt om zonder
noodzaak een andere handelaar te identificeren.
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hoedanigheden van de produkten van de concurrent prijsde zonder
prijsvermeldingen evenwel, was een prijslijst gevoegd die naar het
documentatieblad verwees.
De op de prijslijst voorkomende prijzen waren evenwel niet deze die
werden toegepast door de concurrerende firma.
De Voorzitter oordeelde dat aldus gebruik werd gemaakt van de
bekendheid van bepaalde produkten om fabricaties van derden aan de
man te brengen en zulks tegen prijzen geringer dan deze die de
fabrikant aan zijn eigen verdelers kan toestaan.
Diegene die een prijslijst hecht aan een folder of een reclameblad
waarin een produkt van een bepaald merk aanbevolen wordt, met
zoveel woorden als tekeningen, tracht onvermijdelijk het publiek in de
waan te brengen dat de prijslijst uitsluitend betrekking heeft op de
produkten van dat merk(lOl).
g) Niet overtuigend is m.i. het standpunt van de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen in de hierna uiteengezette
zaak.
In een weekblad verscheen een artikel waarin een soort stamboom
werd opgegeven van twee met naam vernoemde bouwondernemingen.
In de begeleidende tekst werd o.m. gezegd: ,Hopelijk wordt gans
deze groep die dank zij bedneglijke reclame grote sier kan maken,
uitgeroeid''.
Hierop hadden de ,slachtoffers" gebruik gemaakt van hun recht op
antwoord. De kous was hiermee evenwel niet af. Inderdaad, twee
financieringsmaatschappijen vonden er niets beter op dan het kwestieuze weekblad in hun kantoor te afficheren o.m. in hun vergaderzalen, toegankelijk voor het publiek.
Op de aangeplakte exemplaren hadden zij bijkomende vermeldingen
aangebracht nl. ,moderne gangsters" en ,te mijden".
De Voorzitter van de rechtbank Antwerpen oordeelde dat het hier ging
om een informatie verspreid door middel van aanplakking, afgezien
van het aantal exemplaren waarin deze verspreiding geschiedt. Hij
stelde ook dat door het aanbrengen van de gewraakte vermeldingen, de
financieringsmaatschappijen die zich tot dezelfde klientele als de
bouwondernemingen wenden, wel degelijk de rechtstreekse bedoeling
hadden hun diensten bij het publiek te bevorderen. De uitspraak
luidde: verbod van het voeren van dergelijke publiciteit (1 02).
(101) Vrz. Kh. Antwerpen, 29 april1976,B.R.H., 1977,580-583. lnzijnnoot(ibidem, 583) ste1tDE
de eenvoudige verwijzing naar andermans naam of merk is op zichzelf niet laakbaar. Zulks
wordt slechts laakbaar wanneer door de verwijzing een mogelijke verwarring (20-3°) of afbrekende
vergelijking ontstaat (20-2°).
(102) Vrz. Kh. Antwerpen, 5 februari 1976, B.R.H., 1976 •. 474.
CALUWE:
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Het komt mij voor dat deze informatie geen verkoopbevorderend effect
kan hebben in hoofde van de bouwondememingen, terwijl ik eveneens
het aanwezig zijn van een vergelijking niet ervaar.
C. Reclame die, zonder noodzaak, toelaat een andere handelaar te
herkennen
Deze laatste door artikel 20-2° verboden vorm van vergelijkende
publiciteit is de verwoording van een sinds lang door de Belgische
rechtspraak en rechtsleer aanvaard zelfstandigheisprincipe, een niet in
de wet voorkomend begrip, conform aan de geest van het nu opgeheven K.B. nr. 55 van 23 december 1934.
Fredericq heeft het als volgt omschreven: , ,Le concurrent a le droit
d'exiger qu'on ne parle pas de lui, meme pour dire la verite" (103).
Wanneer we de op grond van artikel 20-2°, laatste lid, gevelde beslissingen overlopen dan stellen we vast dat ter beoordeling van de
consulaire rechter heel weinig gevallen werden voorgelegd van reclame die exclusief zonder noodzaak de identificatie van een of meer
handelaars mogelijk maakt(l04). Gelijktijdig werden bijna steeds
andere inbreuken weerhouden: ofwel het afbrekend karakter(l05)
ofwel de verwarringsmogelijkheid (106).
Net als m.b.t. de afbrekende vergelijkende reclame betreft het verbod
van reclame die zonder noodzaak de identificatie van een of meerdere
handelaars mogelijk maakt niet alleen de individueel herkenbare handelaar maar ook de groep ( 107) of een door bepaalde handelaars toegepast verkoopsysteem(108).

(103) Traite de droit commercial beige, II, nr. 108. Zie voor de kritiek op dit aformisme: FRANCQ,
B., o.c., 285-286.
(104) Tot de zeldzame uitzonderingen behoort het vonnis van de Voorzitter van de recbtbank van
koopbandel te Brussel van 9 februari 1976, R. Dr. Intell., 1978, 423-430 met noot P. De Vrpede.
(105) Voorbeelden: ,Het spoor ontlast de weg" Vrz. Kb. Brussel, 3 januari 1972,J.T., 1972, 135;
Vrz. Kh. Mecbelen, 2 juni 1972 ,Overwegende dat de eiseres getroffen word! daar de betwiste
reclame vergelijkingen inboudt die afbrekend zijn of die bet zonder noodzaak mogelijk maken baar als
bandelaarster te identificeren", B.R.H., 1973, 398; zie ook Vrz. Kb. Brussel, 28 februari 1972,
B.R.H., 1972,245; Vrz. Kh. Brussel, 5 april1976,B .R.H., 1976, 615; Vrz. Kb. Kortrijk, 16 oktober
1975, B.R.H., 1978, 165-168.
(106) Voorbeeld: In een advertentie stelde de firma X - een concurrent van de firma Y- dat zij
eveneens de door Y verkocbte apparaten te koop zal kunnen aanbieden en zulks tegen competitieve
prijzen; Vrz. Kb. Brussel, 2 april 1973, R. Dr. Intell., 1973, 54.
(107) Vrz. Kb. Brussel, 3 januari 1972, J.T., 1972, 135; Vrz. Kb. Brussel, 14 maart 1977, B.R.H
, 1978, 293 e.v. Wellicbt is het in ditvonnis ingenomen standpunt te streng wanneerbet stelt: reclame
kan afbrekend zijn ook wanneer aile concurrenten bet slacbtoffer zijn van bet afbreken en niet of
moeilijk ge!dentificeerd kunnen worden; is ook een vergelijking die bet mogelijk maakt een of
meerdere bandelaars te identificeren, deze die verwijst naar een brede groep waarin aile concurrenten
van de adverteerder worden betrokken.
(108) Vrz. Kb. Brussel, 5 april 1976, B.R.H., 1976, 611. Zie evenwel ,,les grands magasins
peuvent signaler la modicite de leurs prix par rapport aceux pratiques par des detaillants" (Vrz. Rb.
Brussel, 13 februari 1973, Pas., 1973, ill, 36).
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De vrees geformuleerd door sommige rechtsgeleerden(l09) dat het
hier besproken laatste deel van artikel 20-2° tot uiterste gestrengheid
aanleiding zou geven lijkt dus wel niet gegrond. Het is zelfs onjuist te
beweren dat elke vergelijking als verboden wordt aangemerkt. Zo
werd in het in voetnoot 106 geciteerde Synthesgeval door de Voorzitter
onderzocht- wat hem niet gevraagd was- of de vergelijking met de
produkten van Synthes niet noodzakelijk was om de aard van de
aangeboden produkten verstaanbaar te maken. Zulks wijst voorzeker
niet op de geneigdheid om het vergelijkingsverbod extensief te inter. preteren(llO).
Ben ander voorbeeld illustreert dat de rechter sinds het in voege treden
van de wet zijn vroegere tolerante houding t.a.v. vergelijkende reclame niet heeft opgegeven(lll).
Zo zegt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel:
,l'article 20 de la loi n'exclut pas toute comparaison et comme la
jurisprudence 1' a deja fait observer la comparaison avec des produits de
la concurrence peut etre necessaire pour informer le public sur la
particularite et qualites nouvelles d'un produit" (112).
- Het probleem van de vergelijkende reclame zou een nieuwe dimensie kunnen krijgen ingevolge het voorstel voor een richtlijn van de
Raad van Ministers der Europese Gemeenschappen betreffende de
wettelijke en bestuurlijke bepalingen der Lidstaten inzake misleidende
en oneerlijke reclame(ll3).
(109) DE GRYSE, L, La publicite comparative en droit beige, R. Dr. Intel!., 1972, 100.
(110) In dezelfde zin SWENNEN, H.-VEROUGSTRAETE, I., Kroniek van Belgisch Economisch Recht,
S.E.W., 1974, 495. Zie ook Rb. Brussel, 13 februari 1973, Pas., 1973, III, 36 geciteerd in DE
VROEDE, P., Overzicht van Rechtspraak, nr. 62.
(Ill) Onder de gelding van hetK.B. nr. 55 van 23 december 1934 werden op het verwijzingsverbod
wei enkele uitzonderingen toegestaan. Zulks was o.m. het geval wanneereen dergelijke verwijzing als
onmisbaar voor de beschrijving van het produkt werd beschouwd. De verwijzing naar automobiel
onderdelen kon aldus genade vinden ,On a permis aux fabricants de pieces detachees de se referer,
dans leur publicite, aux marques et aux noms commerciaux designant les produits finis constituant Ia
destination finale des pieces de rechange en question, une telle reference etant consideree comme
, ,indispensable'' ou , ,necessaire'' autrement dit, comme le seul moyen de preciser Ia qualite, Ia nature
et I 'utilite de ces pieces".
Aanvaardbaar werd eveneens beschouwd de verwijzingen naar anderen wanneer het ging om gevallen
van zelfverweer, in de mate evenwel dat het ,recht op antwoord" verwoord werd in objectieve en
gematigde, niet afbrekende noch beledigende termen".
De noodzakelijkheid van de verwijzing werd tenslotte ook aanvaard t. a. v. nieuwe produkten. Zo vond
de vermelding genade: , ,Le Sangajol remplace avantageusement Ia terebenthine et coftte beau coup
moins cher''.
De rechtmatigheid van deze verwijzing werd als volgt gemotiveerd: men zou handel en nijverheid tot
immobilisme doenen zo men een reclame verbieden zou die tot doe! heeft de aandacht van het publiek
te vestigen op een nieuw of relatief nieuw produkt door het te vergelijken met een bestaand produkt om
er de bestenrming van te kenmerken. Een zelfde redenering werd ook gehouden t. a. v. vergelijkingen
tussen farmaceutische produkten, zie DE VROEDE, P., De vergelijkende reclame naar BelgischRecht,
nr. 19.
(112) Vrz. Rb. Brussel, 31 ju1i 1974, Bull. Handelsregl., nr. 9-10, 49.
(113) Pub!. C 70, 21 maart 1978. Wijziging Pub!. C 194, 1 augustus 1979.
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In artikel 4 van het voorstel wordt gesteld: vergelijkende reclame is
toelaatbaar, voor zover daar in essentiele en controleerbare omstandigheden worden vergeleken en mits zij niet misleidend of oneerlijk is.
De Commissie motiveert dit artikel als volgt: ,Overwegende dat
vergelijkende reclame nuttig kan zijn voor de consument en de concurrent, wanneer daarin essentH~le en controleerbare omstandigheden
met elkaar vergeleken worden en zij noch misleidend, noch oneerlijk
is".

D. Vergelijkende of parasitaire reclame?
In hun overzicht van rechtspraak gewijd aan de wet op de handelspraktijken rangschikken J.J. Evrard en Th. Van Innis onder de vergelijkende reclame de publicitaire aankondigingen waarin gerefereerd
wordt bvb. naar een vroegere werkgever(l14).
Ik deel deze opvatting niet en beschouw dergeljke reclame als parasitair. Ik sluit mij terzake aan bij een uitspraak van de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brugge waar deze stelde: wie zich uitdrukkelijk of impliciet op de goede faam van zijn gewezen werkgever
beroept pleegt een misbruik door gebruik te maken van een bestanddeel van intellectueel patrimonium dat hem niet toebehoort(l15).
Dergelijke handelwijze valt onder de toepassing van artikel 54 W .HP.
en niet van artikel 20-2°.
E. De verwarringstichtende reclame
De regel neergelegd in artikel20-3° W .HP. luidens dewelke verboden
is elke handelspubliciteit die gegevens bevat waardoor verwaring kan
ontstaan met een andere handelaar of ambachtsman, zijn produkten of
zijn werkzaamheid, is eigenlijk een evidentie. Hij heeft dan ook altijd
bestaan, hetzij geformuleerd door de rechtspraak, hetzij in de uitdrukkelijke tekstvanartikel2a vanhetK.B. nr. 55 van23 december 1934.
De verwarringstichting - of de mogelijkheid daartoe ( 116) - moet
worden beoordeeld in hoofde van het publiek(l17). Terzake zal dan
weer de betwisting ontstaan: welk publiek?(l18).
Ook eist artikel20-3° W.HP. uitdrukkelijk dat eiser en verweerder in
de vordering tot staken handelaar of ambachtsman zouden zijn.

(114) J.T., 1978, 37, nr. 25.
(115) Vrz. Kh. Brugge, 19 oktober 1972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, 29 (in resume).
(116) Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, 371-378; Vrz. Kh. Luik, 5 januari 1976, B.R.H.,
1976, 463-468.
(117) Brussel, 17 december 1974, B.R.H., 1975, 493.
(118) Vrz. Kh. Brussel, 27 juni 1977, J.T., 1977, 643: ,La possibilite de confusion doit etre
examinee en function de la possibilite d 'erreur parmi un public d'une attention moyenne; vgl. : Gent,
28 juni 1974, B.R.H., 1974, 635.
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Er bestaat over deze materie een vrij rijke, soms wel tegenstrijdige
rechtspraak. Ik verwijs naar de rechtspraakoverzichten (119) en tevens
naar de verwarringstichtende daden die verder behandeld worden naar
aanleiding van de analyse van artikel 54 (120).

F. De reclame voor een verboden handelspraktijk
Artikel20-4° W.HP. verbiedt reclame die een daad in de hand werkt
welke luidens artikel 55 W .HP. moet worden beschouwd als een
tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen of welke in toepassing van artikel 60 tot 63 W.HP. werd erkend als een·inbreuk.
Dit artikel geeft aanleiding tot heel wat vragen en moeilijkheden.
1. Gotzen is van oordeel dat artikel20-4° slechts van toepassing kan
zijn wanneer een publiciteit indruist tegen een in kracht van gewijsde
gegane beslissing (120).
Ik deel deze interpretatie niet en wel om volgende redenen:
a. Er is een verschil in redaktie in artikel20-4° tussen het eerste en het
tweede zinsdeel , ,een daad ... welke luidens artikel 55 ... moet
worden beschouwd als een tekortkoming'' enerzijds , ,of welke in
toepassing van de artikelen 60-63 ... werd erkend als een inbreuk''
anderzijds. Alleen wat dit laatste betreft kan- op grand van een
letterlijke interpretatie - de publiciteit pas worden aangevochten
na de beslechting van het geval door de rechter.
b. Een wetsbepaling moet een betekenis hebben. Die betekenis wordt
aan artikel20-4° volledig ontnomen wanneer de toepassing ervan
zou beperkt blijven tot het bestrijden van de zeer onwaarschijnlijke
reclame die indruist tegen een in kracht van gewijsde gegane
uitspraak(121).
2. Er is nog een ander moeilijkheid. Op grand van artikel57 W.HP.
kan de Minister van Economische Zaken of een Verbruikersvereniging
geen vordering inleiden om een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad aan te vechten. Dit vorderingsrecht werd hen evenwel
toegekend om een handelspubliciteit te bekampen die dergelijke daad
in de hand werkt. De vraag kan worden gesteld of in dergelijk geval
doorheen de beoordeling van de publiciteit ook niet de daad alsdusdanig zal worden beoordeeld(122).
(119) STUYCK, J., o.c., Jura Falconis, 1975-1976, 355 (383 e.v.); DE VROEDE, P., Overzicht,
T.P.R., 1976, 63-74; EVRARD, J.J.-VAN INNIS, TH., Chronique, J.T., 1978, 17 en BALLON, G.L.,
Reclame: Van bepraten naar bepleiten? B.R.H., 1978, 271-273.
Zie ook Vrz. Kh. Brusse1, 31 januari 1975, R.W., 1976-1977, 436-440 met noot STUYCK, J.
(120) Eisers en verweerders in de vordering tot staken van onrechtmatige mededinging, in: Economisch en Financieel Recht Vandaag, II, 284, Noot 35.
(121) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 838.
(122) DE VROEDE, P., Overzicht, T.P.R., 1976, nr. 81-82.
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Enkele toepassingen in de rechtspraak:
de reclame voor een gezamenlijk aanbod dat strijdt met de wettelijke bepalingen daaromtrent ( 123)
de reclame voor een reizende verkoop(124)
de reclame voor een ongeoorloofde openbare verkoop omdat de te
verkopen voorwerpen gedeeltelijk noch kunst-, noch verzamelings- of antikwariaatsvoorwerpen zijn(125)
- de reclame voor een met artikel 54 W.HP. strijdige handelspraktijk(126) ook wanneer de inbreuk op artikel54 W.HP. berust op
het niet naleven van een wettelijk voorschrift buiten de
W.HP.(127)

*
* *
Het thema reclame en prijzen werd reeds behandeld naar aanleiding van de
bespreking van de artikelen 2 en 4 W.HP. (128).
Aansprakelijkheid inzake verboden handelspubliciteit

Artikel21 W.HP. stelt dat aileen de auteur van de gewraakte handelspubliciteit kan worden aangesproken wegens een tekortkoming aan de bepalingen van artikel 20 W .HP.
Naar analogie met artikel18 van de grondwet voorziet het tweede lid van
artikel 21 een systeem van getrapte aansprakelijkheid (responsabilite en
cascade) (129).
Dit stelsel mag beschouwd worden als een beperking van artikel 1382
B.W.
De auteur van de gewraakte reclame is diegenen die de opdracht gaf tot de
gewraakte reclame ( 130) daaronder valt niet de graficus die de reclame

(123) Vrz. Kh. Tumhout, 24 november 1972, R.W., 1973-1974, 838; Vrz. Kh. Oudenaarde, 11
januari 1973, B.R.H., 1973, 104.
(124) Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R.W., 1975-1976, 2034 met noot DE VROEDE, P.
(125) Vrz. Kh. Tumhout, 30 april 1976, R. Dr. Intel/., 1978, 298-304 met noot DE VROEDE, P.
(126) Vrz. Kh. Luik, 2 maart 1972,B.R.H., 1972,488; Vrz. Kh. Kortrijk, 11 oktober 1973,B.R.H.,
1975, 60.
(127) Vrz. Kh. Antwezrpen, 9 januari 1973, B.R.H., 1973, 108.
(128) Voor een globaal overzicht, zie BALLON, G.L., o.c., 275-276.
(129) Dit zou in tegenspraak zijn met een v66r de W.HP. ontwikkelde rechtspraak die aile betrokkenen aansprakelijk achtte. Zie Kh. Kortrijk, 28 juni 1973,B.R.H., 1976, 173 noot van VAN INNis,
TH.

(130) DE CALUWE, A., e.a., o.c., 337-339. Zie ook Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H.,
1974, 500 met noot BALLON, G.L.
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creeerde(l31) en ook niet de uitgever(l32). De auteur in de door de wet
omschreven zin kan zich niet beroepen op de vergissing van de drukker
wanneer het vaststaat dat hij bij de constatatie van de zog. vergissing niets
heeft gedaan om ze recht te zetten(133).

HOOFDSTUK

II

SOMMIGE HANDELSPRAKTIJKEN
AFDELING

I

DE VERKOOP MET VERLIES

I -

ALGEMENE OPMERKINGEN

1) Toepassingsgebied ratione personae
Het bij artikel 22 W.HP. gestelde verbod is aileen op de handelaar van
toepassing.
De producent wordt niet bedoeld want het produkt dat hij verkoopt wordt
hem niet gefactureerd. Handelaar is hier dus op te vatten in de economische betekenis van het begrip: hij die koopt om te verkopen(134).

2) Toepassingsgebied ratione materiae
Het verbod te verkopen met verlies geldt aileen voor produkten; diensten
zijn dus uitgesloten(l35).

3) Toepassingsgebied ratione operationis
Aileen het te koop aanbieden en/of verkopen met verlies aan de verbruiker
wordt bedoeld. Verkopen met verlies tussen handelaars worden niet
bedoeld ( 136).

(131) Vrz. Kh. Antwerpen, 3 decembner 1975, onuitg., gecit. bij STUYCK, J., e.a., o.c., 393.
(132) Ten onrechte Vrz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 24 januari 1974,Bull. Handelsregl., 1974, nr.
6, 32.
Tegen de uitgever kan pas een stakingsbeve1 worden uitgesproken wanneer de auteur van de verboden
publiciteit nietin BelgH\te treffen is Vrz. Kh. Antwerpen, 19 februari 1978,B.R.H., 1978,604 e.v.
(133) Vrz. Kh. Brussel, 27 november 1972, onuitg., gecit. door EvRARD, J.J., Les ventes ii perte,
J.T., 1973, 687.
(134) Een beneden zijn kostprijs verkopende producent zou eventueel op grond van artike154 W.HP.
kunnen worden aangepakt.
(135) Een verkoop met ver!ies van diensten kan evenwel een met de eer!ijke hande1sgebruiken
strijdige daad zijn; Vrz. Kh. Verviers, 13 juli 1973, J.T., 1974, 447.
(136) Vrz. Kh. Brussel, 14 maart 1975, J.T., 1975, 481-482.
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II -

DE EIGENLIJKE VERKOOP MET VERLIES

1) Bedoeld wordt de verkoop tegen een prijs die niet tenminste gelijk is
aan de prijs waartegen het produkt gefactureerd werd bij de bevoorrading
of waartegen het zal gefactureerd worden in geval van herbevoorrading.
De interpretatiemogelijkheden m.b.t. deze bij eerste aanblik duidelijke
tekst resulteren uit de vraag: dient men met de ristorno's rekening te
houden, zo ja, in welke mate?
De rechtspraak heeft deze vraag uiteenlopend beantwoord. Sommige
rechters hebben geweigerd met enige korting rekening te houden.
Anderen willen rekening houden met ristorno' s voorzover er zekerheid
over hun toekenning bestaat. Maar dan rijst weer de betwisting rond die
zekerheid. Kan men bijv. van een eindejaarskorting toegekend wanneer
een bepaald zakencijfer wordt bereikt, zeggen dat de toekenning en vooral
de omvang ervan vast staat?(l37).
Dat de totaliteit der ristorno's niet mag worden aangerekend op de aankoop van een produkt zal wei niet worden betwist(l38).
Betwisting kan ook bestaan wanneer het er op aankomt bij een verschil
tussen bevoorradings- en herbevoorradingsprijs te bepalen op welke prijs
men dient te steunen om van verkoop met verlies te kunnen spreken. Uit de
nog schaarse rechtspraak kan worden afgeleid dat , ,beschouwd wordt als
verkoop met verlies iedere verkoop die niet tenminste gelijk is aan de
laagste van een van de twee volgende prijzen: deze tegen dewelke het
produkt werd gefactureerd of tegen dewelke het zou gefactureerd worden
in geval van herbevoorrading': (139).

III -

DE MET VERLIES GEASSIMILEERDE VERKOOP

Wordt gelijkgesteld met een verkoop met verlies, iedere verkoop die,
rekening houdend met deze prijzen (i.e. bevoorradings- of herbevoorradingsprijzen) evenals met de algemene onkosten, aan de verkoper slechts
een uitzonderlijk beperkte winstmarge(140) oplevert.
De interpretatiemoeilijkheden draaien hier rond de begrippen , ,algemene
onkosten'' en , ,uitzonderlijk beperkte winstmarge''.

(137) Zie verwijzingen DE VROEDE, P., Handboek, 296, voetnoot 5, 6 en 7.
(138) Vrz. Kh. Charleroi, 7 februari 1972, B.R.H., 1972, 219-222.
(139) Vrz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479.
(140) Een verkoopprijs bestaat dus uit drie elementen: de inkoopprijs, de algemene onkosten, een
winstmarge, Vrz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479-491.
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A. Algemene onkosten
Het begrip , ,algemene onkosten'' wordt uiteenlopend gei"nterpreteerd.
Volgens A. De Caluwe dient bieronder te worden verstaan: de kosten die
direct op de verkoop van bet produkt wegen (verpakking, transport,
publiciteit, enz.) en niet de kosten die verband bouden met de uitbating
van de zaak in 't algemeen, zoals bijv. buisbuur, lonen, sociale verzekeringen, enz ... (141). Daartegenover staat de mening van de Voorzitter van
de recbtbank van koopbandel te Brussel: rekening moet worden gebouden
enerzijds met algemene onkosten die betrekking bebben op bet ganse
bedrijf en bestaan ongeacbt de aard van de verkocbte produkten (zoals
financieringskosten, algemene administratieve kosten) en kosten die specifiek betrekking bebben op enkele grate groepen produkten(142).
De omstandigbeid, dat de inkoopfakturen slecbts weken na de verkoop
moeten betaald worden, laat de bandelaar weliswaar bescbikken over
extra-geldmiddelen; dit beeft ecbter geen gevoelige invloed op de kostenstruktuur(143). De algemene onkosten moeten per groep van produkten begroot worden ( 144) en uitgedrukt worden als een bepaald percentage
van de globale omzet(145). Zo beslissen de recbtbanken dat de algemene
onkosten bij een ,discountverkoop" op 5% geraamd kunnen worden(14()); dat op de_ verk()op :yan een_bak bier 6_(147) ()f 7% (148)
algemene kosten moeten aangerekend worden; dat de algemene onkosten
op herbiciden op 6% dienen te worden geraamd(149).
In tal van uitspraken beperkt de recbter er zicb toe van een bepaalde
brutowinstmarge te stellen of zij al dan niet voldoende is om de algemene
onkosten te dekken. Vaak wordt dan nog uit bet oog verloren dater na de
dekking der algemene onkosten ook nog een winstmarge dient over te
blijven. Hiema enkele voorbeelden: 9,36% bFUtowinst op kaas is vol-

(141) DE CALUWE, A., e.a., o.c., nr. 352.
(142) Vrz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479-491. In dezelfde zin Luik, 14
december 1973,B.R.H., 1974, 314; Vrz. Kh. Kortrijk, 6 november 1975,R. Dr. Intel!., 1976, 57;
Vrz. Kh. Kortrijk, 17 februari 1977, Min.E.Z., nr. 919; Vrz. Kh. Leuven, 6 december 1977,Min.
E.Z., nr. 1104; Vrz. Kh. Charleroi, 11 februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, 72.
(143) Vrz. Kh. Kortrijk, 6 november 1975, R. Dr. Intell., 1976, 57.
(144) Vrz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479-491.
(145) Ret principe gesteld door het Hof van Beroep Brussel op 9 december 1977, J.T., 1978, 296
, ,Attendu ... qu'aucune obligation legale n'impose au commerc;:ant d'imputer ses frais generaux dans
une meme proportion pour tousles articles'' d~ist niet aileen in tegen art. 22, lid 3 maar maakt elke
kostenberekening subjectief en discretionair.
(146) Vrz. Kh. Brugge, 27 januari 1972, B.R.H., 1972, 223; Vrz. Kh. Mechelen, 20 april 1973,
Bull. Handelsregl., nr. 4, 40-41; Gent, 8 april 1976, R. Dr. Intel!., 1976, 280.
(147) Vrz. Kh. Kortrijk, 17 februari 1977, Min. E.Z., nr. 919.
(148) Vrz. Kh. Brussel, 6 februari 1976, R.W., 1976-1977, 1916.
(149) Vrz. Kh. Leuven, 6 december 1977, onuitg., Min. E.Z., 1104.
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doende(150), 3,6% brutowinst op bier wordt niet ontoereikend
geacht(151), met een brutowinst van 5,4% op T.V.-toestellen moet men
het kunnen stellen(152).
Hetzelfde geldt voor een brutowinstmarge van 30% op souvenirartikelen(l53) Ontoereikend daarentegen is een brutowinstmarge van 21% om
de algemene onkosten van een publiciteitsblad (personeel, administratie,
financiering) te dekken (154). Een brutowinstmarge van 4, 97 % op wastoestellen is eveneens te gering(155).
B. Uitzonderlijk beperkte winstmarge (156)

Eerder uitzonderlijk vernemen we uit vonnissen wat nu eigenlijk als niet
uitzonderlijk beperkte winstmarge dient te worden beschouwd en bovendien zijn de meningen uiteenlopend(l57).
Vermits de algemene onkosten op de verkoop van bier 7 % bedragen dient
de brutowin&tmarge tenminste 7,5% te halen(157). Vertrekkend van de
vaststelling dat grote winkelbedrijven 5% algemene onkosten hebben, is
7% brutowinst op Grundigprodukten voldoende(l59).
C. Toepassingsvoorwaarden

Voor artikel 22 volstaat het dat de handelaar een produkt met verlies
verkoopt, ook al verhandelt hij aile andere produkten met winst(l60).
Nooit - zelfs niet gedurende enkele minuten - zou de handelaar een
produkt met verlies mogen verkopen(l61). Het toepassen van een
(150) Vrz. Kh. Tumhout, 26 december 1975,J.T., 1977, 138, metnoot VAN BuNNEN, L., ,aangezien de uitzonderlijk v1ugge omzet en de beperkte kosten''.
(151) Vrz. Kh. Bergen, 6januari 1978, onuitg., Min. E.Z., 1127. HetHofvanBeroepteBrusse1acht
4% voor bier eveneens voldoende. Het Hof steunt op een studie van de Generale Bankmaatschappij
waaruit blijkt dat de nettowinst van de grootwarenhuizen 1% op de omzet bedraagt; Brussel, 9
december 1977, J.T., 1978, 296.
(152) Vrz. Kh. Brussel, 19 december 1977, onuitg., Min. E.Z., 1130.
(153) Vrz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, onuitg., Min. E.Z., 993.
(154) Vrz. Kh. Brussel, 5 december 1977, Min. E.Z., 1102.
(155) Vrz. Kh. Antwerpen, 20 april 1977, Min. E.Z., 1238.
(156) Terecht stipt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen aan dat de geringe
winstmarge doelt op de nettowinstmarge, 21 december 1973, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, 59.
(157) De Vrz. Kh. Tongeren had voor de verkoop vanjenever met een brutowinst van 4,21 Fr op een
verkoopprijs van 159Fr vrede genomen (14 november 1912,B.R.H., 1974, 314-317). Het Hofvan
Beroep te Luik deelde dit standpunt niet (Luik, 14 december 1973, R. W., 1974-197 5, 253-255). Ben
gelijkaardig verschil in beoordeling blijkt ook uit Vrz. Kh. Brugge, 22 oktober 1975 en Gent, 8 april
1976, R. Dr. Inte . ., 1976, 280-284.
(158) Vrz. Kh. Brussel, 6 februari 1976, R.W., 1976-1977, 1916.
(159) Vrz. Kh. Tongeren, 30 mei 1978, onuitg. Min., E.Z., 1276.
(160) Vrz. Kh. Kortrijk, 30 oktober 1975 en 6 november 1975, R. Dr. Intell., 1976, 53 en 57.
(161) Vrz. Kh. Brugge, 27 januari 1972 (met verwijzing naar Par[. Besch. Senaat, 1967-1968, nr.
90, 15)B.R.H., 1972,223. Anders-maarm.i. ten onrechte- Vrz. Kh. Leuven, 13 februari 1973,
B.R.H., 1973, 474-476. Mijn standpunt wordt bijgevallen door EvRARD, J.J., noot, B.R.H., 1973,
482-483. Zie DE VROEDE, P., Handboek, nr. 845.
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,openingsprijs" is evenwel slechts verboden in de mate dat deze
openingsprijs verlieslatend is (162).
IV -

UITZONDERLIJKE TOELATING VAN VERKOOP MET VERLIES

Artikel 23 § 1 vermeldt de gevallen, waarin het verbod van verkoop met
verlies, zoals geformuleerd door artikel 22, niet geldt.
a) Verkoop met verlies is niet verboden voor produkten verkocht bij
uitverkoop (art. 23 § 1 a) en bij opruiming of solden (art. 23 § 1 b).
De voorwaarden om tot een uitverkoop over te gaan worden bepaald in de
artikelen 24-27 W .HP. ; de vereisten om opruimingen of solden te houden
worden omschreven in de artikelen 28 tot en met 31 W .HP.
b) V erkoop met verlies is ook toegelaten , ,voor het afzetten van produkten waarvan de waarde snel kan verminderen en de bewaring niet meer kan
verzekerd worden" (art. 23 § 1 c).
De snelle waardevermindering en de onmogelijkheid van bewaring zijn
echter cumulatieve voorwaarden, die tegelijkertijd moeten vervuld
zijn(163).
c) Het verbod van verkoop met verlies geldt ook niet voor ,produkten,
die speciaal te koop worden aangeboden met het oog op de bevrediging
van een momentele behoefte van de verbruiker zodat zij , ,klaarblijkelijk
niet meer onder normale handelsvoorwaarden kunnen verkocht worden ...
eens dat de gebeurtenis of de kortstondige bevlieging die tot deze behoefte
aanleiding gaf, voorbij is" (art. 23 § 1 d).
d) ,Produkten, waarvan de handelswaarde gevoelig gedaald is tengevolge beschadiging, inkrimping der gebruiksmogelijkheden of grondige technische wijzigingen'' mogen ook met verlies verkocht worden
(art. 23 § 1 e).
Een handelaar, die fonoplaten met te geringe winst verkocht zag in dit
artikel23 § 1 e zijn redding: hij beweerde voor de rechter dat de fonoplaten
kleine foutjes hadden zodat zij tengevolge van deze beschadiging toch met
verlies verkocht mochten worden .. De rechter aanvaarde deze uitvlucht
niet. Meer nog: hij stelde dat de handelaar die beschadigde fonoplaten
verkoopt- zij het tegen een lagere prijs - zonder dat hij zijn klienteel
hierover inlicht, zijn klienteel misleidt en het wegkaapt van zijn medeconcurrenten ( 164) .
(162) Vrz. Kh. Kortrijk, 30 oktober 1975, R. Dr. Intel!., 1976, 53-57. Hetzelfde geld! voor
reclameverkoop en verkoopcampagnes, Vrz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479491.
(163) Vrz. Kh. Kortrijk, 30 oktober 1975,R. Dr. Intel!., 1976, 53 (art. 23 § 1 c), (derha1ve irrelevant
voor bierverkoop).
(164) Vrz. Kh. Mechelen, 21 december 1973,Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, 61 (samenvatting).
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e) De uitzondering op het verbod van verkoop met verlies, die het meest
wordt ingeroepen is evenwel deze van artikel23 § 1 f: , ,Een handelaar kan
verplicht zijn met verlies te verkopen omdat de prijs van het produkt om
dwingende mededingingsregels wordt afgestemd op de prijs die in het
algemeen wordt toegepast door andere handelaars voor hetzelfde produkt".
Aldus wil bijv. de ene discount zijn lage prijzen wettigen door te verwijzen
naar de prijzen ·voor dezelfde waren in een andere discount. De rechtspraak aanvaardt evenwei niet gemakkelijk de uitzondering van artikel23
§ 1 f(165).
Vier voorwaarden lijken vereist opdat een handelaar krachtens artikel23
§ 1 f met verlies zou mogen verkopen:
a. Het moeten onmiddellijke concurrenten zijn, die de lagere prijzen
aanrekenen.
Of handelaars rechtstreekse concurrenten zijn hangt af van hun
geografische nabijheid, de bevolkingsgroepen welke zij met hun publiciteit bereiken, de koopgewoont~n van de verbruikers en de aard van
de aangeboden produkten.
b. De lagere prijzen moeten algemeen worden toegepast; het volstaat niet
dat een handelaar lagere prijzen handhaaft, opdat hierdoor elke andere
handelaar zijn prijzen naar deze lagere prijzen mag richten.
c. De handelaar, wiens onmiddellijke concurrent de lage prijzen toepast,
heeft geen reele mogelijkheid om langs wettige weg (bijv. met een
vordering wegens overtreding van artikel 22) met goed gevolg tegen
deze prijs te ageren.
d. De lagere prijs waarop men zijn prijs wil afstemmen mag geen verlieslatende prijs zijn.
De vraag kan tenslotte gesteld worden of het verbod met verlies te
verkopen ook geldt in geval van verlieslatende overheidsprijszetting.
Op deze vraag antwoordden de correctionele rechtbank te Kortrijk(166)
en de correctionele rechtbank te Mechelen(167) bevestigend. De Raad
van State zag het anders(168).

(165) Toonden zich zeerstreng: Vrz.Kh. Bergen, 14 september 1973,B.R.H., 1974, 386-389; Vrz.
Kh. Brussel, 17 november 1972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, 31; Vrz. Kh. Mechelen, 21
december 1973,Bull. Handelregl., 1974, nr. 6, 59. Ineenmilderezin: Vrz. Kh. Brussel,4juni 1973,
B.R.H., 1973, 477-480 Vrz. Kh. Charleroi, 11 februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12,
72-77.
(166) Corr. Kortrijk, 26 juni 1974, R.W., 1974-1975, 548 met noot DE VROEDE, P.
(167) Corr. Meche1en, 28 februari 1977, R. W., 1976-1977, 2422-2423.
(168) Arrest nr. 16.403 van 7 mei 1974; Arrest nr. 18.916 van 19 apri11978. Zie ookKh. Brusse1, 14
maart 1975, B.R.H., 1975, 439.
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AFDELINGEN II EN III

UITVERKOPEN EN OPRUIMINGEN OF SOLDEN

De artikelen 24 tot en met 3lleggen de modaliteiten vast m.b.t. uitverkopen en opruimingen ·of solden. Rechtspraak terzake is zeer
schaars (168bis).
AFDELING IV

ANDERE VERKOPEN TEGEN VERMINDERDE PRIJS

In de artikelen 32 tot en met 34 wordt gehandeld over de andere verkopen
tegenverminderde prijs.
1. In artikel33 worden bedoeld de tekoopaanbiedingen ofverkopeninhet
klein met doorgehaalde prijzen of op enige andere wijze de indruk wekkend van een prijsverlaging op de door de verkoper toegepaste prijzen. Dit
artikel herhaalt dus wat reeds in artikel4 werd gezegd nl. dat de prijsverlagingen reeel moeten zijn t.a.v. de door dezelfde verkoper voor dezelfde
produkten toegepaste prijzen.
Deze overlapping leidt tot partiele tegenstrijdigheden:
a. De oyertreding~n OJ> !lltilcel_4_kunnen strafr~Qhterlijk_]Jeteugeld wor_den, deze op artikel 33 kunnen aileen via de vordering tot staking
aangevochten worden.
b. T.a.v. artike14 geldthet ,actori incumbitprobatio" niet, t.a. v. artikel
33 ligt de bewijslast op wie de overtreding inroept.
2. Slechts weinig uitspraken zijn terzake bekend(l69).
3. Artikel 34 bepaalt dat indien de prijsverlaging met tijdsbeperking
wordt aangekondigd de verkoper ertoe gehouden is over de voorraad te
beschikken die normaal moet voorzien worden rekening houdend met de
duur van de verkoop en de omvang van de publiciteit. De verkoop moet .
doorlopend geschieden en tenminste een voile verkoopdag duren(170).
Ook hier zijn slechts twee toepassingsgevallen bekend. Het eerste (reeds
hoger besproken voetnoot 47) stelde dat de aankondiging van een re-

(168bis) Een verkoop van textielwaren en schoenen aangekondigd als eindejaarsshopping tegen 50%
van de prijs werd niet als soldeverkoop aangemerkt omdat het niet ging om ouderwetse, tot een
geschonden reeks behorende of verlegen produkten waartoe wordt overgegaan met het oog op de
seizoenvemieuwing van het assortiment van een kleinhandelaar; Vrz. Kh. Hasselt, 17 januari 1977,
B.R.H., 1978, 161-164 met niet instemmende noot van DELCORDE, A.
(169) Vrz. Kh. Hasselt, 13 juli 1972, Min. E.Z., nr. 81; Vrz. Kh. Mechelen, 30 november 1973,
R. W., 1974-1975, 378-380 met noot DE VROEDE, P.
(170) Deze bepaling is niet van toepassing voor produkten waarvan de waarde snel kan verminderen
en de bewaring niet meer verzekerd kan worden.
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clameverkoop nog niet noodzakelijk een verkoop tegen een verrninderde
prijs is noch de toepassing van artikel 34 impliceert (171).
Het tweede stelde dat uit de verplichting om over een normale voorraad te
beschikken geen resultaatsverbintenis voor de verkoper kan worden afgeleid om bij ontoereikende (maar normaal bevonden) voorraad, het produkt, aan de afnemer die erom vraagt, door herbevoorrading alsnog
beschikbaar te stellen tegen de middels een bestelbon gewaarborgde oude
(reclame)prijs (172).

AFDELING V

GEZAMENLIJK AANBOD. VAN PRODUKTEN OF DIENSTEN

Het gaat hier om een ingewikkelde materie waarvan de wettelijke regeling
duidelijk de sporen draagt van de tegengestelde belangen die moesten
verzoend worden.
Principieel is het gezamelijk aanbod van produkten of diensten verboden
(art. 35).
Op dit principieel - verbod, beperkt tot het gezamenlijk aanbod aan de
verbruiker- zijn dan tal van uitzonderingen voorzien (art. 36, 37 en 38).
Het toegeven van geschenken moet gekoppeld zijn aan een aankoop (173)
en deze aankoop zou zelfs niet dienen te gebeuren door de begunstigde van
het geschenk ( 174).
Er moeten twee verrichtingen zijn(l75).
Ook het toegeven van titels waarmee produkten, diensten of andere
voordelen kunnen worden verkregen, is verboden. Wanneer de aankopen
gedaan tijdens een bepaalde dag - bij loting aangeduid - worden
terugbetaald, dan is het kasticket dat de verrichte aankoop staaft, als titel,
bedoeld in artikel 35, tweede lid, aan te merken(176).

(171) Bergen, 29 december 1976, R. Dr. lntell., 1977, 47-52.
(172) Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1975, J.T., 1975, 381.
(173) Vrz. Kh. Antwerpen, 11 januari 1974, J.T., 1974, 231; Vrz. Kh. Aarlen, 22 juli 1976, J.
Liege, 1976-1977, 5-8; Vrz. Kh. Antwerpen, 17 februari 1977,R.W., 1977-1978, 1781 metnoot DE
VROEDE, P.
(174) Aldus een beslissing van het departement van Economisehe Zaken, Bull. H andelsregl., 1974,
nr. 6, 50-51.
(175) Aldus een administratieve beslissing van het Ministerie van Economische Zaken, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, 58.
(176) Vrz. Kh. Turnhout, 24 november 1972, R.W., 1973-1974, 839-840.
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De remise van een som van 2.000Fr bij het onderschrijven van een
verzekeringspremie is niet als een gezamenlijk aanbod van produkten of
diensten aan te merken. Het is eenvoudig een tariefvermindering(177).
DE UITZONDERINGSREGELINGEN

Gezamenlijk aanbod van produkten en diensten die een geheel vormen
Men mag gezamenlijk tegen een globale prijs aanbieden produkten of
diensten die een geheel vormen (art. 36-1).
De wet omschrijft niet wat hieronder dient te worden verstaan.
De rechtspraak is eerder aarzelend. Mantels, kleren, vesten in daim of
lederen broeken vormen geen geheel zoals dit principe bij de handelaars of
bij het publiek opgevat wordt. Aldus de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde (178).
Minder formeel is de Voorzitter van de rechtbank te Brussel waar hij stelt
,On peut considerer comme ,ensemble" de ,coordonnes" qui permettent de varier des tenues a partir d'une tenue de base ... mais la
defenderesse ne peut aller jusqu'a constituer des ensembles arbitraires
destines seulement a rendre licite la publicite constituant a offrir un
vetement gratuit a 1' achat de deux autres (ex. 1' achat simultane d 'un imper
et d'un pantalon ou d'une jupe et d'une manteau).
Est defendable, en revanche, l'offre conjointe de vestons sport et de deux
pantalons s'usant plus rapidement que le veston.
Est egalement defendable l'offre conjointe d'un caban et d'un pantalon
gratuit, !'importance du vetement complementaire etant telle que certaines
categories de consommateurs auront une tendance spontanee a acheter les
deux vetements simultanement" (179).

Gezamenlijk aanbod van geljke diensten of produkten
Artikel36-2 bepaalt dat gelijke produkten of diensten eveneens tegen een
globale prijs mogen aangeboden worden op voorwaarde:
a. dat elk produkt en elke dienst afzonderlijk kan verkregen worden tegen
de gewone prijs.
b. dat de verkrijger op duidelijke wijze over dit recht evenals over de prijs
bij afzonderlijke verkoop van elk produkt en van elke dienst wordt
ingelicht.

(177) Vrz. Kh. Luik, 8 december 1977, J.T., 1978, 247-248.
(178) Vrz. Kh. Dendermonde, 3 oktober 1974, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, 29-30.
(179) Vrz. Kh. Brussel, 12 december 1977, J.T., 1978, 260.

528

---::_::::_~-----=-=-•---

]---,--,--==-=-==-=-==-- ------------- -

l - ~===--==----~---==---[

c. dat de prijsvermindering die eventueel voor de gezamenlijke produkten of diensten aan de koper wordt aangeboden een derde van de
samengetelde prijzen niet overschrijdt.
Het begrip , ,gelijke produkten of diensten'' is te interpreteren in de zin van
produkten die de elfde eigenschappen moeten hebben uiteraard wat hun
waarde betreft. Het verkoopprocede dat er in bestaat bij de aankoop van
een bril een tweede gratis bij te geven is slechts gedekt door de uitzonderingsregel gesteld in artikel 36, in de mate dat de tweede bril dezelfde
waarde heeft als de eerste (180).
Een handelaar vermeldde in zijn reclame: ,Tweemaal kopen, eenmaal
betalen". Deze reclame en de handeling waarop ze betrekking had werd
onderzocht in bet perspectief van een misleidende publiciteit en van een
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, evenwel niet aan de hand
van bet bepaalde in artikel 36-2(181).
In een tweede geval werd niet nagegaan of de reclameslogan
beantwoordde aan bet werkelijk in de winkelruimte gedaan aanbod (182).
Bij bet gezamenlijk aanbieden van (aldan niet) identieke produkten dient
ook bet verbod gesteld bij artikel22 W.HP. in acht te worden genomen.
Het gezamenlijk aanbieden van 16 flesjes bier+ 8 gratis werd verboden
als verkoop met verlies (183).
Het toegelaten gezamenlijk en kosteloos aanbod van produkten en
diensten
Artikel 37 somt 8 gevallen op waarin bet toegelaten is gezamenlijk en
kosteloos produkten en diensten aan te bieden.
Er zijn verrassend weinig beslissingen terzake bekend.
J. J. Evrard-Th. Van Innis schrijven zulks toe aan bet feit dat bet Ministerie
van Economische Zaken bestendig in deze materie verwittigingsbrieven
verzendt waaraan zeer vaak een gunstig gevolg wordt gereserveerd (184).
Hiema gevallen waarover beslissingen bekend zijn;
1 . De toebehoren van een hoofdprodukt door de fabrikant van dit produkt
hieraan specifiek aangepast en tegelijk hiermee geleverd teneinde bet
gebruik van bet hoofdprodukt uit te breiden of te vergemakkelijken (art.
37-1). Terzake zijn twee administratieve beslissingen bekend(l85).
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)

Vrz. Kh. Antwerpen, 1 juli 1976, R. W., 1978, 79, 2386-2389 met noot De Vroede P.
Antwerpen, 9 maart 1976, R.W., 1976-1977, 1006-1010 met noot VAN DEN BERGH, R.
Antwerpen, 29 juni 1976, R.W., 1976-1977, 1914-1915 met noot VAN DEN BERGH, R.
Vrz. Kh. Charleroi, 11 februari 1975, Bull. Handelsregl., nr. 11-12, 72.
Chronique de Jurisprudence, J.T., 1978, 25.
DE VROEDE, P., Handboek, nr. 880.
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2. Kleine diensten en onbeduidende voorwerpen door het handelsgebruik
aanvaard evenals de levering, de plaatsing, het nazicht en het onderhoud
van de verkochte produkten (art. 37-3).
Benevens twee administratieve beslissingen(l86) is er een niet gepubliceerd vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Hasselt van 20 juni 1975 waarbij de toepassing van artikel 37-3 werd
geweigerd voor het gratis ter beschikking stellen van een witte Mercedes
240 met chauffeur, bij de aankoop van een bruidstuil(187).
Het gratis aanbieden van een verzekeringspolis aan de abonnees van een
tijdschrift kan niet onder de hier besproken uitzonderingsbepaling vallen.
Ben verzekeringspolis is noch een dienst, noch een produkt aldus de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik(l88).
3. Voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke alsdusdanig niet in de handel
voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de aanbieder ze gekocht heeft, niet meer bedraagt dan 5% van de verkoopprijs van het
hoofdprodukt of van de dienst waarmee ze gegeven worden (art. 37-5).
Wegens overschrijding van de 5 %-grens werden als gezamenlijk aanbod
verboden: aanbiedingen van horloges, camera's, wekkers, scheerappar~ten bij resp. een kostuum(189), een brilmontuur(l90), aankopen van
hologes en ringen voor i.ooof'r(191) en eenpaar-saioenerif192,Y.-- -M.b.t. de 5 %-grens werd eveneens verduidelijkt dat het hier gaat om de
aankoopprijs van het tengeschenke gegeven produkt en niet om de waarde
ervan(193).
De voorwaarde dat het opschrift onuitwiswaar en duidelijk zichtbaar zou
zijn werd door de rechtbank verfijnd: het moet ook duidelijk zichtbaar zijn
in zijn normale aanwending. Aldus volstaat het niet het opschrift aan te
brengen op de rugzijde van een polshorloge(194). Het opschrift mag
evenmin bij het publiek de indruk wekken een gewoon warenmerk van het
als geschenk aangeboden produkt te zijn(195).

(186) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 882.
(187) Onuitg., gecit., bij EVRARD, J.J.-VAN INNIS, TIL, Chronique, 1978, 25.
(188) 2 januari 1973, B.R.H., 1973, 112-116.
(189) Vrz. Kh. Charleroi, 28 mei 1973, onuitg., gecit., bij STUYCK, J., Overzicht, nr. 66.
(190) Vrz. Kh. Luik, 27 november 1972, onuitg., gecit., bij STUYCK, J., Overzicht, nr. 66.
(191) Vrz. Kh. Brussel, 4 februari 1974, B.R.H., 1974, 390.
(192) Vrz. Kh. Tongeren, 6 juli 1972, onuitg., gecit., bij STUYCK, J., ibidem.
(193) Vrz. Kh. Brussel, 4 februari 1974, B.R.H., 1974, 390.
(194) Vrz. Kh. Gent, 30 mei 1973, onuitg., gecit., bij STUYCK, J., Overzicht, ibidem.
(195) Vrz. Kh. Brussel, 22 november 1974, onuitg., gecit., bij STUYCK, J., Overzicht, ibidem.
Hiertegen werd beroep aangetekend.
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Het gratis aanbieden van een ongevallenverzekering bij het onderschrijven van een abonnement op een tijdschrift werd eveneens getoetst aan het
bepaalde in artikel 37-5. Ook hier werd het procede onjuist bevonden.
Een verzekeringspolis kan niet beschouwd worden als een voorwerp
beantwoordend aan de door de wet gestelde voorwaarden(196).
4. Chromo's, vignetten en andere prenten met geringe handelswaarde
(art. 37-6).
Volgens de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde
vallen ,goudstukken" ter waarde van 60Fr bij iedere aankoop van
1.500Fr gegeven hier niet onder(197).
5. Titels tot deelnerning aan loterijen, ingericht metals doel de verkoopbevordering en regelmatig toegestaan bij toepassing van de wet van 31
december 1851 op de loterijen.
M.i. is deze tekst zeer duidelijk; bedoeld worden de loterijen die een
verkoopbevorderende bedoeling hebben.
Loterijen zoals de Nationale Loterij vallen daar niet onder. Ten onrechte
werd het tegengestelde voorgehouden rnits de tekst als volgt te lezen
, ,titels tot deelnerning aan loterijen, uitgereikt metals doeI de verkoopbevordering" (198).
Tot slot nog een algemene opmerking: het aanbieden van niet gespecifieerde verrassingsgeschenken is toegelaten in de mate dat zij vallen onder
een der uitzonderingsbepalingen van artikel 37 (199).

AFDELINGEN VI - VII - Vill

OPENBARE VERKOPEN, AFGEDWONGEN AANKOPEN, KETTINGVERKOOP

Inzake openbare verkopen werden totdusver slechts twee beslissingen
gepubliceerd(200). M.b.t. de afgedwongen aankopen is een beslissing
bekend(201). Gevallen van kettingverkoop schijnen zich niet te hebben
voorgedaan.

(196) Vrz. Kh. Luik, 2 januari 1973, B.R.H., 1973, 112-116.
(197) 11 januari 1973, B.R.H., 1973, 104.
(198) VrAENE, L., De wet op de handelspraktijken, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, 26.
(199) Vrz. Kh. Brusse1, 28 april1975, B.R.H., 1975, 378 bevestigd door Brusse1, 24 juni 1977,
onuitg.
(200) Vrz. Kh. Turnhout, 28 en 30 apri11976,R. Dr. Intel!., 1978,298-304 metnoot DE VROEDE, P:
Vrz. Kh. Turnhout, 5 en 8 maart 1976, R.W., 1978-1979, 729-732 met noot DE VROEDE, P.
(201) Vrz. Kh. Tumhout, 1 oktober 1976, J.T., 1977, 241-244 met noot BOURGOIGNIE, TH.
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AFDEUNG IX

REIZENDE VERKOPEN

Artikel53- , ,Onverminderd de toepassing van de reglementering inzake
ambulante handel en van de wettelijke bepalingen die gelden voor de
slijterijen van gegiste dranken en behoudens de afwijkingen verleend door
de Koning voor produkten of in de voorwaarden die hij stelt, is elke
reizende verkoop verboden.
Wordt aangezien als reizende verkoop, elk aanbod tot verkoop, uitstalling
met het oog op de verkoop en de verkoop aan de verbruiker door een
handelaar of een tussenpersoon buiten zijn voomaamste vestigingszetel,
zijn bijhuizen of agentschappen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister, of de lokalen gebruikt voor een handelsbeurs".
Dit artikel heeft aanleiding gegeven tot heel wat betwistingen omdat de
interpretatie ervan afhangt van de interpretatie die dient te worden gegeven aan sommige artikelen uit de leurhandelswet (K.B. nr. 82 van 28
november 1939) waarvan het een aanvulling is(202).
Artikel 2, derde lid, van de voornoemde wetgeving merkt als leurhandel
aan de verkoop of tekoopaanbieding aan verbruiker van produkten, op
openbare markten, inbegrepen kermissen, foren, hallen, overdekte
markten en plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd om gebruikt te worden voor de verkoop of de tekoopaanbieding.
Bij de verkoop of een tekoopaanbieding aan verbruiker in een lokaal dat
niet het gebruikelijk lokaal van de handelaar is dient dus in de eerste plaats
te worden onderzocht of deze verrichting al dan niet valt onder de omschrijving , ,verkoop of tekoopaanbieding in lokalen toegankelijk voor het
publiek en niet specifiek bestemd voor de verkoop of tekoopaanbieding'' .
M.b.t. het begrip toegankelijk voor het publiek werden twee stellingen
geformuleerd.
a. De toegankelijkheid voor het publiek moet bestaan op het ogenblik van
de verkoop en/of de tekoopaanbieding. Deze stelling kent op grand van
de gepubliceerde rechtspraak het meeste bijval (203)
b. De toegankelijkheid voor het publiek is een aan de plaats verbonden
hoedanigheid m. a. w. de toegankelijkheid voor het publiek dient bestendig te zijn, ook wanneer er geen verkoop of tekoopaanbieding
plaats heeft.

(202) DE CALUWE, A., DELCORDE, LEURQUIN, Les pratiques du commerce, nr. 613 en DE VROEDE,
P., Handboek, nr. 314.
(203) DE VROEDE, P., noot onder Vrz. Kh. Antwerpen, 4 februari 1977, B.R.H., 1977, 722-725.
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Dit standpunt komt in de gepubliceerde rechtspraak minder aan
bod(204).
Ik ben van oordeel dat de tweede interpretatie de juiste is. Ik steun hierbij
op twee motieven.
Aanvaard wordt dat het begrip , ,niet specifiek bestemd om gebruikt te
worden voor de verkoop of tekoopaanbieding" in objectieve zin dient te
worden gei:nterpreteerd, m.a.w. de specifieke bestemming mag niet bepaald worden door de verboden verkoopaktie zelve(205).
M.i. gaat deze redenering oak op voor de interpretatie van het begrip
,toegankelijk voor het publiek".
Bovendien zo gesteld wordt dat het volstaat dat de toegankelijkheid op het
ogenblik van de tekoopaanbieding of de verkoop bestaat dan komt zulks
neer op de uitschakeling van deze voorwaarde. Kan men zich inderdaad
een tekoopaanbieding of een verkoop indenken als er geen publiek bij te
pas komt?
Zander aanwezigheid van het publiek- en de aanwezigheid kan slechts
het gevolg zijn van de toegankelijkheid- is er van tekoopsstelling- of
verkoop geen sprake.
Als men dienvolgens de toegankelijkheid niet ziet in de zin van , ,in alle
omstandigheden toegankelijk" dan kan men evengoed deze voorwaarde
schrappen wat zeker niet met de bedoeling van de wetgever overeenkomt(206).
Rekening houdend met de terzake bestaande verwarring lijkt een tussenkomst van de wetgever noodzakelijk (207).
Ben reizende verkoop impliceert dus een verkoop die niet als leurhandelsdaad kan worden aangemerkt en gebeurt in een niet in de inschrijving in het handelsregister vermeld lokaal. Zelfs in geval het lokaal
waar de verkoop wordt georganiseerd voorkomt in het handelsregister
zal de rechter nag de waarachtigheid hiervan moeten controleren(208).

(204) DE VROEDE, P., o.c., 724.
(205) Gent, 27 juni 1975, R.W., 1975-1976, 931-934.
(206) Ret Hof van Cassatie onderstreepte dat de twee voorwaarden cumulatief dienen vervuld; Cass.,
21 oktober 1957, R.W., 1958-1959, 1497-1499.
(207) In dezelfde zin Vrz. Kh. Brugge, 20 mei 1976, R.W., 1977-1978, 2593-2595.
(208) Zie o.m. de inschrijving in het handelsregister op het adres van het Kultureel Centrum te
Hasselt; Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976, 2534-2536 met noot DE VROEDE,
P.; zie ook Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1959-1962.
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Een reizende verkoop vergt geen opeenvolgende verplaatsing van
koopwaren in ongewone lokalen (209).
Bij K.B. van 22 april 1974 werden afwijkingen toegestaan op het door
artikel 53, eerste lid, uitgevaardigde verbod.
Het artikel1 van dit K.B. dat een nieuwe, vemauwende bepaling gaf van
het begrip ,reizende verkoop" werd bij arrest nr. 18.848 van 15 maart
1978 van de Raad van State vernietigd(210).
De andere bepalingen van voomoemd koninklijk besluit evenwel behouden.
Het bij artikel53, tweede lid, gestelde verbod geldt niet indien het aanbod
tot verkoop, de uitstalling met het oog op de verkoop of de verkoop
gebeurt ten huize van de koper; het verbod geldt evenmin maar dan mits
het naleven van bepaalde voorwaarden, indien het aanbod tot verkoop, de
uitstalling met het oog op de verkoop of de verkoop gebeurt ten huize van
een ander natuurlijk persoon dan de koper.

HOOFDSTUK

ill

OVER PRAKTIJKEN STREKKENDE TOT HET VERDRAAIEN VAN DE
NORMALE VOORWAARDEN DER MEDEDINGING

Artike/54 - Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad waarbij een handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van
een of meer andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden.
I -

ANALYSE DER BEGRIPPEN

1. Het begrip ,eerlijke handelsgebruiken"
Dit begrip kwam reeds voor in het K.B. nr. 55 van 23 december 1934 tot
bescherming van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handelswijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging. Dit K.B. werd bij artikel 76 W.HP. opgeheven.
Vaak wordt aangenomen dat ,eerlijk" hier niet in de morele betekenis
van de term op te vatten is, en veeleer de betekenis heeft van behoor-

(20'1) Anders Yrz. Kh. Brussel, 29 januari 1975, B.R.H., 1975, 500-505. Ret Hof van Beroep te
:Brussel dat dit vonnis bekrachtigde weerhield deze stelling niet (Brussel, 13 januari 1975, B.R.H.,
1975, 505-508).
(210) R.W., 1977-1978, 2445-2467 met noot STUYCK, J.
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lijk(211). Toch dient te worden aangestipt dat tal van de met de eerlijke
gebruiken strijdige daden ergens tegen een morele waardeschaal indruisen
en terug te brengen zijn tot leugen of bedrog (zie verder). Over de
betekenis van het begrip gebruik heerst eveneens verdeeldheid. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik stelde , ,la notion d'usages
commerciaux ne doit pas necessairement etre comprise dans le sens
restrictif du comportement habitue! et notoire d'un milieu commercial qui
est susceptible, a titre suppletif de creer une regie de droit, elle vise une
pratique commerciale" (212).
Aan het andere uiterste vinden we een uitspraak van de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel die de indruk geeft slechts het
bestaan van een gebruik in handelszaken te aanvaarden in de mate dat aile
betrokkenen in een gegeven kontekst zo handelen(213).
Volgens Gotzen is gebruik niet aileen wat een gegeven doen- of denkwijze
is, daar zelfs een gevestigde usance nog niet noodzakelijk een gebruik is.
Ook iets dat nieuw is kan als gebruik worden bestempeld(214).
M.i. zijn handelsgebruik en handelspraktijk twee onderscheiden begrippen(215). De praktijk wordt pas gebruik terwille van haar aanwending
door een groot aantal zonder dat daarom iedere betrokkenen de bedoelde
gedragingen als handelsgebruik ervaart. Een praktijk die door een groot
aantal wordt gesteld beantwoordt even wei niet noodzakelijkerwijze aan de
vereiste behoorlijkheidsnorm (216).
Of de betrokkenen de overtuiging moeten hebben dat zij hun gedrag aan
deze gebruiken moeten aanpassen zoals door sommigen wordt voorgehouden(217) kan worden betwijfeld.

2. Aantasting van de beroepsbelangen
A. Het opgeven van een concurrentiebegrip.
Een van de grote innovaties van de wet van 14 juli 1971 is wei dat zij een
einde heeft gesteld aan de vereiste van een concurrentieverhouding tussen
(2 I I) GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, nr. 664, bijgevallen door SCHRICKER, FRANCQ en WUNDERLICH,La repression de Ia concurrence deloyale dans les hats
membres de Ia C.E.E., d. II/1- Belgique-Luxembourg, nr. 10.
(212) Vrz. Kh. Luik, 2 januari 1973, B.R.H., 1973, 112.
(213) Vrz. Kh. Brussel, 12 februari 1975, B.R.H., 1976, 166.
(214) GOTZEN, M., noot onder Vrz. Kh. Turnhout, 28 apri11971, R.W., 1971-1972, 1069. In
dezelfde zin DE CALUWE, A., DELCORDE, A., LEURQUIN, X., o.c., nr. 619.
(215) DE VROEDE, P., noot onder Vrz. Kh. Antwerpen, 17 februari 1977, R.W., 1977-1978,
1777-1781. In rnijn Overzicht van Rechtspraak, T.P .R., 1976, nr. 157 had ik de indruk gegeven er een
andere mening op nate houden.
(216) Vrz. Kh. Brussel, 17 januari 1972, J.T., 1972,448. In dezelfde zin EVRARD, J.J.-V AN INNIS,
TH., o.c., J.T., 1978, 37.
,
(217) STUYCK, J., DEMEYERE, L. en POTVLIEGHE, F., Overzicht van Rechtspraak, nr. 90.
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diegenen die een bepaalde handeling stellen en diegenen die hierdoor
zouden kunnen geschaad worden(218).
De rechtspraak heeft deze zienswijze bijgevallen (219).
B. De wet zegt ,,schaadt ... of tracht te schaden'' (220).
Het begrip ,trachten te schaden" is m.i. voor diverse interpretaties
vatbaar.
a. De uitdrukking zou kunnen wijzen op een inzicht tot schaden waarbij
dan het accent op het opzettelijke van de handeling zou komen te
liggen. Rekening houdend met het feit dat ook te goeder trouw een met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad kan worden gesteld is deze
interpretatie te verwerpen.
b. De uitdrukking zou kunnen opgevat worden in de zin van , ,wat schade
kan toebrengen'' zonder dat daarvan effectief schade wordt geleden.
Men heeft hier de potentialiteit van het schadetoebrengen op het oog.
Het verwerpelijke van een bepaalde handeling vergt dus niet dat
.iemand hierdoor effectief schade zou geleden hebben.
c. Tenslotte kan de uitdrukking ook doe len op de nog te stellen maar reeds
aangekondigde of in voorbereiding, mogelijke schadeverwekkende
daad. Zo gezien heeft de vordering tot staking, ingesteld om de met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daden te bekampen, een preventief
karakter (221).
Het inzicht om te schaden dient niet te worden bewezen(222).
C. Het begrip beroepsbelangen werd niet omschreven. Aangenomen mag
worden dat hier wordt bedoeld datgene dat nodig is om in normale
concurrentievoorwaarden een economische aktiviteit te kunnen ontwikkelen.

(218) Watderechtsleerbetreft: SCHRICKER, G., e.a.,o.c., nr. 99;DECALUWE,A.,o.c., nr. 625;DE
VROEDE, P., Handboek, nr. 916; EVRARD, 1.1.-VAN INNIS, TH., o.c., J.T., 1978, 37.
(219) Voorbeelden
- Dekenfabrikant tegen een grootwarenhuis wegens prijsschending (Vrz. Kh. Antwerpen, 9 november 1971, R.W., 1971-1972, 870).
- Een exclusieve concessiehouder tegen een klant wegen afbrekende reclame (Vrz. Kh. Brussel,
4 juni 1974, B.R.H., 1975, 170-173).
- Bouwondernemingen tegen een financieringsorganisme wegens afbrekende reclame (Vrz. Kh.
Antwerpen, 5 februari 1976, B.R.H., 1976, 474-479).
Andere voorbeelden, zie DE VROEDE, P., Overzicht, nr. 159.
(220) Het feit dat het begrip- schade hier centraal wordt gesteld Ievert geen grond voor toekenning van
schadevergoeding ingevolge vordering tot staken, zie hierover verder.
(221) GOTZEN, M., Preventief aanwenden van de vordering tot staken v66r en na het cas~atiearrest
van 4 juni 1976, R.W., 1976-1977, 1793-1804.
(222) Brussel, 8 oktober 1974, B.R.H., 1975, 184; Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1977, 119.
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De beroepsbelangen zullen in het gedrang worden gebracht wanneer door
een gedraging het concurrentiepotentieel van een partner in het ruilverkeer
onrechtmatig wordt aangetast(223).

3. De goede trouw
Rechtsleer en rechtspraak zijn unaniem om te stellen dat de goede trouw
niet exclusief is van de eventualiteit om een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen(224).

II -

PaGING TOT KLASSIFIKATIE VAN DE MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DADEN

De gedragingen strijdig met de eerlijke handelsgebruiken kunnen in drie
soorten worden ingedeeld.
a. Er zijn de handelingen die niet onder de toepassing van een of ander
uitdrukkelijke verbods- of reglementeringsbepaling vallen en die bijv.
van aard zijn verwarring te kunnen verwekken met andermans onderneming en/ofde aldaar verhandelde waren ofuitgeoefende werkzaamheid van een partner in het ruilverkeer, de handelingen waarbij gepoogd wordt aan te leunen bij en/of voordeel te halen uit het werk en/of
de ieputatie van anderen, enz ...
b. De niet-naleving van wetten met economisch karakter waardoor de
concurrentiepositie van de partners in het ruilverkeer kan worden
aangetast.
c. Alle handelingen die op grond van specifieke bepalingen van de
W.HP. reeds verboden zijn.
Alleen t. a. v. deze laatste kategorie heeft betwisting bestaan steunend
aanvankelijk op een verkeerde interpretatie van de bedoelingen van de
wetgever (225) vervolgens op een uitspraak van het Hof van Cassatie (226).
Bij arrest van 27 mei 1977 (227) heeft het Hof evenwel aan artikel54 een
algemene draagwijdte toegemeten en alsdusdanig desgevallend ook toe-

(223) DE CALUWE, A., e.a., o.c., nr. 624.
(224) Zie o.m. SCHRICKER, G., FRANCQ, B., o.c., nr. 111; zie ook Vrz. Kh. Brusse1, 20 november
1972,B.R.H., 1975,52-58, Antwerpen, 3 juni 1975,B.R.H., 1977, 119-124; Vrz. Kh. Luik, 20mei
1976, B.R.H., 12977 737-754 met noot FRANCQ, B.
(225) DE VROEDE, P., noot onder Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R.W., 1972-1973, 11511158.
(226) Cass., 4 juni 1976, R.W., 1976-1977, 176.
(227) Cass., 27 mei 1977, R.W., 1977-1978, 666-668. T.a.v. mijn interpretatie worden door
VEROUGSTRAETE, 1., o.c., 824, enige reserves geformuleerd.
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passelijk verklaard op daden die reeds onder de toepassing van andere
artikelen van de wet op de handelspraktijken vallen.
AFDELING I

DADEN DIE NIET ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN EEN SPECIFIEKE WETTELIJKE BEPALING

A. De verwarringstichtende daden (228)
Bedoeld worden de mogelijkheden tot verwarring tussen ondernemingen
wat betreft hun benaming (229), de door hen aangewende verkoopsmethodes (230), publiciteitsmateriaal (231) of aangewende verpakkingen(232). Ook verwarring onder speelfilmtitels of in de benaming van
kunstopvoeringen valt hieronder(233).

B. Het kopieren, slaafs nabootsen, afvormen en/of overgieten
Dergelijke handelswijze is pas dan als niet onrechtmatig aan te merken
wanneer het gaat om voorwerpen waarop niemand privatieve rechten kan
laten gelden (234).
Z9 kon d~ Voor~t!t!! van <.I~r~ht!Jank \!_an k()2I>_l!an<!el te Antwerpen_de
anastatische herdruk van een boek waarop geen privatief recht bestaat als
rechtmatig beschouwen ook omdat elke verwarringsmogelijkheid met de
oorspronkelijke druk uitgesloten was (235).
Niet gefundeerd m.i. is de beslissing van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Leuven die geen bezwaren had tegen het reproduceren
door overgieten van onderdelen van verwarmingstoestellen Fobrux en

(228) ln de mate dat rond deze daden publiciteit werd gemaakt zullen ze eveneens op grond van art.
20-3° W.HP. kunnen aangevochten worden.
DE CALuwE, A., e. a., o .c., nr. 17 5-339 behandelt praktisch al de bier besproken gevallen als vormen
van verboden publiciteit. Gevallen waarin de verwarringsmogelijkheid niet werd weerhouden, zie DE
VROEDE, P., Overzicht, nr. 170-178.
(229) N.V. Philips- PHILIPS, H., Vrz. Kh. Hasselt, 24 december 1971, R.W., 1973-1974,
2116-2117; Diner's Club- Dina's Club, Vrz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H., 1973,
125-129.
(230) Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H., 1975, 194-206 met noot DE CALUWE, A.
(231) Vrz. Kh. Brussel, 12 januari 1976, B.R.H., 1977, 113-119; Vrz. Kh. Brussel, 11 oktober
1976, B.R.H., 1977, 469-472.
(232) Vrz. Kh. Brussel, 12juli l973,B.R.H., 1973, 586-590; Vrz. Kh. Luik, 20mei l976,B.R.H.,
1977, 737-754 met noot FRANCQ, B.
(233) Vrz. Kh. Brussel, 31 januari 1975, R. W., 1976-1977, 436-440 metnoot STUYCK, J. en Vrz.
Kh. Brussel, 23 oktober 1978, B.R.H., 1979, 126-130.
(234) Cass., 4 november 1954, Pas., 1955, I, 187.
(235) Vrz. Kh. Antwerpen, 11 januirri 1973, R.W., 1972-1973, 1200-1202.
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Fopona en tegen het in de handel brengen van dergelijke overgietsels. Het
feit dat zelfs de benaming Fobrux en Fopona en de nummers der stukken
mede overdrukt zijn kan volgens de rechter op zich zelf niet als onrechtmatige mededinging worden aangemerkt(236).
C. De parasitaire concurrentie

Het onrechtmatig profiteren van andermans inspanningen en patrimonium
is eveneens als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aan te
merken. Zo bvb. het zich beroepen op een vroegere aktiviteit uitgeoefend
bij een concurrent(237).
Het onrechtstreeks profiteren van de reputatie van een merkartikel, i.e.
door een handelaar die geen deel uitmaakt van het distributienet van de
fabrikant, is op zichzelf geen daad van parasitaire mededinging (238). Het
,verraden" van een fabrieksgeheim(239), het bouwen, verkopen en
verhuren van machines die een slaafse navolging zouden zijn, bekomen
door economische bespieding van een door een andere firma gefabriceerde machine (240) werden als vormen van parasitaire mededinging
veroordeeld.
Als vorm van parasitaire concurrentie is tevens het zgn. lokvogelprocede
aan te merken. Dit procede kan diverse vormen aannemen gaande van het
te koop stellen van een gekend merkprodukt' waarvan men een uiterst
beperkte voorraad heeft maar dat als ,aantrekkingsrniddel" geldt om
andere produkten te verkopen, tot het eenvoudig tentoonstellen van gekende merkprodukten zelfs met de vermelding dat ze aileen bij een
concurrent te bekomen zijn . Het is overduidelijk dat de aanwezigheid van
deze produkten die door betrokken handelaar niet verkocht worden,
slechts tot doel heeft een vergelijking uit te lokken die ofwel nadelig zal
zijn voor het toestel dat de concurrent verkoopt ofwel voordelig maar dan
om de gelijkwaardigheid van de toestellen verkocht door de verweerder te
accentueren (241).

(236) Vrz. Kh. Leuven, 28 maart 1972, B.R.H., 1972, 570-575. Zie ook de kritische noot van DE
CALUwE, A., ibidem, 1 575-577. Ditvonnis werd in beroep hervormd (niet gepubliceerd arrest). Oak
de slaafse reproduktie van zelfklevers wordt door dezelfde rechter niet weerhouden als daad strijdig
met de eerlijke handelsgebruiken; Vrz. Kh. Leuven, 21 maart 1972, B.R.H., 1972,718-720.
(237) Vrz. Kh. Brugge, 19 oktober 1972,Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, 29 in resume en Vrz. Kh.
Gent, 31 juli 1973, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 5, 31 in resume.
(238) Vrz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, B.R.H., 1978, 146-151.
(239) Cass., 26 juni 1975, R.W., 1975-1976, 1369-1374.
(240) Vrz. Kh. Kortrijk, 17 oktober 1972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, 28.
(241) Vrz. Kh. Brusse1, 31 juli 1974, B.R.H., 1978, 314-322 met noot BALLON, G.L.
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D. De derde medeplichtigheid- Schending van andermans kontraktuele
rechten
Het aansporentot kontraktbreuk(242) evenals het bewust deelnemen aan
andermans kontraktbreuk(243) zijn als daden strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken te beschouwen.
Het bewust miskennen van andermans kontraktuele rechten werd evenwei
door het Hof van Cassatie niet alsdusdanig aangemerkt (244).
In dezelfde gedachtenorde is te vermelden dat nevenimporten, d.w.z.
importen die gebeuren door personen die kontraktueel met de producent
niet verbonden zijn, op grond van de interpretatie gegeven aan artikel 85
van het E.E. G.-Verdrag niet als met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daden worden aangemerkt(245).
E. Het afwerven van personeel
De beoordeling van het afwerven van personeel is zeer sterk gebonden aan
de begeleidende omstandigheden.
Zo besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat
een vroegere medewerking waaraan een einde werd gesteld niet de verplichting in zich houdt zich te onthouden van iedere aanwerving van het
personeel van de andere vennootschap (246).
Anders is het gesteld wanneer een arbeider zijn vroegere werkgever
verlaat ingevolge schuldige procede's van zijn nieuwe werkgever of
wanneer door het afwerven van personeel verwarring met de ondememing
van de vroegere werkgever wordt gesticht, diens diensten worden ontredderd(247) of zijn fabrieksgeheimen worden ontfutseld(248).
F. Onrechtmatige toeeigening van de klientele
Zo de klientele van een handelaar als , ,res nullius'' dient te worden
beschouwd (249) dan kan er sprake zijn van onrechtmatige toeeigening

(242) Vrz. Kh. Kortrijk, 14 juni 1973, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, 47 (in resume).
(243) Luik, 24 december 1974, R. Dr. Intell., 1974, 48-51.
(244) Cass., 9 november 1973, R. W., 1973-1974, 1261-1271 met noot STUYCK, J. In dezelfde zin
m.b.t. prijsonderbieding Vrz. Kh. Brussel, 1 maart 1976, R. Dr. Intel/., 1976, 351-355.
(245) Vrz. Kh. Hasselt, 18 november 1977, R. Dr. Intel/., 1978, 117-120; Vrz. Kh. Doornik, 9
september 1977, R. Dr. Intel/., 1977, 433-435; Vrz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, B.R.H., 1978,
146-161 met noot STUYCK, J.
(246) Vrz. Kh. Brussel, 12juni 1972,B.R.H., 1972, 566-569; Vrz. Kh. Brussel, 7 november 1974,
B.R.H., 1975, 385-397.
(247) Vrz. Kh. Brussel, 7 november 1974, B.R.H., 1975, 385-397; Brussel, 29 Januari 1975,
B.R.H., 1976, 79-82.
(248) Brussel, 4 december 1974, R.W., 1975-1976, 888-889.
(249) DE CALUWE, A., e.a., o.c., nr. 712.
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van de klientele en alsdusdanig van een met de eerlijke gebruiken strijdige
daad, wanneer bvb. bedienden de persoonlijke relaties en de informaties
die ze in een bepaalde onderneming hadden aangeknoopt en ingewonnen
ter beschikking van een andere door hen opgerichte onderneming stellen(250).
G. Misleidende publiciteit die niet in artikel 20 wordt behandeld
In een reeks aankondigingen die een verzekeringsmakelaar had Iaten
verschijnen in kranten en omzendbrieven noemde deze makelaar zich de
belangrijkste makelaar van de streek inzake automobielverzekering, zette
hij klanten aan hun verbintenissen met andere verzekeringsmaatschappijen op te zeggen ingeval van premieverhoging, gaf hij zich uit als de
goedkoopste makelaar van de streek en beloofde hij binnen de 24 uur te
kunnen zorgen voor het leveren van een rijplaat en een inschrijvingsboekje. Bevolen werd hiermee op te houden(251).

H. De verkoop met verlies van diensten
De verbodsbepaling van artikel22 W .HP. beperkt zich tot de verkoop met
verlies van produkten (aan verbruiker). Wanneer iemand diensten aanbiedt tegen prijzen die beneden de kostprijs liggen m.a.w. wanneer het
verlenen van diensten verlieslatend is, kan deze praktijk op grond van
artikel 22 niet worden beteugeld.
Een dergelijke praktijk is evenwel een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad in de mate dat zij het economisch Ieven van de concurrenten
ontreddert (25 2).

I. Het zich toeeigenen van kwaliteiten die men niet heeft
Een handelaar die geen erkende voortverkoper is stelt een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad wanneer hij toch produkten verkoopt
waarop een etiket staat met de vermelding dat deze produkten enkel door
erkende voortverkopers worden verkocht. Hetzelfde geldt wanneer gezegde etiketten worden verwijderd of verdekt(253).
In dezelfde gedachtenorde is ook te vermelden de verkoop in gewone
winkels van produkten waarop de etiket , ,For duty free only'' voorkomt.
(250) Brussel, 29 januari 1975, B.R.H., 1976, 79; voor andere voorbee1den, zie EvRARD, J.J.-VAN
INNIS, TIL, o.c., J.T., 1978, 39, nr. 78.
(251) Vrz. Kh. Charleroi, 28 maart 1974,R. Jur.Hainaut, 1974,51-62. Zieevenwel ookBrussel, 12
november 1974, R.W., 1974-1975, 1711-1714, B.R.H., 1976, 180-184, R. Dr. Intrell., 1974,
380-383 en Vrz. Kh. Brusse1, 21 oktober 1974, B.R.H., 1976, 286-292.
(252) Vrz. Kh. Verviers, 13 juni 1973,J.T., 1974,447-448 metinstemmendenootvanEvRARD, J.J.
(253) Vrz. Kh. Brusse1, 12 februari 1975, B.R.H., 1976, 186-197 (zaak Guerlain) en Vrz. Kh.
Brussel, 26 mei 1975 (zaakHermes),R. Dr. Intell., 1976, 335-340. Zie ookhetonrechtmatig gebruik
van het woord universitair, Verz. Kh. Brussel, 15 november 1978, B.R.H., 1979, 170-180.
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Deze vermelding is van aard de indruk te wekken van een prijsgunstige
aankoop dan wanneer de bedoelde produkten tegen dezelfde prijzen als
elders worden verkocht (254).
J. De verkoop van andermans goedf!ren tegen diens verzet

In de welbekende Prestigezaak te Tessenderloo werd door een V.Z.W.
bestaande uit leden van het de fabriek bezettende personeel, goederen
geproduceerd met de grondstoffen van de eigenaar en zonder diens toestemming en niettegenstaande zijn verzet verkocht. Deze handelwijze
werd als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aangemerkt(255).

K. Verkoopsweigering
In bepaalde omstandigheden zal ook de verkoopsweigering evenzeer de
individuele(256) als de collectieve, ook boycot genaamd(257) kunnen
beschouwd worden als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Zulks houdt evenwel niet in dat het systeem van selectieve distributie
als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken zou zijn(258).

L. Misbruik van recht
De vrije mededinging is geen absoluut recht. Dit recht wordt beperkt door
hetzelfde rechfdat aan de andere behoorc Dir;-door hetHof van Cassatie
in diverse arresten bevestigd standpunt(259) vond toepassing in volgende
zaak. Een bedrijf dat zich met publicitaire aanplakkingen bezig houdt
maakt gebruik van een gevelmuur om er panelen op aan te brengen. Een
concurrerend bedrijf richt een publicitaire constructie op en wel op een
nabijgelegen braakliggend terrein, hiervoor speciaal in huur genomen,
met het gevolg dat de eerstbestaande publiciteit erdoor totaal of praktisch
totaal mee afgeschermd wordt. Aldus worden de principes van commerciele eerlijkheid miskend en maakt men zich schuldig aan rechtsmisbruik(260).

(254) Vrz. Kh. Doomik, 9 september 1977,R. Dr.lntell., 1977,433-435. ZieookVrz. Kh. Hasselt,
3 juni 1972, B.R.H., 1975, 559-562 ,De aankondiging: ,een verkoop van een voorraad nieuwe
artike1en nit doeane gededoeaneerd en andere" wekt de idee van ,koopjes" ".
(255) Vrz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976, R. W., 1976-1977, 104-106. Zie evenwe1 de kritische noot
VAN GERVEN, W., R.W., 1976-1977, 65.
(256) Vrz. Kh. Brusse1, 16 december 1974, B.R.H., 1975, 186-193.
(257) Vrz. Kh. Nijvel, I maart 1973, J.T., 1973, 713-715. De hier besproken kollektieve verkoopsweigering werd ais strijdig met art. 85 E.E.G.-Verdrag aangemerkt en dat terwille beschouwd
als met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.
(258) Vrz. Kh. Brussel, 12februari 1975,26 mei 1975 en 8 juli 1975,R. Dr.lntell., 1976,329-351.
(259) Cass., 12 juli 1917, Pas., 1918, I, 65; Cass., 2 juni 1960, R.C.J.B., 1961, 206-216.
(260) Vrz. Kh. Brussel, 29 juni 1971, bevestigd door Brusse1, 8 oktober 1974, B.R.H., 1975,
178-186.
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AFDELING II

GEDRAGINGEN EN/OF HANDELINGEN DIE REEDS ONDER DE TOEPASSING VAN
EEN SPECIFIEKE WETGEVING VALLEN

Het moet in deze gaan om een schending van een wet waardoor de
overtreder een economisch voordeel op zijn concurrenten bekomt(261).

A. Schending van artike/58 van het B. T.W.-wetboek
Artikel 58 van het wetboek over de belasting over de toegevoegde waarde
bepaalt dat de op de fiskale bandjes van de sigarettenpakjes voorkomende
prijs de verplichte verkoopprijs van deze sigaretten is.
Deze imperatieve regel van economische aard, ingevoerd in een fiskale
wet is van toepassing ongeacht het feit of aan de verbruiker een of
meerdere pakjes sigaretten worden verkocht.
De niet-naleving van deze verplichte verkoopprijs is van aard schade toe te
brengen aan de beroepsbelangen van de betrokken handelaars die de
wettelijke voorschriften naleven(262).

b. Schending van de wet van 8 juli 1935 op de verkoop van margarine
, ,Strijdig met de eerlijke handelsgebruiken is de miskenning van een
strafbaar gesteld wettelijk voorschrift waardoor een economisch voordeel
wordt beoogd en bekomen dat andere handelaars, die de wet eerbiedigen,
niet hebben. Meteen volgt daaruit dat de handelaar die aldus de wet
miskent de beroepsbelangen schaadt of tracht te schaden van de handelaars die de wet wei eerbiedigen.
Door zulke miskenning van het wettelijk voorschrift komen deze laatsten
in een economisch en concurrerende nadelige positie te staan''.
De niet-naleving van de voorschriften van de wet van 8 juli 1935 die o.m.
een kubus-vormige margarineverpakking oplegt, Ievert volgende voordelen op:
a. de niet-kubusvormige bekertjes zijn stapelbaar wat meebrengt dat ze
bij het vervoer en het opslaan een kleinere ruimte innemen met als
gevolg lagere kosten.

(261) Zie o.m. DE VROEDE, P. noot onder Gent, 10 mei 1974,R.W., 1975-1976, 1092; STUYCK, J.
noot onder Gent, 27 juni 1975, R.W., 1975-1976, 931.
262) Vrz. KLh. Brusse1, 17 januari 1972,J.T., 1972,448-449, bevestigddoorhetHofvanBeroepte
Brussel, 31januari 1973,B.R.H., 1973 metnoot DECALUWE, A., 305-311. In dezelfde zin Vrz. Kh.
Brussel, 24 april1972 (onuitg.) bevestigd bij arrest van 24 december 1974 van hetHofvan Beroep te
Brussel,R.W., 1974-1975,2527-2552 metnoot DECLERCQ, A.M. ;B.R.H., 1975,486-493. Zie ook
Hof van Justitie, zaak 13/77, arrest 16 november 1977, R.W., 1977-1978, 1210-1212.
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b. ze kunnen op voorhand machinaal bedrukt worden wat het gebruik van
aparte wikkels uitschakelt(263).
C. Schending van de wetgeving op de leurhandel

Een inbreuk op de reglementering inzake leurhandel d.w.z. een wettelijk
voorschrift met economisch karakter is tevens een inbeuk op de eerlijke
handelsgebruiken en aan te merken als een onrechtmatige concurrentiedaad waardoor de plaatselijke handelaars (in tapijten) in hun beroepsbelangen geschaad worden (264).

D. Schending van de wetgeving op de edele metalen
Het te koop aanbieden van 12 verzilverde lepels en vorken die niet
gestempeld zijn overeenkomstig de wet is een daad strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken (265).

E. Schending van andere wetgevingen
Werden eveneens als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aangemerkt de schending van de loterijwetgeving van 1851, van de wetgeving
op het handelsregister (266), op de avondsluiting (267) en op de vennootschappen (268).

F. Het moet evenwel gaan om een wetgeving die wordt toegepast
Het doorgeven van reclameboodschappen uitgezonden door buitenlandse
televisiestations is een inbreuk op artikel21 van het K.B. van 24 december
1966. Dit besluit werd evenwel nooit toegepast en zulks werd door de
bevoegde Minister bevestigd.
Een schending van de bepalingen van dit K.B. kan dus niet worden
aangemerkt als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (269).
De vraag kan worden gesteld of de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel er niet gaat toe komen ook handelingen te beoordelen vanuit
de strafwet die ze verbiedt.
(263) Gcnl, IOmei 1974,R.W., 1975-1976, 1092-1099metnootDEVROEDE,P.;zieookVrz.Kh.
Brussel, 12 oktober 1973, B.R.H., 1974, 311-313.
(264) Gent, 21 juni 1975,R. W., 1975-1976, 931-934 en Vrz. Kh. Tumhout, 25 oktober 1976,R. W.,
1976-1977, 1531-1532.
(265) Vrz. Kh. Antwerpen, 9 januari 1973, B.R.H., 1973, 108-111.
(266) Geciteerd bij STUYCK, J., Vier Jahre Rechtsprechung zum belgischen Gesetz uber die Handelspraktiken-Gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht, Int., 1976, randnummer 41.
(267) Vrz. Kh. Gent, 30 april 1974, B.R.H., 1974, 646-650.
(268) Brussel, 2 oktober 1975, R.W., 1975-1976, 2492-2494.
(269) Brussel, 10 mei 1978, J.T., 1978, 525-526. Dit arrest hervormt het vonnis a quo, Vrz. Kh.
Brussel, 26 juli 1976, B.R.H., 1977, 593-614.
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Met Swennen en Verougstraete kan worden gesteld dat de Voorzitter het
bestaan van wetsinbreuken mag vaststeilen volgens de in zijn procedure
geldende bewijsmiddelen.
, ,De Voorzitter beoordeelt de handeling die een wetsinbreuk vormt wei.
Aileen doet hij er slechts wat aan voor zover die handeling schade kan
berokkenen aan de beroepsbelangen van anderen. Niet het beteugelen van
de vastgestelde inbreuken is zijn bevoegdheid maar het verhinderen van
schade of van verdere schade als gevolg van die inbreuken. Niet de
wetsinbreuk zelf maar de inbreukplegende handeling voor zover die
schade kan toebrengen aan de eiser is het voorwerp van het bevel tot
staken.
Dat de Voorzitter het bestaan van wetsinbreuken mag vaststeilen lijdt
slechts dan uitzondering wanneer dat vaststeilen uitdrukkelijk aan een
andere rechtsmacht of overheid is voorbehouden. Men weet dat zulks in
het algemeen niet het geval is voor inbreuken op de strafwet. Wel is dat
bijv. het geval voor misbruik van economische machtspositie zoals omschreven in de wet van 27 mei 1960.
Het misbruik kan, luidens die wet zelf, aileen door de Koning vastgesteld
worden. (Overigens is ook het treffen van maatregelen om aan het misbruik een einde te steilen voorbehouden aan de Koning). Slechts in zulke
gevallen zal de Voorzitter zoals de rechter van het schadeherstel het
gedrag niet onrechtmatig mogen noemen omdat het met de wet strijdig is.
Dan blijft echter wei de mogelijkheid om dat gedrag te toetsen aan de
zorgvuldigheidsnorm van artikel 54. De bewering dat bijv. een van uit
artikel 54 onrechtmatig te achten boycot ook misbruik van economische
machtspositie uitmaakt, maakt de Voorzitter niet onbevoegd" (270).

AFDELING

III

HANDELINGEN WAARVOOR EEN SPECIFIEKE REGELING IN DE W.HP. WORDT
VOORZIEN EN NIET VOORKOMEND IN DE OPSOMMING VAN ARTIKEL 55 W .HP.

A. In artikel 55 W.HP. worden de handelingen opgesomd die via de
vordering tot staking kunnen worden bestreden.
Komen hierin, nominatim niet voor de inbreuken op de artikelen 2 tot 4
(prijsaanduiding) op de artikelen 5 tot 11 (aanduiding van hoeveelheden)
op artikel12 (benaming en samenstelling der produkten) en op artikel52
(kettingverkoop).

(270) SWENNEN,, H.-VEROUGSTRAETE, I., Kroniek van Belgisch Economisch Recht, S.E. W., 1977,
68.
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De rechtsleer heeft zich evenwei bijna eenparig (271) uitgesproken ten
voordele van de mogelijkheid om ook de inbreuken op deze artikelen via
de vordering tot staking te bestrijden en dan wei in de mate dat deze
inbreuken handelingen uitmaken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechtspraak heeft meestal eenzelfde standpunt ingenomen (272).
Het Hof van Cassatie verwierp eerst deze stelling (273) maar viel ze
vervolgens bij (274).
Te vermelden dat de hier verdedigde stelling overeenkomt met de bedoeling van de wetgever(275).
B. Artikel 95 van de wet van 4 augustus 1978 (wet tot economische
herorientering) (276) lasteen artikel 54bis in de wet op de handelspraktijken in. Dit artikel 54bis luidt als volgt: ,Als strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken kunnen o.m. beschouwd worden:
1. het uitoefenen van een handelswerkzaamheid door het exploiteren,
hetzij van een hoofdinrichting, hetzij van een filiaal of een bijkantoor,
zonder vooraf ingeschreven te zijn in het handelsregister overeenkomstig de bepaling van de bij het K.B. van 20 juli 1964 gecoordineerde wetten betreffende het handelsregister;
2. het uitoefenen van een handelswerkzaamheid, anders dan door het
exploiteren, l:ietzij van een hoofdinrichting, hetzij van een filiaalof
een bijkantoor, zonder vooraf het handelsregister te hebben ingelicht
overeenkomstig de bepalingen van de bij het K.B. van 20 juli 1964
gecoordineerde wetten betreffende het handelsregister;
3. het uitoefenen van een andere handelswerkzaamheid dan deze waarvoor men ingeschreven is in het handelsregister;
4. het uitoefenen van een andere handelswerkzaamheid dan deze die het
voorwerp uitmaakt van de inlichting aan het handelsregister;
5. het uitoefenen van een ambachtsbedrijvigheid zonder vooraf ingeschreven te zijn in het ambachtregister overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister;
6. het uitoefenen van een andere ambachtsbedrijvigheid dan deze waarvoor men ingeschreven is in het ambachtsregister;

(271)
(272)
(273)
(274)
(275)
1158.
(276)
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DE VROEDE, P., Handboek, nr. 943.
DE VROEDE P., Handboek, nr. 941-942.
Cass., 4 juni 1976, R.W., 1976-1977, 176.
Cass., 27 mei 1977, R.W., 1977-1978, 666-668 en J. T., 1978, 244.
DE VROEDE, P., noot onder Vrz. Kh. Brusse1, 29 september 1972, R. W., 1972-1973, 1154Staatsbl., 17 augustus 1978.

7. bet niet-naleven van de wets- en reglementsbepalingen betreffende
bet bijbouden van de sociale documenten;
8. bet tewerkstellen van werknemrs zonder zicb te bebben laten inschrijven bij de Rijksdienst voor Maatscbappelijke zekerbeid, zonder
de voorgescbreven aangiften te bebben ingediend of zonder de verscbuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten te betalen;
9. bet tewerkstellen van werknemers en bet gebruiken van werknemers
zoals bedoeld in artikel32 § 1 van de wet van 28 juni 1976 boudende
voorlopige regeling van de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en bet
ter bescbikking stellen van werknemers ten beboeve van gebruikers ;
10. bet niet-naleven van algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomsten;
11. bet verhinderen van bet toezicbt ingesteld kracbtens de wetten betreffende bet bandelsregister, bet ambacbtsregister en bet bijbouden
van de sociale documenten.
Van Rijn beeft dit artikel 54bis als ,legislation maladroite" bestempeld(277), een standpunt dat ook door Stuyck wordt gedeeld(278). Terzake volgende opmerkingen:
Het lijkt vrij duidelijk dat de wetgever bepaalde tekortkomingen, o.m. in
de sociaalrecbtelijke sector beeft willen sanctioneren. Of hij zijn doel zal
bereiken via artikel 54bis durf ik sterk betwijfelen.
Enerzijds blijft in ieder geval de verplicbting dat ook de in artikel 54bis
opgesomde gedragingen slecbts zullen kunnen bestreden worden wanneer
ze de belangen van een of meer bandelaars of ambacbtslieden scbaden of
tracbten te scbaden. Anderzijds gaat de tekst niet verder dan bet aangeven
van een richting. De Voorzitter kan maar is niet verplicbt de in artikel
54bis opgesomde gedragingen als met de eerlijke bandelsgebruiken strijdige daden aan te merken.
HooFDSTUK

IV

VORDERING TOT STAKING

I -

TOEPASSINGSGEBIED

A. Artikel 55
Artikel 55 W.HP. bepaalt dat de Voorzitter van de recbtbank van koopbandel bet bestaan vaststelt en de staking beveelt van zelfs strafrecbtelijk
(277) VAN RuN, J., Une legislation maladroite, J.T., 1978, 533-534.
(278) STUYcK, J., De ,anticrisiswetten" (wet economische herorientering en wet budgettaire

hervormingen) van 4 en 5 augustus 1978, Constitutioneel-rechtelijke aspecten en belangrijke econo·
mischrechtelijke bepalingen, R.W., 1978-1979, 807-812.
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beteugelde tekortkomingen aan een hele reeks bepalingen die nominatim
in het artikel worden opgesomd.
De vraag die onmiddellijk rijst is of deze lijst beperkend is. Inderdaad in
deze lijst worden een aantal inbreuken op de W .HP. niet opgesomd.
Aldus vindt men geen verwijzing naar artikel2 tot 4 (prijsaanduiding), 5
tot 11 (hoeveelheidsaanduiding), 12 (benaming en samenstelling der
produkten), artikel40 (uitgifte van titels), artikel52 (kettingverkoop). De
historische reden van deze weglating schijnt wel te liggen in het feit dat
v66r deW .HP. tal van inbreuken op bepalingen die thans in deW .HP. zijn
opgenonien strafrechtelijk werden beteugeld (bijv. openbare verkopen,
premieverkopen, uitverkopen, enz ... ). Ook al wordt de W.HP. gekenmerkt door een verregaande depenalisatie is men in deze niet tot het
uiterste gegaan. De aanhef van artikel55laat geen twijfel over het feit dat
de dubbele rechtsweg ten dele werd behouden.
Een oppervlakkige lezing van artikel 55 W.HP. geeft de indruk dat de
opsomming beperkend is.
W aarom zou er anders een lijst zijn neergeschreven?
Deze stelling werd blijkbaar vooropgesteld door het Hof van Cassatie in
het arrest van 4 juni 1976(279).
Ik meen ten overv loede te hebben aangetoond dat de opsomming voorko'mend in artikel 55 niet beperkend kan worden beschouwd(280) en zulks
om verschillende redenen waarvan de belangrijkste wel is dat in de
opsomming van artikel 55 ook de tekortkomingen op de bepalingen van
artikel 54 voorkomen.
Zoals in het vorig hoofdstuk reeds besproken, heeft artikel 54 een zeer
brede draagwijdte en is er geen enkele reden om te betwisten dat een
inbreuk op gelijk welke bepaling van deW .HP., zelfs niet expressis verbis
vermeld in de opsomming voorkomend in artikel 55, toch een handeling
kan zijn strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
M.i. heeft het Hof van Cassatie de vroegere stelling herzien vandaar het
arrest van 27 mei 1977 waarin het Hof stelt dat de , ,bepaling van artikel54
een algemene draagwijdte heeft en derhalve van toepassing is op daden die
al dan niet door andere bepalingen van voomoemde wet verboden
zijn" (281).

(27'!) Makro-arrest, R. W., 1976-1977, 167.
(280) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 946-952.
(281) R.W., 1977-1978, 668.
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B. Artikel 55bis
Op grond van artikel 55bis (artikell96 van de wet van 4 augustus 1978)
stelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast van
een of meer tekortkomingen als bedoeld in artikel 54bis. Hij kan aan de
overtreder een termijn gunnen om aan de vastgestelde tekortkomingen een
einde te maken of de staking van de werkzaamheden bevelen. Hij kan de
opheffing van de staking toestaan zodra bewezen is dat die tekortkomingen verholpen zijn.
Zoals Stuyck(282) het aanstipt stelt dit artikel55bis het probleem van de
grenzen van de bevoegdheid van de consulaire voorzitter.
Het is op zijn minst genomen ongewoon vast te stellen dat op grond van
artikel 55bis de voorzitter een stakingsbevel mag uitvaardigen dat in feite
tot de sluiting - en dan nog wel voor onbepaalde duur - van de
ondememing kan leiden.
II -

DE UITSLUITING VAN CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN

Traditioneelluidt het dat de Voorzitter op grond van artikel 55 W.HP.
geen bevel tot staking van contractuele tekortkomingen mag geven.
Dit standpunt steunt op het cassatie-arrest van 25 november 1943 (283).
Tijdens de voorbereidende werken tot de W .HP. werd uitdrukkelijk gezegd dat men dit standpunt ging handhaven (284) ook al heeft de wetgever
het niet nodig geacht zulks in de wettekst zelf op te nemen.
De uitsluiting van contractuele tekortkomingen mag men niet te absoluut
zien. Aan de splitsing van contractuele en quasi-delictuele inbreuken zijn
wel enkele beperkingen aan te brengen.
Zo zal de Voorzitter bevoegd blijven om overeenkomsten te onderzoeken
die worden opgeworpen als verweermiddel tegen vorderingen tot staking(285).
Een andere beperking kan worden afgeleid uit een arrest van het Hof van
Cassatie van 26 november 1976. Hierin stelt het Hof dat de Voorzitter
bevoegd is aan een partij te verbieden contracten te sluiten met derden
indien de verweerder deze contracten sluit door gebruik te maken van de
verwarring tussen zijn persoonlijke handelsbedrijvigheid en deze van de
·
eisers (286).
(282) STUYCK, J., o .c., 811, wiens standpunt uiteengezet in voetnoot 17 niet zeer duidelijk overkomt.
(283) Pas., 1944, I, 70.
(284) DE CALUWE, A., o.c., nr. 772; zie ook Vrz. Kh. Hassell, 14 februari 1975, B.R.H., 1976,
198-202. In de daaropvolgende noot wordt de vraag gesteld ofhet terzake gaat om een onbevoegdheid
of om een geval van niet toelaatbaarheid; Vrz. Kh. Brussel, 10 mei 1976, B.R.H., 1976, 469-474.
(285) Vrz. Kh. Brussel, 8 mei 1968, B.R.H., 1968, 579.
(286) B.R.H., 1977, 730.
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Ill -

UITSLUITING VAN DADEN VAN NAMAKING (287)

Naar artikel56 vindt artikel55 geen toepassing op daden van namak:ing
die onder toepassing vallen van de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of modellen en de auteursrechten.
Dit artikel vertolkt de leer vervat in een cassatie-arrest van 16 maart
1939 (288) later doorgetrokken in een arrest van 16 oktober 1941 (289).
Bondig geformuleerd kan de volgende redenering als onderliggend aan het
aldus verwoorde principe gelegd worden: wie de bescherming van een
intellectueel eigendomsrecht inroept kan zich per definitie niet steunen op
de algemene zorgvuldigheidsnorm doch moet steun zoeken in de specifieke bepalingen van het eigendomsrecht.
Men moet in deze vermijden twee elementen te vermengen. Vooreerst het
noodzakelijk onderscheid tussen intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatige mededinging, vervolgens de procesrechtelijke gevolgtrekkingen van dit onderscheid.
Het onderscheid alsdusdanig is verantwoord, de daaruit door de wetgever
getrokken conclusie is niet al te gelukkig althans wat merken, tekeningen
en modellen betreft (290).
v aak-is de gfeils tusseri-namiling en verwanfe daden moeilij:K te trek:::.
ken(291). Hierop alludeert trouwens de Benelux-merkenwet in haar artikell3 a (292). Er is dan bovendien het onderscheid tussen namaking (i.e.
nabootsen) stricto sensu(293) en andere daden zoals bedrieglijk op de
produkten van zijn nijverheid of op de voorwerpen van zijn handel een aan
een ander toebehorend merk plaatsen of do en voorkomen door bijvoeging,
wegneming of om het even welke verandering.

(287) Voor dit dee! steun ik mij op het reeds geciteerde artikel van VEROUGSTRAETE, I., Bevoegdheid
van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtdoend op grand van artikel55 W.HP., R. W.,
1978-1979, 834.
(288) Pas., 1939, I, 150.
(289) Ing. Conseil., 1941, 46.
(290) Zie o.m. FRANCQ, B., noot onder Vrz. Kh. Luik, 20 mei 1976, B.R.H., 1977, 737-754.
(291) Zie BRAUN, A., Commentaar onder zes beslissingen betreffende art. 56 W.HP., B .R .H., 1978,
568-604.
(292) ,Onverminderd de toepassing van het gemeen recht betreffende de aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad, kan de merkhouder zich verzetten ... '' Vaak gebeurt het dat in rechtsvorderingen
in namaking ook de oneerlijke mededinging wordt ingeroepen. Zulks leidt dan soms tot een stelling
die de namaking alsdusdanig als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aanmerkt: zie Vrz.
Kh. Tongeren, 8 december 1975, B.R.H., 1976, 587-595 met kritischenoot van DE CALuwE, A. en
STOFFELS, M.; Kh. Tongeren, 3 maart 1977, B.R.H., 1978, 45 e.v.
(293) De onrechtmatige aanwending van een fabrieksmerk is een daad van nabootsing. Ze geeft geen
aanleiding toteen beveltot staking, Vrz. Kh. Antwerpen, 22 april1976,B.R.H., 1977,576-579 met
noot STOFFELS, M.
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De vraag stelt zich dienvolgens of het zin heeft de uitzondering van artikel
56 uit te breiden van de echte daden van namaking tot daden van ·misbruik
van een merk.
De rechtspraak is terzake verdeeld. De meerderheid huldigt de restrictieve
opvatting (294).
Wat fabrieks- of handelsmerken zijn is evenmin duidelijk. De Beneluxmerkenwet heeft het begrip , ,warenmerken'' ingevoerd en de dienstmerken buiten toepassing van de wet gelaten. Men zal dus aileen de warenmerken buiten het toepassingsgebied van artikel 56 W .HP. dienen te
laten.
De bescherming van andere tekenen die geen merk zijn zoals bijv. de
handelsnaam valt ongetwijfeld onder de algemene bevoegdheid van de
consulaire V oorzitter inzake onrechtmatige mededinging (295).
Inzake tekeningen en modeilen vinden we uitsluitsel in artikel14 van de
eenvormige wet: ,Voor feiten die aileen inbreuk op een tekening of
model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de
wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de onrechtmatige mededinging".
Voor auteursrechten zijn er weinig specifieke problemen.
IV -

PERSONEN GEMACHTIGD OM EEN VORDERING IN TE STELLEN

A. Op grond van artikel 55
Artikel 57 bepaalt aan wie het vorderingsrecht toekomt. Het zijn:
a. de belanghebbenden
b. de belanghebbende beroepsgroepering met rechtspersoonlijkheid.
c. de belanghebbende interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid.
d. de Minister van Economische Zaken.
e. de verbruikersverenigingen.

A. De belanghebbende
Bedoeld wordt de handelaar (aldan niet in de verruimde betekenis van het
woord) en de ambachtsman. Ook vennootschappen naar buitenlands
recht, een insteiling voor controle van kwaliteit worden als belanghebbenden in de zin van artikel 57 aangemerkt (296).
(294) Zielijst bij EVRARD, J.J.-VANlNNIS, TH.,Chroniquedelurisprudence, J.T., 1978,48; anders:
Vrz. Kh. Brussel, 10 juli 1972, B.R.H., 1972, 582.
(295) Vrz. Kh. Brussel, 20 april1972, bevestigd door Brusse1, 15 mei 1973, B.R.H., 1975, 52 .
. (296) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 958.
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Op een uitzondering na is de rechtspraak van oordeel dat de individuele
consument hier niet bedoeld wordt (297).
M.i. is als belanghebbende aan te merken, hij die bewijst bij de vordering
een belang te hebben en dat kan ook de consument zijn.
Terecht stelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tumhout
dat een consument belang heeft zich te weren tegen een gedwongen
aankoop (298) ..
Zo ook is m.i. de Minister van de Middenstand belanghebbende in geval
van aanmatiging van een oorsprongsbenaming.

b. De belanghebbende beroepsgroepering met rechtspersoonlijkheid
Het belang zal blijken uit het maatschappelijke doel dat in de statuten is
ingeschreven.
W at de rechtspersoonlijkheid betreft is te letten op de naleving van de
wettelijke verplichtingen o.m. m. b. t. de neerlegging van de ledenlijst, de
publicaties in de bijlagen van het Staatsblad enz ... (299).

c. De belanghebbende interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid
Hier geldt dezelfde regeling als voor de beroepsgroeperingen(300).

d. De Minister van Economische Zaken
V ooreerst dient gepreciseerd dat de Minister van Economisehe Zaken niet
bevoegd is om een vordering in te stellen ter bestrijding van een met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (art. 54)(301).
Inde tweede plaats dient gepreciseert dat de Minister optreedt als orgaan
van de Belgische Staat (302).

e. De verbruikersverenigingen
De verbruikersverenigigen zijn niet bevoegd om een vordering in te leiden
wegens schending van artikel 54.

(297) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 956-958.
(298) 1 oktober 1976, J.T., 1977, 241-243.
(299) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 961.
(300) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 962-963.
(301) Zoals hoger werd aangestipt is hij wei bevoegd om een vordering in te leiden ter bestrijding van
een publiciteit die een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad in de hand werkt (art. 20-4°
W.HP.).
(302) Pari. Besch. Senaat 1967-1968, Doc. 90, Advies van de Raad van State 92-93. In deze zin Vrz.
Kh. Kortrijk, 13 oktober 1977 B.R.H., 1979, 315-322 met noot P. De Vroede.
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Een verbruikersvereniging is vorderingsbevoegd voorzover ze de verdediging van de verbruikersbelangen tot doel heeft, rechtspersoonlijkheid
bezit en vertegenwoordigd is in de Raad voor het Verbruik. Het belang dat
de verbruikersverenigingen hebben in hun optreden blijkt uit het feit van
hun optreden zelf(303).

B. Op grand van artikel 55bis
De vordering op grand van artikel 55bis wordt vervolgd op verzoek
gedaan door een der Ministers die de Middenstand, Economische Zaken,
Tewerkstelling en Arbeid en Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid
·
heeft (art. 57bis)(304).
V -

TEGEN WIE KAN DE VORDERING WORDEN INGELEID?

De vordering kan worden ingeleid tegen een handelaar en/of ambachtsman. De opvatting gehuldigd m.b.t. het begrip handelaar zal de
omvang van de kring der mogelijke verweerders vanzelfsprekend sterk
bei:nvloeden.
VI -

MANIER VAN INLEIDEN VAN DE VORDERING

Artikel 59, eerste lid: de vorderingen die v66r de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel worden gebracht, worden ingediend op de
wijze van het kortgeding. Het gaat hier evenwel om een vonnis ten
grande (305).
Door de Ministers vermeld in artikel 57bis kan de vordering op grand van
de artikels 55 en 55bis gedaan worden bij een ondertekend verzoekschrift
in viervoud neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel of
aangetekend verzonden aan deze griffie (art. 59 tweede lid
nieuw) (305bis).
Er wordt uitspraak gedaan over de vordering niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor ieder ander rechtscollege aldus artikel 59, derde lid (nieuw).

(303) Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H., 1974, 500-511.
(304) Wet van 4 augustus 1978, art. 96.
(305) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 973-974. De procedure kan ook wegens de hoogdringendheid
ingeleid worden bij verzoekschrift (Ger. W. 584). Vrz. Kh. Brussel, 20 april1978; Vrz. Kh. Luik, 30
november 1978.
Vrz. Kh. Brussel, 18 december 1978,B.R.H., 1979, 130; Vrz. Kh. Luik, 14december 1978,B.R.H.,
1979, 132.
(305bis) Eerste toepassing: Vrz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137.
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In de vorige versie luidde het: er wordt uitspraak gedaan over de vordering
niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde
feiten voor een strafgerecht (306).
Aan te stippen valt dat artikel 61, tweede lid, ongetwijfeld blijft. Hierin
heet het: , ,W anneer de feiten voorgelegd aan de rechtbank het voorwerp
zijn van een vordering tot staking, dan kan er niet beslist worden over de
strafvordering dan nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing is
geveld betreffende de vordering tot staking''.
De uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en
zonder borgtocht (art. 59- thans vierde lid, vroeger derde lid ongewijzigd). De uitspraak is vatbaar voor hoger beroep, welke de waarde van de
vordering ook zij (art. 59, vijfde lid).
Het gaat hier om een nieuwe bepaling die het nu mogelijk maakt - in
tegenstelling tot vroeger - verzet aan te tekenen tegen een uitspraak bij
verstek gewezen.
Een arrest bij verstek gewezen is vatbaar voor verzet (art. 59, zesde lid).
Deze bepaling kwam ook in de vorige versie voor.
VII -

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

De territoriale bevoegdheid wordt bepaald ofwel door de plaats waar de
aangevochten handeling werd verricht (307) ofwel door de woonplaats
van de verweerder (308).
VIII -

W ANNEER DIENT DE VORDERING TE WORDEN INGELEID?

Het staat buiten kijf dat de vordering kan worden ingeleid wanneer de
aangevochten handeling aan de gang is.
Betwisting heerst of de vordering ook kan worden ingeleid teneinde het
stellen van een onrechtmatige daad te voorkomen. M.i. is ook dan een
vordering ontvankelijk (309).
~etwisting bestaat eveneens aangaande de ontvankelijkheid van een vordering ingeleid op het ogenblik dat de aangevochten handeling heeft
opgehouden (310). Het gehanteerde kriterium zal hier zijn: het gevaar va:n
herhaling.
(306) Kennelijk wordt met deze wijziging beoogd ook de arbeidsrechtbanken te inc!uderen, STUYCK,
J., o.c., 812.
(307) Vrz. Kh. Brusse1, 12 november 1973, B.R.H., 1974, 92-95.
(308) Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R.W., 1975-1976, 2034-2036.
(309) In deze1fde zin GOTZEN, M., Preventief aanwenden van de vordering tot staken voor en na het
cassatie-arrest van 4 juni 1976, R.W., 1976-1977, 1793-1804.
(310) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 971-972.

554

~--

____

--c:~=~ _r:~~--

IX -

---

---- -----

WAT KAN DE VOORZITTER BEVELEN?

A. Het stakingsbevel
1. Op grond van artikel 55
De Voorzitter, bij vaststelling van een inbreuk legt de verplichting op tot
staking van de aangevochten handeling. Zulks kan soms positieve aspecten aannemen (311).
2. Op grond van artikel 55bis
Zoals reeds gezegd kan de Voorzitter na vaststelling van het bestaan van
een of meer tekortkorningen als bedoeld in artikel 54bis, aan de overtreder
een termijn gunnen om aan de vastgestelde tekortkorningen een einde te
maken of de staking van de werkzaamheden bevelen
B. De bekendmaking van de beslissing
Artikel 58, tweede lid, bepaalt dat de bekendmaking van de beslissing
slechts mag worden voorgeschreven ingeval zij van aard is bij te dragen tot
de staking van de aangeklaagde daad of van haar nawerking.
Artikel58, derde lid, voegt daar aan toe ,zij mag pas geschieden op het
tijdstip waarop tegen de desbetreffende beslissing geen hoger beroep meer
openstaat''.
Over het algemeen wordt door de rechter een grote terughoudendheid aan
de dag gelegd wat betreft het bekendmaken van de beslissing(312).
Wat de modaliteiten van de bekendmaking betreft zijn te vermelden: de
aanplakking, de publiciteit in dag-, week en vakbladen. De bekendmaking
kan ook gebeuren bij rniddel van een rondschrijven(313).
De rechter kan voor de uitvoering van zijn bevel een termijn toestaan. Het
feit tegen deze uitspraak hoger beroep te hebben ingesteld kan geen
aanleiding geven tot het verlengen van de voorziene terrnijn(314).
De Voorzitter heeft niet het recht schadevergoeding toe te kennen(314bis). Soms wordt zulks vergeten(315).

(311) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 976-977.
(312) DELCORDE, A.C., L'action en cessation, Les mesures de publicite, R. Dr. Intel/., 1978,
207-214; vgl. DE VROEDE, P., Handboek, nr. 979.
(313) DELCORDE, A.C., o.c ., 211-212. De Voorzitter kan ook een gedee1telijke publicatie beve1en;
Vrz. Kb. Brusse1, 17 maart 1977, B.R.H., 1978, 293 e.v.
(314) Vrz. Kb. Brugge, afd. Oostende, 15 september 1977, J.T., 1977, 7~4.
(314bis) Cass., 16 november 1973, Pas., 1974, I, 295.
(315) DE VROEDE, P., Handboek, nr. 981.
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HOOFDSTUK V

SANCTIES
AFDELING I
STRAFBEPALINGEN

1. Artikel60 bestraft met geldboeten van 26 tot 5. 000 Fr de overtredingen
van de artikelen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,40 en49. Dezelfde straffen treffen
de overtredingen van de besluiten getroffen ter uitvoering van de artikelen
3, 11 en 12.
Het is niet duidelijk waarin de overtreding van de besluiten getroffen in
uitvoering van de artikelen 4 en 6 bvb. hier niet wordt vermeld.
2. Met geldboete van l.OOOFr tot 5.000Fr worden gestraft zij die te
kwader trouw de bepalingen vermeld in artikel 55 overtreden (art. 61
W.HP.) (315bis).
3. Met geldboeten van 26 tot 5. 000 Fr worden gestraft zij die een bevel tot
staking niet naleven(316).
De vraag dient te worden gesteld wanneer klacht kan worden neergelegd
wegens niet-nakving van een bev:el tot staking.
·
A. De Caluwe gaat terzake uit van hetprincipe dat eerbied moet worden
opgebracht voor een beslissing van een rechtbank. Doet men zulks niet
dan betekent dergelijke miskenning , ,a contempt of the court''.
Hij is dienvolgens van oordeel dat voor het neerleggen van een klacht
wegens niet-naleving van een bevel tot staking niet moet worden gewacht
tot alle verhaalmogelijkheden zijn uitgeput (317).
Wel geeft De Caluwe toe dat uit de voorbereidende werken van de wet het
tegengestelde blijkt(318).
Ik deel het standpunt van De Caluwe niet(318bis).

(315bis) Zieo.m. Cass., 3 oktober 1978,R. W., 1978-1979, 12ll-1220metkritischenoot STUYCK, J.
(316) Voor verdere gegevens en commentaar, DE VROEDE, P., Handboek, nr. 983-987. Zie ook
D'HAENENS, J., De sancties in de wet van 14 juli 1971 beteffende de handelspraktijken, Economisch en
Financieel Recht Vandaag, II, 235-236.
(317) In deze1fde zin: Vrz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 15 september 1977, J.T., 1977, 714, en
STUYCK, J., o.c., 1218.
(318) DE CALUWE, A., o.c., nr. 791.
(318bis) Ik treed dus de mening bij vooropgesteld door VAN R:!JN, J.-HEENEN, J., o.c., 241. In zijn
hierboven geciteerd artikel geeft STUYCK aan de strafrechter de raad in geval van twijfel de zaak aan te
houden. In de praktijk zal dat wel de houding zijn die meestal alle parketten zullen aannemen. Uit een
nota van Directeur Generaal BosQuET, W., (Economische Algemene Inspectie) van 10 januari 1973 (3
EG-DI- PN- 73/193) licht ikhet volgende: ,Sans doute aux termes de l'art. 59, al. 3, de la loi du 14
julliet 1971le jugement est executoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. Mais il est
evident (et ceci res sort des contacts pris avec le Parquet) qu' aucune suite ne serait donnee i\ un eventuel
pro-justitia tant qu 'une decision n' a pas un caractere definitif".
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In de eerste plaats heeft de wetgever door het verwerpen van amendementen duidelijk gesteld dat de niet-naleving van een bevel tot staking slechts
onder ogen kon worden genomen wanneer de beslissing kracht van gewijsde had gekregen.
Er is bovendien het feit dat bekendmaking van een stakingsbevel pas mag
geschieden op het tijdstip waarop tegen de desbetreffende beslissing geen
hager beroep meer openstaat (art. 58 derde lid). Het lijkt dus aangewezen
een gelijkaardige oplossing voor te staan in b. t. het neerleggen van klacht
wegens het niet naleven van een stakingsbevel.
Voorzeker stelt artikel 59, derde lid: de uitspraak is uitvoerbaar bij
voomiad niettegenstaande elk verhaal en zonder bogtocht. Deze bepaling
is evenwel niet exclusief van het naleven van een behoedzaamheids- en/of
voorzichtigheidsnorm, zodat ten uitvoerleggingen die op lichtvaardige
wijze of zonder nut of noodzakelijkheid gebeuren als misbruik van recht
kunnen worden aangemerkt(319).

AFDELING

II

ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Artikel68 W .HP. bepaalt in welke gevallen de Minister van Economische
Zaken de inschrijving voorzien bij artikel 40 voor diegenen die titels
uitgeven bedoeld in artikel 38, 1-3, kan schrappen.

· (319) Brussel, 10 november, 1971, R.W., 1971-1972, 911.
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