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STAND VAN ZAKEN
A. ALGEMEEN

1. De uitvaardiging in 1971 van een nieuwe wet (W.H.P.) op het terrein
van de oneerlijke concurrentie en verkooppromotie werd door de wetgever
zelf ( 1) verklaard vanuit twee doelstellingen: 1°) het globaliseren van een
aantal in verschillende wetten verspreide regelingen; 2°) het organiseren
van een doeltreffend handhavingssysteem door het depenaliseren van de
reglementering inzake bepaalde verkooppraktijken. Deze twee technische
doeleinden moeten bijdragen tot een betere bescherming van concurrenten
en consumenten (2).
De realisatie van de twee basisdoeleinden kan na meer dan 10 jaar als volgt
worden geevalueerd.
Een betere bescherming van consumenten werd verwacht dank zij de
voorschriften op het stuk van de handelsvoorlichting (prijs- en hoeveelheidsaanduiding, benaming en samenstelling der produkten, handelspubliciteit), de meestal mede met het oog op de bescherming van concurrenten uitgevaardigde reglementeringen inzake bepaalde handelspraktijken
(gezamenlijk aanbod, reizende verkoop, enz ... ) maar ook van de vordering tot staken die in artikel 57, lid 2 wordt toegekend aan de belang-

(*) Onderhavige tekst werd op 19 maart 1982 voorgebracht in het kader van een recyclagecyclus over
, ,Droit de Ia Consommation'' ingericht door deFacu1tes Universitaires Saint-Louis (Faculte de Droit)
en het Centre de Droit de 1a Consommation van de U.C.L., te Louvain-1a-Neuve.
De Franse versie van deze tekst wordt op initiatief van de organisatoren van de cyclus gepubliceerd.
Dankzij hun vriendelijke toestemming kan de Nederlandse versie hier worden afgedrukt.

(1) Memorie van Toelichting, Par[. St. Sen. 1968-1969, nr. 415, p. 3 en Verslag van de Senaatscommissie (DECLERCK A.), Pari. St. Sen. 1970-1971, nr. 13, p. 4.
(2) Ibid.
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rijkste consumentenorganisaties en aan de Minister van Economische
Zaken.
Genoemde vorderingen kunnen worden ingesteld met betrekking tot de in
artikel55 a tot h opgesomde inbreuken, dit wil zeggen deze die betrekking
hebben op de bepalingen inzake reclame (art. 20) en de gereglementeerde
handelspraktijken (dus niet de inbreuk op de algemene norm inzake
onrechtmatige mededinging van artikel54, vernoemd in art. 55i.). In de
praktijk werd van dit vorderingsrecht heel weinig gebruik gemaakt (zie nr.
8). Bovendien blijft betwist of oak de individuele consument het vorderingsrecht bezit (hierover meer onder randnummer 9).
2. De tweede doelstelling van de wet, een betere bescherming van concurrenten, mag hier oak even in het Iicht worden geplaatst. Er wordt
immers vrij algemeen aangenomen (3) dat een eerlijker concurrentie oak
in het belang van de consument is. Wei is het dan van belang nate gaan 1°)
welke normen worden gehanteerd bij de beoordeling van de eerlijkheid
van- een concurrentierelatie en 2°) over welke middelen consumenten
beschikken om de naleving van normen die hen aanbelangen af te dwingen
of, bij afwezigheid van dergelijke middelen, in welke mate de handhaving
van die normen door anderen hun tot voordeel strekt.
·Een-bett~re -GonGurrentenbeschel'ming. -werd-nagestreefd,_Jo_) door Jormeelrechtelijke verbeteringen: depenalisatie en uitbreiding van de vordering tot staken tot nieuwe materies (die vroeger tot het strafrecht behoorden) (4) en tot nieuwe eisers, met name de interprofessionele groeperingen waarvan het vorderingsrecht onder de oude wet-het K.B. nr. 55
van 23 december 1939- betwist werd (5) en 2°) door de introductie van
vooral twee nieuwe verboden: de verkoop met verlies (art. 22) en de
reizende verkoop (art. 53).
Zowel de expliciete toekenning van het vorderingsrecht aan interprofessionele organisaties die zelf geen handelaars maar verenigingen van handelaars onder hun leden tellen als de twee nieuwe per se verboden typeren
de hoofdbekommernis van de wetgever inzake concurrentenbescherming.
De middenstandshandel, ofbeter de sedentaire middenstandshandel, dient
te worden beschermd tegen de grate distributie en de rondreizende handel.
(3) Zie vooral SCHRICKER G., , ,Die Beklimpfung unlauteren Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt'',
GRUR Int., 1973, 135.
(4) De reglementeringen die ,police du commerce" werden genoemd: Wet 20 mei 1846 (openbare
verkoop); K.B. nr. 55 van23 december 1934 (oneerlijke concurrentie); K.B. nr. 121 van 26februari
1935 (opruimingen endergelijke); K.B. nr. 61 van 13 januari 1935 zoals gewijzigden uitgevoerddoor
een reeks andere besluiten (verkoop met premie).
(5) Zie STUYCKJ., nootonderVoorz. Kh. Leuven, 6juni 1974,R.W., 1974-75, 1961 e.v., randnr. 2
(met verdere verwijzingen).
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De middenstandsbescherming is hoofdzaak in de wet handelspraktijken.
Consumentenbescherming is bijzaak. Van het gebruik dat de middenstandsorganisaties (en andere interprofessionele groeperingen) van het
hen toebedeelde vorderingsrecht maken zou theoretisch een verbetering
van de rechtspositie van de consument uitgaan (6), gesteld dat de stopzetting gevorderd wordt van praktijken die ook nadelig zijn voor de
consumenten. Buitenwinkelverkoop en, ,loss leadering'' twee fenomenen
die men in de artikelen 53 en 22 wilde vatten, leveren beide duidelijk een
zeker gevaar op voor de consument. Beide verkoopmethoden kunnen,
althans in een aantal van hun varianten, onder de , ,agressieve verkoopmethoden'' gerangschikt worden. De juridische bescherming van de consument tegen buitenwinkelverkoop is overigens een der prioriteiten van
het consumentenbeleid in de E.G. en in de lid-staten(?).
Van de toepassing van geen van beide wettelijke bepalingen valt enige
consumentenbescherming als neveneffect te verwachten. Afgezien nog
van het feit dat zelfs de middenstand met artikel 22 en 53 nauwelijks iets
heeft kunnen bereiken (8), moet worden opgemerkt dat deze verbodsbepalingen in hun formulering en hun sanctie de essentiele elementen voor
een verbetering van de consumentenpositie missen.
Niet aileen ,loss leaders" werden uiteindelijk verboden maar elke verkoop beneden inkoopprijs, terwijl anderzijds lokaanbiedingen perfect
toegelaten blijven- en dankzij gunstige inkoopvoorwaarden van de grote
distributie ruimschoots realiseerbaar zijn - in zoverre niet met verlies
verkocht wordt. Elke ,reizende verkoop" werd verboden, maar de
,home party verkoop" en de verkoop ,op verzoek" van de consument
werden van dit verbod uitgesloten (art. 2 K.B. 22 april1974) en aan de
Minister van Economische Zaken werd de bevoegdheid verleend in individuele gevallen, rekening houdend met het belang van de plaatselijke
handel (en niet dat van de consument) afwijkingen.van het verbod toe te
staan (art. 3 K.B. 22 april 1974) (9).

(6) Zoals in de Bondsrepnbliek waar vorderingen uitgaande van de ,Zentrale zur Beklimpfung
unlauteren Wettbewerbs" heel wat vormen van agressieve verkoopmethoden hebben kunnen doen
stopzetten. Zie over de , ,Zentrale'' : BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 13. Aufl., Miinchen
1981, 165-166.
(7) Tweede programma van de E.G. voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de
consnment, punt 28 (in bijlage bij Resolutie van de Raad d. d. 19 mei 198l,PB., nr. C 133/1, d.d. 3
juni 1981).
(8) Zie de verscheidene (nit middenstandskringen gevraagde) wetsvoorstellen en hun toelichting die
ter amendering van de bestaande teksten bij het parlement werden ingediend.
Pari. St. Sen., 1977-1978, nr. C 353 (AKKERMANS). Pari. St. Sen., 1977-1978, nr. 361 (STORME).
Pari. St. Sen., 1980-1981, Nr. 545 (STORME) ;zieook:Parl. St. Kam., 1980-1981, nr. 770(0UVIER).
(9) ZieR.v.St., 16 apri11980,R. W., 1980-81,653 e.v. met noot STUYCK J.; Voorz. Kh. Turnhout,
10 oktober 1980,R.W., 1980-81,2821-2823.
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De uitzondering ten aanzien van de home party verkoop is gelukkig
gekoppeld aan het toekennen van een afkoelingsperiode aan de consument. De verkoop van deur tot deur , ,op uitnodiging'' van de consument, een verkoopmethode die volgens het hof van cassatie (10) niet
onder de reglementering inzake ambulante handel valt- zodat dus geen
leurvergunning vereist is - blijft echter onvoorwaardelijk toegelaten, en
is aan geen enkele controle onderworpen. De onaangekondigde verkoop
van deur tot deur tenslotte is wel aan een vergunningsplicht onderworpen.
Bij het al dan niet verlenen van die vergunning spelen overwegingen van
consumentenbescherming even wel absoluut ·geen rol ( 11).
B. BET STRAFRECHTELIJKE LUIK

3. Een betere consumentenbescherming werd uiteindelijk in hoofdzaak
verwacht van de bepalingen inzake handelsvoorlichting en van twee zeer
specifieke verboden: die van afgedwongen aankopen en die van
sneeuwbalverkoop. Alleen t.a. v. verboden handelspubliciteit (art. 19-21)
- een onderdeel van de handelsvoorlichting- en t.a.v. afgedwongen
aankopen wordt uiteindelijk een specifiek rechtsmiddel aan consumenten
gegeven.
Bij afgedwongen aankopen zijn dat er zelfs twee: een sanctie op het
contractueelrechtelijke vlak (het recht zich het onbesteld toegezonden
produkt zonder meer toe te eigenen) en de vordering tot staken van de
consumentenorganisaties en de Minister van Economische Zaken. Bij
verboden handelspubliciteit en een verkooppromotie-methode die vooral
ter bescherming van de middenstand werd verboden (maar ook het consumentenbelang raakt), met name het gezamenlijk aanbod, is er de vordering tot staken. De voor consumenten zeer belangrijke, maar ook enkel
voor hen belangrijke voorlichting inzake prijzen, blijft evenwel uitsluitend onder het als niet-effectief beschouwde strafrecht ressorteren.
4. De exclusief strafrechtelijke sanctionering van de prijsaanduidingsvoorschriften leidt tot een weinig doortastende handhaving van deze
bepalingen. Althans m.b.t. de eerste zes toepassingsjaren van de wet,
bleek uit een onderzoek van de aan het Ministerie van Economise he Zaken
medegedeelde strafzaken op grond van artikel2-4 W.H.P. (deze mededeling is verplicht, zie art. 67, derde lid W.H.P.), dathet aantal veroordelingen zeer klein was en dat doorgaans de minimum-boete (26 BF X 40) werd
(10) Cass., lOfebruari 1960,R. W., 1960-61, 1766; Cass., 23 september 1969,R.C.J.B., 1971,230
met noot ScHOENTJES-MERCHIERS, Y.
(11) Zie SruYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden, Leuven, 1975, 394 e.v.; VAN DEN BERGH, R.,
R.W. 1978-79, 1794.
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opgelegd (12). Uit een onderzoek van de dossiers die in 1979 bij de
Sociaal-Economische Dienst van het Parket te Brussel werden afgesloten
blijkt dat het aantal (124) vervolgingen in dat arrondissement tijdens dat
jaar eveneens relatief gering is en dat in de grate meerderheid ( 101) der
gevallen een transactie als oplossing uit de bus kwam. In 57 van die 101
gevallen werd een transactie van minder dan 3 000 F met de beklaagde
gesloten.
5. Tot het bekende cassatie-arrest van4 juni 1976 (13) was er een alterna-

tief voor de strafvordering. De voorzitters van de rechtbanken van koophandel aanvaardden doorgaans zonder moeite vorderingen tot staken
wegens met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden {art. 54) erin
bestaande dat de prijsaanduidingsvoorschriften niet werden nageleefd ( 14). Representatief voor deze meerderheidsstrekking in de jurisprudentie van v66r 1976 is het bevelschrift van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel van 29 september 1972 (15) die een
dergelijke vordering toelaatbaar achtte omdat reeds voor de wet handelspraktijken de dubbelzinnigheid inzake prijzen als strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken werd aanzien en omdat uit de evolutie der
parlementaire werken zou blijken dat de wetgever zich voor een ruime
toepassing van de vordering tot staken zou hebben uitgesproken. Het hof
van beroep (16) daarentegen meende dat de wet, had ze het vorderingsrecht oak t.a.v. inbreuken op de prijsaanduidingsvoorschriften willen
geven, in artikel55 i.p.v. eenkennelijklimitatieve opsomming waarindit
recht (per inbreuk) wordt toegekend, heel kart zou hebben gezegd dat de
voorzitter de staking mag bevelen van aile daden die een inbreuk uitmaken
op de wet. De wetgever deed dit echter niet. Het hof vernietigde bijgevolg
op dit punt het bevelschrift. Het geciteerde cassatie-arrest van 4 juni 1976
bevestigde de zienswijze van het hof van beroep.
Ik zal hier niet uitvoerig op de contraverse ingaan die naar aanleiding van
genoemd cassatie-arrest, en het cassatie-arrest van 27 mei 1977 ( 17) is

(12) STUYCK, J., m.m.v. DEMEYERE, L. en POTVLIEGE, F., ,Overzicht van Rechtspraak- Wet
Handelspraktijken 30 augustus 1971 - 31 december 1975", Jura Falconis, XII (1975-1976),
355-393 en 533-596 (360); precieze cijfers in STUYCK, J., , ,Six Yeats of Experiences with the Belgian
Trade Practices Act as an Instrument of Consumer Protection'', in Law and Economics, G. Skogh
(ed), Lund 1978, 133 e.v.
{13) R.W., 1976-77, 176-178;B.R.H., 1977,584.
(14) Zie de gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtspraak vermeld in STUYCK, J., m.m.v. DEMEYERE, L., en POTVLIEGE, F., l.c., 362-366.
(15) R.W., 1972-73, 1151, instemmende noot DE VROEDE, P.
(16) 17 december 1974, Min. E.Z., nr. 125.
(17) B .R.H., 1978, 172, waarin de algemene draagwijdte van art. 54 i. v.m. de vordering tot
schadevergoeding wordt erkend.
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ontstaan(18). Hier zij opgemerkt dat sinds het cassatie-arrest van 4 juni
1976 geen bevelschriften tot staken wegens niet-naleven van artikel 2-4
W.H.P. te signaleren zijn. Met andere woorden: er is een feitelijke
afwezigheid van handhaving van deze bepalingen via de voorzitters van de
rechtbanken van koophandel ingetreden. Deze toestand is evenwel om
twee redenen niet onomkeerbaar. In de eerste plaats belet de leer van het
hof van cassatie niet dat een vordering tot staken zou worden ingesteld
tegen prijsaanduidingstechnieken die in strijd zijn met artikel 20
W.H.P. (19). Gezien de ruime definitie van handelspubliciteit in artikel
19 (zie verder) zal bijvoorbeeld de met artikel4 strijdige prijsvergelijking
gemakkelijk als reclame kunnen worden beschouwd. Is deze reclame niet
conform met artikel4 dan zal er vaak ook sprake zijn van misleiding in de
zin van artikel 20, 1°. In dit geval kunnen zelfs consumentenorganisaties
vorderen. In bepaalde gevallen biedt artikel20 dus niet enkel een remedie
tegen de niet-aanwendbaarheid van artikel 2-4, maar biedt het zelfs
ruimere perspectieven, met name de vorderingsmogelijkheid van de Minister van Economische Zaken en van de consumentenorganisaties (zie
ook infra nr. 13, in verb and met art. 20, 4°). De tweede reden waarom het
cassatie-arrest van 4 juni 1976 geen definitieve halt aan vorderingen tot
staken op het gebied van prijsaanduiding dient te betekenen, ligt hierin dat
het hof van cassatie in eenlater arrest (2Q)_h~t., ,catch <tll'' l<at"aktel"(~ 1)
van artikel 54 dan toch lijkt te hebben erkend, zij het (formeel) enkel
m.b.t. de aansprakelijkheidsvordering, zodat het niet zeker is dat in de
ogen van het hof van cassatie de stakingsrechter bevoegd zou zijn artikel
54 ruim (en m.n. ook terzake van prijsaanduiding en de andere strafrechtelijke bepalingen uit de W.H.P.) toe te passen(22). Mij lijkt het in
elk geval meer dan verdedigbaar de vervolging van de prijsaanduidingsvoorschriften, waarvoor de wet geen vordering tot staken heeft voorzien,
toch met een dergelijke vordering door te zetten, door zich te steunen op

(18) Zie E.K., nootinPas. 1977, I, 996; Go1ZEN, M., ,Preventiefaanwenden van de vordering tot
staken", R.W., 1977-78, 1793; VEROUGSTRAETE, I., ,Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel", R. W., 1978-79, 826; SWENNEN, H., en VEROUGSTRAETE, I., ,Kroniek van
Belgisch Economisch Recht 1976", S.E.W., 1977, 669 e.v. (685-686).
(19) Een van de middelen die in Cass., 4.6.1976, (gee.) werden ingeroepen, betreft de niet weerlegging dc•Jr het hof van beroep van een middel geput uit de schending van art. 20 W.H.P. Het
beroepsarrest werd precies wegens onvoldoende motivering op dit punt uiteindelijk toch verbroken.
Het hof, aldus VEROUGSTRAETE (I.e., nr. 12) schijnt dus te aanvaarden dat heta priori niet uitgesloten
zou zijn dat eenzelfde feit en onder art. 2-4 en onder art. 20 zou vallen. Deze conclusie lijkt mij
evident.
(20) Cass., 27 mei 1977, Pas., 1977, I, 1002 (i.v.m. de aansprakelijkbeidsvordering).
(21) M.a.w. het allesomvattende van art. 54, ditin tegenstelling tot de opvatting die het artikel enkel
een residuaire waarde toekent, m.a. w. een beroep op deze verbodsbepaling enkel mogelijk acht
wanneer een beroep op een andere (eender welke andere) bepaling van de W.H.P. onmogelijk is.
(22) Zie hierover VEROUGSTRAETE, I., ,,Bevoegdheid van de voorzitter'', R. W., 1978-79, 868.
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het leerstuk van de ,onwettige mededinging" (d.i. de leer volgens dewelke bij de beroepsuitoefening eender welke wetsinbreuk per se strijdig
is met de eerlijke handelsgebruiken en dus, bij schending van de beroepsbelangen van een ofmeer handelaars, ookmet art. 54) (23). M.a.w.
telkens de onwettige prijsaanduiding door een handelaar (zie de beperkende woorden van art. 54) andere handelaars in hun beroepsbelangen
dreigt te schaden dient de vordering tot staken aanvaard te worden. De
voorzitter moet dan in elk geval zorgen dat hij de gewraakte handelwijze
vanuit artikel 54 beoordeelt en dat hij geen genoegen neemt mt:(t een
loutere toetsing aan bijvoorbeeld artikel2-4 (23a). Men kan het overigens
ook anders zien: geen oneerlijke concurrentie we gens het niet-naleven van
een strafrechtelijke norm maar we gens een gedrag dat op zich de toets aan
de eerlijke handelsgebruiken niet kan doorstaan. Er anders over beslissen
leidt tot een door de W.H.P. zeker niet beoogde stap achteruit. Immers
ook v66r de W.H.P. werden bepaalde vormen van prijsaanduiding als
strijdig met het toenmalig verbod van oneerlijke concurrentie beschouwd (24).
Men kan zich m. b. t. deze problematiek de vraag stellen of het onderscheid
tussen de zuivere vordering van artikel54 en die steunend op , ,onwettige''
mededinging niet grotendeels theoretisch is. Mag men niet stellen dat
datgene wat in de W.H.P. in strijd wordt geacht met de (elementaire)
regels van consumentenvoorlichting moeilijk conform kan zijn met de hie
et nunc geldende handelsmoraal (zonder dat men zich bekommert om de
vraag of de handelaars volgens diezelfde deontologie in principe gehouden zijn consumentenwetten na te leven)?
Toch zijn er voorschriften die, zoals de verplichting bij elke tekoopaanbieding van produkten de prijs iiberhaupt aan te duiden, wellicht waardeneutraal zijn in de optiek van de handelsdeontologie. Bij een inbreuk op
een dergelijke norm lijkt evenwel tevens het andere element van artikel54
te ontbreken: de schending van beroepsbelangen. Met andere woorden
welke zin heeft het de toepassing van artikel 54 uit te sluiten bij strafinbreuken op deW .H.P., wanneer die uitsluiting reeds door artikel54 zelf
een feit is?
(23) Zie hierover meer bij SWENNEN, H. en VEROUGSTRAETE, I., o.c., 686 e.v.; G01ZEN, M.,
(Vrijheid van Beroep en Bedrijf en Onrechtmatige Mededinging), verrichte baanbrekend werk bij de
ontwikkeling van deze theorie, Brussel1963 (nr. 699-755); deze regel is zelfs algemener: Volgens
Cass., 10 april 1970 (Arr. Cass., 1970, 729) maakt het materieel overtreden van een wettelijke of
reglementaire bepaling op zichzelf een foul uit in de zin van art. 1382 B. W. (zie ook VAN DEN BERGHE,
H., VAN QUICKENBORNE, M., en HAMELINK, P., , ,Overzicht van Rechtspraak, Aansprake!ijkheid uit
Onrechtrnatige daad, 1964-1978", T.P .R., 1980, 1139 e. v. (1149). Tegen onwettige mededinging
zijn: VANRYN- HEENEN, Principes, I, 2° ed., en E.K., Pas., 1977, I, 1002.
(23a) Cfr. SWENNEN, H., en VEROUGSTRAETE, I., [.c., 686.
(24) DE VROEDE, P., noot onder Voorz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R.W., 1972-73, 1151.
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Praktische consequentie van zowel de huidige wetgeving als de rechtspraak zou m.i. moeten zijn dat bijvoorbeeld inzake prijsvergelijking en
dubbelzinnige prijsaanduiding (die immers een concurrentie-voorsprong
kunnen verschaffen) een vordering tot staken we gens inbreuk op artikel54
mogelijk blijft, maar dat bvb. het niet-respecteren door een handelaar van
de verplichting prijzen aan te duiden (wat meestal eerder een averechts
concurrentie-effect zal hebben) onttrokken blijft aan de vordering tot
staken.
Ben verruiming van de vordering tot staken tot de handhaving van mededingingsneutrale, maar consumenten-politiek belangrijke normen kan dus
enkel bereikt worden door een herformulering van de algemene norm
inzake oneerlijke handelspraktijken (zie hoofdstuk III).
Ben (beperkte) revival van de vordering tot staken inzake prijsaanduiding
(hoeveelheidsaanduiding en benaming en samenstelling der produkten)
lijkt dus mogelijk. Of die tot een betere consumentenbescherming en
-voorlichting op dit vlak vermag te leiden is echter een alles behalve
zekere zaak. Ook op domeinen waar dit vorderingsrecht onbetwist is lijkt
immers, tot nu toe, heel weinig in het belang van de consument te zijn
opgetreden (zie infra).
Het voorontwerp tot wijziging van deW .H.P. (uit 1977) wil op een andere
wijze de handhaving van de prijsaanduidingsvoorschriften verbeteren. De
strafsancties worden van minimum 26 en maximum 5 000 F. verhoogd tot
minimum 100 en maximum 20000F. (zie art. 18).
In het Iicht van de bekende gegevens over de toepassing van de bestaande
strafsancties kan echter niet worden ingezien hoe de enkele verhoging van
de strafmaat zou kunnen leiden tot een grotere doeltreffendheid in de
wetstoepassing.
6. De bepalingen inzake hoeveelheidsaanduiding kennen precies hetzelfde sanctieregime als die inzake prijsaanduiding.
Inzake de hoeveelheidsaanduiding van levensmiddelen mag worden gewezen op het inconsequente waartoe de uitsluiting van de vordering tot
staken, telkens de als met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
kwalificeerbare inbreuk ook een overtreding is van een der niet in artikel
55 vermelde (straf-)bepalingen van de W.H.P., zou leiden. Het K.B. 2
oktober 1980 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingswaren (25) bevat de verplichting voor levensmiddelen een achttal gegevens

(25) (getroffen in uitvoering van de E.E.G.-richtlijn nr. 79/112 van 18 december 1978) B.S. 11
oktober 1980; zie hierover STUYCK, J., Levensmiddelen en Tabak: Etikettering en Reclame, Antwerpen, 1981, 53 e.v.
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in de etikettering mede te delen: waaronder de verkoopbenaming, de lijst
der ingredienten, de datum van minimum houdbaarheid, maar ook de
netto-hoeveelheid. Overtredingen van dit K.B. worden gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977, betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en
andere produkten (hierna Warenwet genoemd), behalve de verplichte
vermelding van de netto-hoeveelheid en die van de plaats van oorsprong of
herkomst (die enkel maar verplicht is wanneer het weglaten ervan de
verbruiker zou kunnen misleiden); deze verplichtingen worden gesanctioneerd met de strafsancties uit de wet handelspraktijken (26). Dit onderscheid in handhavingssysteem houdt materieel verband met de traditionele
bevoegdheidsverdeling tussen de Ministeries van Economische Zaken en
Volksgezondheid en formeel met het feit dat het K.B. 2 oktober 1980
deels in uitvoering van de W.H.P. is getroffen en deels in uitvoering van
de W arenwet. Het resultaat is dat, met toepassing van de algemeen
aanvaarde leer der onwettige mededinging, inbreuken op de in uitvoering
van de Warenwet getroffen etiketteringsvoorschriften (m.n. ook de
meeste in het K.B. 2 oktober 1980 vermelde bepalingen) als inbreuken op
de eerlijke handelsgebruiken met een vordering tot staken uit de W.H.P.
kunnen worden vervolgd, maar dat de van strafsancties uit diezelfde
W.H.P. voorziene voorschriften inzake hoeveelheidsaanduiding (uit hetzelfde K.B.) van die mogelijkheid verstoken zouden blijven.
7. Los van de contraventionele wanbedrijven, gesanctioneerd met de
geldboetes voorzien in artike160, cijfers 1 en 2 W.H.P. (prijsaanduiding,
aanduiding van de hoeveelheid en benaming en samenstelling van produkten) is er nog een ander materieelrechtelijk per se verbod (27) in de
wet, waarop een strafsanctie is voorzien: artikel 52 houdende het verbod
van kettingverkoop. Op dit verbod staan de strafsancties voorzien op
oplichting: artikel 63 W .H.P. verwijst naar artikel 496 Sw.
Deze typische bepaling van consumentenbescherming stuitte in de praktijk eveneens op grote moeilijkheden. Er zijn geen gepubliceerde uitspra-

(26) De conflictenregeling van art. 60, laatste alinea W.H.P. - m.n. voorrang bij gelijktijdige
toepassing van de W.H.P. en de warenwet (van 1964 !) aan laatstgenoemde wet- is, gezien de
duidelijke afbakening die het K.B. 2 oktober 1980 i. v .m. de toepassing van beide wetten maakt, bier
niet van toepassing.
(27) De overige strafbepalingen uit deW .H.P. betreffen de strafbaarstellingvan inbreuken te kwader
trouw (art. 61) of van forrneelrechtelijke inbreuken (art. 62: niet-naleven van het bevel tot staken,
belernrneren van ambtenaren; art. 60, cijfer 3: het uitgeven van kortingtitels zonder administratieve
inschrijving; art. 60, cijfer 4: de medewerking van een ministerieel ambtenaar aan een wederrechtelijke openbare verkoop).
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ken (27 a). W el kan men in de pers geregeld vernemen dat een of andere
firma enkele tientallen zoniet honderden personen had opgelicht door hen
voor te spiegelen dat ze binnen korte tijd veel geld konden verdienen door
zich in te zetten voor een pyramidaal gestructureerde verkooporganisatie (27b). Bij de vervolging van de initiatoren van dergelijke kettingsystemen rijzen vooral twee problemen op. Het eerste is de niet-waterdichte formulering van artikel52. Het tweede is de strafbaarstelling door
artikel52 niet enkel van de initiatoren, maar ook van de deelnemers aan
een ,sneeuwbalprocede".
Het eerste probleem is een vals probleem. Artikel 52 is inderdaad als
strafbepaling vrij ongelukkig geformuleerd. Een zeer ruime omschrijving
(,sneeuwbalprocede of soortgelijke procedes") gevolgd door een voorbeeld (,bestaat er onder meer in ( ... )") leidt in het strafrecht, door de
regel van de restrictieve interpretatie, nogal gemakkelijk tot een loutere
toepassing van het verbod op dit ene voorbeeld. Men mag echter niet uit
het oog verliezen dat artikel 63 inbreuken op artikel 52 bestraft met de
straffen voorzien in artikel496 Sw., inzake oplichting, m.a.w. dat artikel
52 W .H.P. zelf slechts een der vele mogelijke voorbeelden van oplichting
is.
Een beroep op artikel496 Sw. blijft mogelijk telkens bijvoorbeeld iemand
,zich gelden doet afgeven ( ... )-door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen ( ... )
of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten' '.
, ,Listige kunstgrepen'', aldus het hof van cassatie, bestaan in het aanwenden van kuiperijen, arglistigheden of ensceneringen die tot doel hebben en
als uitslag een ander te bedriegen. Zij kunnen blijken uit een geheel van
feiten waarvan elk slechts een element is van de listige kunstgreep en
bijgevolg op zich zelf niet al de kenmerken ervan moet verenigen(28).
Ook het tweede probleem, de strafbaarstelling van de deelnemers is,
althans gedeeltelijk, vals. De argeloze deelnemer aan een sneeuwbalsysteem is niet strafbaar omdat artikel52, door verwijzing naar artikel496
Sw. in artikel 63 W .H.P., enkel bedrieglijke praktijken verbiedt: met
(27a) Er is een niet-gepubliceerd arrest van het hof te Brussel dd. 9 november 1971 bekend waarin de
organisatoren van de pyramidale verkooporganisatie ,Eden" op grond van art. 52 W.H.P. en 496
Sw. veroordeeld werden en aan de burgerlijke partijen (37 slachtoffers) provisionele schadevergoeding v.rerd toegekend. De indruk dip men bij het lezen van het arrest heeft is dat art. 496 Sw.
waarschijnlijk een voldoende rechtsgrond was.
(27b) Zie ook Voorz. Kh. Brussel, 28 september 1981,J.T., 1981; 743 afwijzingvaneen vordering
van, ,Smile cares'' (vroeger , ,Home Family Products") tegen de RTBF wegens schending van art. 54
en 20,2" door in een TV-consumentenrubriek te waarschuwen tegen Smile cares' (sneeuwbal)verkoopssysteem.
(28) Cass., 5 maart 1951,Pas., 1951, 1,451; Cass.,4maart 1963,Pas.,I, 730, zie ookCass., 20
januari 1969, Pas. 1969, I, 459.
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name de organisatie en de arglistige deelname. Wil men de deelnemer
straffen dan zal in zijnen hoofde kwade trouw (opzet) dienen bewezen te
worden. Ook dit is een restrictieve interpretatie van de strafwet.
C. HET CIVIELRECHTELIJK LUIK

8. Tot de civielrechtelijke mogelijkheden in het be lang van consumenten
de toepassing van de W.H.P. af te dwingen dienen niet enkel het vorderingsrecht tot staken van de consumentenorganisaties (art. 57, lid 2)
maar ook dat van de Minister van Economische Zaken (art. 57, lid 2) en
het (betwiste) vorderingsrecht van de individuele consument te worden
gerekend.
Zoals bekend kunnen de consumentenorganisaties en. de Minister van
Economische Zaken de vordering tot staken instellen bij inbreuken op de
bepalingen en uitvoeringsbesluiten inzake benamingen van oorsprong,
handelspubliciteit, verkoop met verlies, opruimingen, uitverkopen, andere verkopen tegen verminderde prijs, gezamenlijk aanbod, openbare
verkopen, afgedwongen aankoop en reizende verkoop.
Ze zijn dus onbevoegd de stopzetting te vorderen van inbreuken op artikel
54 (onrechtmatige mededinging). In de gevallen waarin ze wel kunnen
vorderen dienen ze echter geen (persoonlijk) belang in de zin van artikel
17/18 Ger.W. ofartikel57, eerste lid W.H.P. (zie hieroverinfra nr. 9) aan
te wijzen. Ze moeten zich enkel formeellegitimeren: consumentenorganisaties kunnen enkel de vordering instellen indien zij de rechtspersoonlijkheid bezitten en vertegenwoordigd zijn in de Raad voor het Verbruik.
Consumentenorganisaties hebben tot nu toe slechts tweemaal gebruik
gemaakt van de vordering tot staken: eenmaal inzake misleidende reclame (29) en eenmaal inzake afgedwongen aankopen (30), tweemaal met
succes ten grande, zij het in het tweede geval pas na ettelijke jaren.
De Minister heeft al niet veel meer gebruik gemaakt van zijn vorderingsrecht. Van 1971 tot 1978 werden 22 vorderingen ingesteld(31). Dat de
Minister niet vaker vordert kan voor een stuk verklaard worden door het
dissuasiefkarakter van de verwittigingsbrieven die de administratie van de
handel naar overtreders stuurt (,action en cessation maison"). Hoe het
ook zij, de formele ministerH~le vorderingen tot staken waren doorgaans
niet succesrijk (32).
(29) Voorz. Kh. Brusse1 3 september 1974, B.R.H., 1974, 509, met noot BALLON, G.L.
(30) Antwerpen, 1 december 1981 (onuitg.) = hervorrning Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976,
R.W., 1977-78, 524 met noot STUYCK, J.;J.T., 1977,241, met noot BOURGOIGNIE, Th.
(31) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, 24 december 1979, 704.
(32) Zie EVRARD, J.-J. en VAN INNIS, Th., ,Chronique de Jurisprudence, Les Pratiques du Commerce",J.T., 1978, 1 e.v., nr. 107.
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Het in 1978 ingelaste artike157bis geeft ook, maar dan enkel met betrekking tot de in artikel 54 bis opgesomde wetsinbreuken, aan de Ministers
van Middenstand, Economische Zaken, Sociale Voorzorg, en Tewerkstelling en Arbeid, het vorderingsrecht. Daar de in artikel 54bis vernoemde voorschriften niet of weinig met consumentenbescherming te
maken hebben, wordt dit vorderingsrecht hier verder buiten beschouwing
gelaten (33).
9. Tenslotte is er ook nog de sterk controversiele vraag (34) of de individuele consument toe gang tot de stakingsrechter heeft. In de huidige stand
van zaken lijkt deze vraag, althans prima facie, niet zo belangrijk. Immers : 1°) de individuele consument zal zelden de procedurekosten zelf
willen of kunnen dragen, tenzij hij die kosten kan delen met andere
betrokken consumenten, maar ook dan (behalve bij inbreuken op artikel
54) kan formeel een consumentenorganisatie optreden; 2°) welk persoonlijk belang heeft de individuele consument er in het algemeen bij dat een
reclame- of verkoopmethode waarvan hij de onrechtmatigheid heeft ingezien te zijnen aanzien gestopt wordt? en 3°) bij het inroepen van artike154,
hoe bewijst hij dat de door hem gewraakte daad van onrechtmatige
mededinging niet alleen zijn belangen raakt maar andere handelaars in hun
beroepsbelangen schaadt?
Van de vraag naar het persoonlijk belang van de individuele consument bij
de stopzetting van een bepaalde handelspraktijk zal tevens a:thangen of
zijn vordering in concreto ontvankelijk kan worden verklaard.
Op het principieel vlak is er- ookde lege lata- geen enkele reden om
het vorderingsrecht van de individuele consument niet te erkennen. Als hij
, ,belanghebbende'' is, is hij vorderingsgerechtigd met betrekking tot alle
in artikel 55 opgesomde inbreuken, inclusief de inbreuken op artikel 54
inzake onrechtmatige mededinging. Met andere woorden, zijn vorderingsrecht is in principe ruimer dan dat van de consumentenorganisaties. Dit moge, gelet op het feit dat de consumentenorganisaties wel, de
individuele consument daarentegen niet, uitdrukkelijk in artikel 57 vernoemd wordt, onlogisch lijken; een correcte interpretatie van de bestaande teksten leidt evenwel tot deze slotsom. De argumenten die zowel

(33) Zie hierover STUYCK, J., ,De anticrisiswetten ( ... )", R.W., 1978-79, 807; BREWAEYS, E.,
,Les modifications ida loi du 14 juillet 1971 ( ... )", J.T., 1979, 137.
(34) V66r dit vorderingsrecht zijn: BOCKEN, H., ,Ook de individuele verbruiker kan de vordering tot
staken instellen voorzien bij art. 57 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken", T.P.R.,
1973,553-577; BoURGOIGNIE, T., nootonderVoorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976,J.T., 1977,241;
STUYCK, J., noot onder idem, R. W., 1977-78, 524; tegen zijn: G01ZEN, M., ,Le consommateur
peut-il intenter a titre individuell'action en cessation"? J.T., 1974, 260-261; SCHRICKER, G.,
FRANCQ, B., La Repression de Ia Concurrence Detoyale., Paris 1974, nr. 133b.
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door voor- als tegenstanders (35) van het vorderingsrecht van de individuele consument uit de voorbereidende werken worden geput om hun
stelling kracht bij te zetten, dienen, wegens hun speculatief karakter,
vooraf reeds als niet terzake doende van de hand te worden gewezen (36).
Bovendien is de letter van de wet duidelijk: artikel 57, alinea 1 geeft een
vordering tot staken aan elke belanghebbende. De term ,belanghebbende'' in een wet van 1971 kan niet anders worden gelnterpreteerd dan in
de duidelijke betekenis die artikel 18 Ger.W. er enkele jaren voordien
heeft aan gegeven. De ,belanghebbende" in artikel57, lid 1, W.H.P. is
dus de belanghebbende van artikel17/18 Ger.W. en staat tegenover de
term ,belanghebbende beroepsorganisaties" in artikel 57 lid 1 en de in
artikel57, lid 2, vermelde eisers die naar gemeenrecht niet vorderingsgerechtigd zijn. Artikel 18, lid 1, Ger. W. stelt voor elke vordering de
voorwaarde van een rechtstreeks en persoonlijk belang. Dit belang kan
eventueellouter moreel zijn. Bij toepassing van artikel57 W .H.P. we gens
een inbreuk op artikel 20, 1°, W.H.P. werd trouwens tot tweemaal toe
reeds de vordering tot staken van religieuze congregaties (V.Z.W.'s)
ontvankelijk verklaard omdat zij geacht werden er een moreel belang bij te
hebben te voorkomen dat hun naam (,, Trappisten' ') zonder hun toestemming op een commercieel produkt (in casu kaas) zou voorkomen(37).
Deze arresten hebben een belangrijke betekenis omdat ze, benevens de
erkenning van een louter moreel belang als grondslag voor een vordering
tot staken (althans wegens inbreuk op art. 20, 1°), ook de erkenning
inhouden van het vorderingsrecht van niet-handelaars en bijgevolg de
term ,belanghebbende" in de ruime, gemeenrechtelijke zin interpreteren. Hiermee is principieel ook het vorderingsrecht van de individuele
consument erkend. Het zou overigens ook helemaal in de lijn van de twee
geciteerde arresten liggen een vorderingsrecht van een niet-consumerend
particulier te erkennen indien de (om een der in artikel 20 vernoemde
redenen) verboden reclame voor hem (bijv. in verband met zijn levensbeschouwing, ras, enz ... (38)) beledigend zou zijn.
10. De ontvankelijkheid van een individuele consumentenvordering zal
dus in elk concreet geval afhangen van het feit of hij al dan niet een
(35) Zie BOCKEN, I.e. en GoJZEN, I.e.
(36) De interpretatieve waarde van voorbereidende werken is, in Belgie, in het algemeen niet zeer
hoog; zie i.v.m. de prijzenwet: NEELS, L., STUYCK, J., ,Aanvechting van maximumprijsbesluiten
die door hun overtreders verlieslatend genoemd worden", Jura Faleonis, XI (1974-197 5), 419 e. v.
(37) Brussel, 22 november 1979, J.T., 1980, 153 en Brussel, 19 februari 1981,/ng.-Cons., 1981,
20.
(38) Cfr. art. 2, derde streepje, !itt. d. van het Voorstel van E.E.G.-richtlijn inzake misleidende en
oneerlijke reclame; zie hierover STUYCK, J., ,Der Vorschlag einer EWG-richtlinie zur Harmonizierung des Werberechts, ZVPIJCP, 1978, p. 334.
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persoonlijk belang heeft bij de stopzetting van de inbreuk. Dit belang is
bijvoorbeeld heel duidelijk bij agressieve reclame of verkoopmethoden
(zie nr. 16). Deze worden evenwel, op het verbod van artikel51 (inzake
afgedwongen aankopen) na, niet door de W.H.P. gevat.
De enige vordering tot staken van een individuele consument die tot nu
werd ingesteld, en succesvol was op het vlak van de ontvankelijkheid was
precies een inbreuk op artikel 51 W.H.P.: Voorz. Kh. Turnhout, 1
oktober 1976 (39).
Het is echter vooral t. a. v. inbreuken op artikel54 dat het instellen van een
individuele consumentenvordering interessant zou zijn. Immers, de consumentenorganisaties zijn in dit geval niet bevoegd (zie artikel 57, lid 2).
Ze zouden echter, indien ze de stopzetting van inpreuken op de eerlijke
handelsgebruiken toch zouden willen vorderen, gemakkelijk een beroep
kunnen doen op de medewerking van een van hun leden die bij hypothese
wel vorderingsbevoegd kunnen zijn.
In het volgende hoofdstuk (nr. 15) zal ik pogen ami te tonen dat cte
individuele consumentenvordering ook bij inbreuken op artikel54toch in
heel wat gevallen mogelijk is en dat ze, dankzij de correlatie die er tussen
de algemene norm van artikel 54 en het consumentenrecht bestaat, heel
wat perspectieven van consumentenbescherming opent.
11. Tenslotte zij opgemerkt dat ook de vorderingen tot staken die door
concurrenten en hun organisaties werden ingesteld, ondanks de theoretische mogelijkheid dat ze (onrechtstreeks) zouden bijdragen tot de verbetering van de rechtspositie van de consument (cfr. supra, nr. 2) op dit vlak
weinig relevants hebben opgeleverd. Voor zover de vorderingen op de per
se bepalingen van de W.H.P. steunden, hoeft dit niet te verwonderen.
Zoals hoger betoogd zijn de meeste van deze bepalingen zelf niet direct
consument-relevant. Dat de vorderingen gesteund op artikel54 niet veel
hebben opgeleverd kan verscheidene verklaringen hebben. Afgezien van
de hoger gesignaleerde jurisprudentie van het hof van cassatie (inzake de
onmogelijkheid de staking te vorderen van inbreuken op de prijsaanduidingsvoorschriften en de al!dere niet in artikel 55 vermelde inbreuken
op de W.H.P.) en de beperking die vanzelfsprekend voortvloeit uit een
begrip als , ,eerlijke handelsgebruiken'' dat naar de professionele deontologie verwijst (ziesupra m. 3 en verderm. 52) mogehiernog devolgende
mogelijke verklaringsgrond worden aangeduid, met name de wijze
waarop de professionele belangenbehartiging georganiseerd is en de op-

(39) I.e.; er is ook Voorz. Kh. Brussel, 25 april1980, B.R.H., 1982,325, waarin de ontvankelijkheid van een door een individuele consument ingestelde vordering echter niet werd betwist.
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vattingen die handelskringen over hun relaties met consumenten hebben.
Verschillen op beide punten tussen Belgie en bijvoorbeeld de Bondsrepubliek kunnen helpen verklaren waarom in laatstgenoemd land de norm der
eerlijke handelsgebruiken gedurende vele jaren, uitsluitend op basis van
vorderingen van professionele organisaties, toch geleid heeft tot de stopzetting van een hele reeks agressieve verkoopmethoden (40).
·

HOOFDSTUK II

PERSPECTIEVEN VOOR EEN BETERE BESCHERMING MET BEHULP
VAN DE BESTAANDE INSTRUMENTEN

12. Erg positief viel de evaluatie van de wet handelspraktijken als instrument van consumentenbescherming niet uit. Zowel op het vlak van de
doelstellingen en concepties van de wet alsop het vlak van haar toepassing
bleek de consumentenbescherming dunnetjes uit te vallen.
Toch bevat de wet een aantal mogelijkheden, die, met behulp van een
actieve rol van de recliter in het regelvormend proces (41), kunnen uitgroeien tot een meer bevredigende rechtspositie van de consument.
Voorwaarde voor een consumentenvriendelijke toepassing van de
W.H.P. is een voldoende kennis in hoofde van de rechtzoekenden van
deze mogelijkheden.
In de praktijk blijken een aantal materieelrechtelijke mogelijkheden onbenut te zijn. Voor een stuk is dit zeker het gevolg van de slechte , ,toe gang
tot het recht" (42) en een gebrek aan een formeelrechtelijk instrumentarium om materieelrechtelijke aanspraken in rechtsvorderingen om te
zetten (43).
Hieronder zullen door elkaar een aantal, grotendeels onbenutte, materieelen formeelrechtelijke mogelijkheden van consumentenbescherming met
behulp van de W.H.P. worden aangeduid.

(40) Zie supra, voetnoot 6.
(41) Van een ,beleid van de rechter" in consumentvriendelijke zin, zou op heel wat punten (bvb.
inzake bescherming tegen agressieve verkoopmethoden en onbillijke contractaanbiedingen) moeilijk
betwist kunnen worden dat hij aansluit bij een maatschappelijke meerderheidsopvatting. In die
omstandigheid is een dergelijk beleid verantwoord (zie VAN GERVEN, W. , H et beleid van de rechter,
Antwerpen-Zwolle, 1973, 148 e.v.).
(42) Zie SCHUYT, K., GROENENDJJK, K., SLOT, B., De Weg /War het Recht, Deventer, 1976.
(43) De verbetering van de procedurale positie van de consument maakt tijdens deze recyclagecyclus
het voorwerp nit van een speciaal rapport van de hand van Bernard Francq. Over de extra-justitie1e
instrumenten van geschillenbeslechting in consumentenzaken handelt het rapport van de heer Gillardin. Zie over een en ander overigens ook BOURGO!GNIE, T., DELVAX, G., DOMON-NAERT, F., en
PANJER, C., L'Aide Juridique au Consommateur, Brussel, 1981.
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A. HANDELSPUBLICITEIT

13. Dankzij de zeer ruime definitie van handelspubliciteit in artikel 19
(, ,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' ') kan het vorderingsrecht der consumentenorganisaties voor
een belangrijk stuk uit het keurslijf van artikel 57, lid 2, ( = beperking tot
de in art. 55 a-h vermelde inbreuken) worden gehaald.
Onder de definitie van handelspubliciteit in artikel19 valt immers bijlange
niet aileen de mediareclame maar ook onder meer vermeldingen op het
produkt zelf (44), de etiketten en de verpakking van produkten (45),
mondelinge aanprijzingen, brieven aan klienten, catalogussen, tarieven (46).
Dit ruime begrip handelspubliciteit, dat dus ook de presentatie van produkten en elke commerciele (zelfs mondelinge) informatie over een aanbod omvat, geeft een belangrijke dimensie aan het op het eerste gezicht
subsidiair artikel 20,4°: verbod van elke publiciteit ,die een daad in de
hand werkt, welke luidens artikel55 ( ... ) moet worden beschouwd als een
tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen of welke in toepassing
van de artikelen 60 tot 63 van deze wet werd erkend als een inbreuk''.
Artikel 20, 4° kan worden ingeroepen door de consumentenorganisaties
(zie art. 57, tweede lid, art. 55 b). Met andere woorden de publiciteit rond
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (of rond een strafrechterlijk veroordeelde inbreuk op de W.H.P. (47)) kan ook door de
Minister van Economische Zaken en de consumentenorganisaties met
behulp van een vordering tot staken worden vervolgd. Gelet op de ruime
definitie van handelspubliciteit zal een inbreuk op artikel 54 wei zeer vaak
op een of andere wijze gepaard gaan met handelspubliciteit.
De mogelijkheid die artikel 20, 4°, biedt moge inconsistent zijn met de
systematiek van artikel 57 (48), deze bepaling mag zelfs even vaag als
inelegant zijn(49), ze bestaat er niet minder om en ze werd in de rechtspraak meer dan eens toegepast (50).
(44) VAN RYN-HEENEN, Principes de Droit Commercial, I, 2" ed., 131.
(45) Niet-gepubliceerde rechtspraak geciteerd bij EvRARo-VAN INNIS, I.e.
(46) DE CALUwE-DELCORDE-LEURQUIN, o.c., 244.
(47) Door een rechtstreeks beroep te doen op art. 54 W.H.P. (zie supra nr. 5) oak zonder voorafgaande penale veroordeling.
(48) Dit werd het eerst opgemerkt door SCHRICKER, G., ,Das belgische Gesetz iiber Handelspraktiken", GRUR. Int., 1972, 190-191.
(49) VAN RYN-HEENEN, o.c., 138.
(50) Zie bvb. Voorz. Kh. Kortrijk, 11 oktober 1973,B.R.H., 1975, 60 (expliciete erkenning van de
vordering van de Minister bij reclame voor met art. 54 strijdige daad) en veider a.m. Voorz. Kh. Luik,
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Deze mogelijkheid biedt zelfs nag ruimere perspectieven dan een handhaving door aile in artikel 57 vernoemde vorderingsgerechtigden van aile
in artikel55 vermelde bepalingen. Artikel20, 4° slaatimmers (via art. 54)
op elke reclame voor een professionele gedraging die in strijd is met
eender welke wettelijke bepaling voor zover hierbij de beroepsbelangen
van een of meer handelaars (kunnen) worden geschaad (51).
Via artikel20, 4° zou dus in principe de handhaving, althans op het niveau
van de presentatie en de promotie van produkten en diensten, van heel wat
consumentenrecht, bvb. het levensmiddelenrecht, de reglementering van
het consumentenkrediet enz ... , kunnen worden nagestreefd.
Het inroepen van artikel 20,4° om de publiciteit van een met artikel 54
strijdige daad te doen verbieden veronderstelt natuurlijk wel, in elk geval,
dat aan de voorwaarden van artikel 54 is voldaan. De voorwaarde van de
schending der beroepsbelangen van een of meer handelaars kan bij vorderingen in consumentennaam problemen opleveren. Het betekent echter
geenszins dat een dergelijke vordering daardoor principieel onmogelijk
wordt (zie verder over dit laatste nr. 15).

14. Ben van de domeinen uit het consumentenrecht waar de (in casu
strafrechtelijke) handhaving veel te wensen schijnt over te laten en waar
consumenten oak geen eigen rol kunnen spelen, is het levensmiddelenrecht. Juist op dit domein zouden de bepalingen inzake reclame uit de
W .H.P. een rol kunnen spelen. Afgezien van de mogelijkheid de publiciteit voor eender welke inbreuk op het levensmiddelenrecht met artikel
20,4° te bestrijden (gesteld dat deze inbreuk,- wat wel doorgaans het
geval zal zijn - de inbreukpleger een concurrentievoordeel verschaft,
zodat strijdigheid met art. 54 vaststaat) dient nag gewezen te worden op de
interessante reflexwerking die de recente strafrechtelijke reglementering
inzake etikettering en reclame voor levensmiddelen kan hebben op de
interpretatie van artikel20, 1° W.H.P. (het verbod van misleidende reclame i.v.m. produkten).

2 maart 1972,B.R.H., 1972,488; Voorz. Kh. Antwerpen, 5 september 1980,Bull. Handelsregl. m.
17 (mei 1981), (art. 20, 4• in verbinding met art. 54); Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1981, onuitg. (art.
20, 4• in verbinding met art. 35); zie verder DE VROEDE, P., Handboek, 401.
(51) Zie ook DE VROEDE, P., Handboek, 401 (met ten omechte verwijzing naar Voorz. Kh.
Antwerp en, 9 januari 1973, B .R .H .. 1973, 108 dat de toepassing van art. 54 op publiciteit betreft). Zie
echterwel indeze zin Voorz. Kh. Antwerpen, 5 september 1980,Bull. Handelsregl. m. 17,34: wordt
verboden op grond van art. 20 (bedoeld wordt 20, 4°) de publiciteit van een danstent waarvan de
uitbating wegens ontstentenis van het vervullen van wettelijke verplichtingen (H.R., B. T. W. enz ... )
in strijd is met art. 54.
(52) B.S. 6 mei 1980; gewijz. K.B. 17 juli 1980 (B.S. 5 augustus 1980); gecoiirdineerde tekst en
commentaar bij STUYCK, J. , Levensmiddelen en Tabak: Etikettering en Reclame, Antwerpen 1981.
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Artikel4, 1° K.B. 17 april1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen getroffen op basis van de levensmiddelenwet van 24 januari
1977 (53) verbiedt in de reclame voor voedingsmiddelen i. v .m. de samenstelling, eigenschappen toe te schrijven die betrekking hebben op objectieve of meetbare criteria en die niet kunnen bewezen worden. Artikel
4, 5° verbiedt , ,melding te maken van een effect van het voedingsmiddel
op het metabolisme of op de gezondheid, indien het bewijs van deze
bewering niet kan geleverd worden''. Door de invoering van deze waarmakingsplicht of bewijslastomkering in een tekst met penale handhaving
is echter meteen (voor wat gezondheidsclaims en objectieve aspecten
i. v .m. de samenstelling van levensmiddelen betreft) ook in civiele procedures een waarmakingsplicht ingevoerd. De vordering tot schadevergoeding volgt immers de strafvordering en bij een vordering tot staken gericht
tegen een door het K.B. gevatte advertentie zal de aanlegger, althans
wanneer hij belanghebbende is in de zin van artikel57, lid 1 W.H.P. (dus
niet de Minister van Economische Zaken en de consumentenorganisaties)
en een handelaar (meestal de aanlegger zeit) in zijn beroepsbelangen
dreigt geschaad te worden, de niet-nakoming van artikel4, 1° of 5° K.B.
17 april 1980 als inbreuk op artikel 54 kunnen vervolgen. Is de aanlegger
een der in artikel 57, lid 2 verno~mden (Minister, consumentenorganisaties)-dan is ditzelfde resultaat,_zoals uit wathog~r_ w~rd _gest~L<L QQlc.
mogelijk via een omweg van artikel 20, 4". Hier knelt echter het
schoentje. Deze operatie veronderstelt immers publiciteit voor een (door
genoemd K.B.) verboden publiciteit.
Bij ontvankelijkheid en gegrondheid van een dergelijke vordering tot
staken zal de omkering van de bewijslast uit het K.B. echter automatisch
doorspelen in de stakingsprocedure. Wat met de W.H.P. niet mogelijk
bleek, maar vanuit consumentenhoek nadrukkelijk gewenst wordt (54) en
in sommige Ianden reeds bestaat(55), met name de omkering van de
bewijslast inzake misleidende reclame, blijkt dus wei mogelijk i.v.m.
(bepaalde) reclame voor levensmiddelen.
Wei blijft eventueel betwistbaar of, in de huidige stand van de wetgeving,
eiser van verweerder v66r de stakingsrechter, zonder dat in een voorafgaande strafprocedure krachtens de Wet 1977 is vastgesteld dat het bewijs

(53) Wet 24 januari 19-77 betreffende de beschenning van de gezondheid van de verbruik:ers op het
stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, B.S. 8 april 1977.
(54) Zie STUYCK, J., ,De misleidende reclame", T.P.R., 1976, 573; o.c., ZVPIJCP 1978,334.
(55) Frankrijk en Nederland: zie CALAIS-AULOY, J., et. al., Le Droit de Ia Consommation en France,
New York 1981, 71, respectievelijk VERKADE, D.W.F., ,De wet misleidende reclame", N.J.B.,
1979, 458 e.v.
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van de juistheid van de gewraakte beweringen niet kan geleverd worden,
het bewijs kan vragen. In dit verband dient gewezen te worden op artikel
59, lid 3 W.H.P.: ,Er wordt uitspraak gedaan over de vordering niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor
ieder ander rechtscollege' '.
Letterlijk gei:nterpreteerd leiden de regels in de W.H.P. en in het K.B. 17
april1980 alleszins tot vrij merkwaardige resultaten. De consumentenorganisaties die zich bij een vordering tot staken wei op een schending van
artikel20, 1° W.H.P., niet echter op eenschending van artikel54 kunnen
beroepen (behalve wanneer uitzonderlijk de publiciteit voor publiciteit
met artikel20, 4 ° zou worden aangepakt) moeten zich tevreden stellen met
de bestaande regel ,actori incumbit probatio", (gecorrigeerd door het
beginsel van een redelijke bewijslastverdeling). Concurrenten daarentegen, voor wie de reclamereglementering inzake levensmiddelen niet in
de eerste plaats geschreven is, kunnen via een beroep op artikel 54 W. H .P.
wei van de omkering van de bewijslast profiteren bij een aanvechting van .
misleidende reclame die bedoeld wordt door artikel4, 1° of 4, 5° van het
K.B. Tenminste in de mate waarin men een dergelijke reflexwerking van
het K.B. 17 april 1980 aanvaardt.
Maar misschien kunnen consumenten profiteren van een andere soort
reflexwerking van het K.B. : dient de inhoud van artikel 20, 1° niet mede
bepaald te worden (m. a. w. werd artikel20, 1° niet verder geconcretiseerd)
door bepalingen zoals die van het K.B. 17 april 1980? Op het materieelrechtelijk v lak lijkt mij deze vraag in ruime mate positief te mogen worden
beantwoord, m.n. in de mate waarin ook de bescherming vanhet publiek
tegen ,misleiding" in die nieuwe reglementering in het geding is. Maar
wellicht valt er ook iets voor te zeggen de formeelrechtelijke innovaties
van het K.B. (zoals de waarmakingsplicht) bij de toepassing van artikel
20, 1° op levensmiddelen mede te betrekken.
B. HET VORDERINGSRECHT VAN DE INDIVIDUELE CONSUMENT

15. Onder nr. 9 werd reeds betoogd dat de individuele consument ,belanghebbende" kan zijn in de zin van artikel57, lid 1 W.H.P. Telkens hij
,belanghebbende" is kan hij, gelet op de bewoordingen van genoemd
artikel, de stopzetting van eender welke in artikel 55 vernoemde inbreuk
vorderen, ook de inbreuken op de eerlijke handelsgebruiken (art. 54).
Van een inbreuk op artikel 54 is, zoals men weet, slechts sprake indien de
beroepsbelangen van een of meerdere handelaars of ambachtslieden
(dreigen te) worden geschaad. Artikel54, dat een louter materieelrechtelijke norm bevat, vereist evenwei niet dat de (potentii~le) schade in hoofde
van de eiser zou bestaan.
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Vereist is een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waarbij
beroepsbelangen (dreigen te) worden geschaad. Met andere woorden de
vordering moet om ontvankelijk te zijn niet zien op de bescherming van
beroepsbelangen, maar de vordering is slechts gegrond indien aan beide
voorwaarden van artikel 54 is voldaan, met name een fout (oneerlijk
handelsgedrag) en een (potentif~le) schade in hoofde van concurrenten
sensu lato. De individuele consument, die een voldoende belang in de
stopzetting van een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft
en bovendien bewijst dat die daad (ook) de belangen van concurrenten
schaadt, kan dus een bevel tot staken op grond van artikel 54 W.H.P.
uitlokken.
Het specifieke belang van de vraag in welke mate een individuele consument de handhaving van artikel 54 zou kunnen verzekeren is tweevoudig.
In de eerste plaats kan een dergelijke vordering er toe leiden dat de
handhaving van grote delen van het specifieke consumentenrecht door
consumenten (en dus door consumentenorganisaties die een van hun leden
in rechte laten optreden) worden afgedwongen. Immers een inbreuk bij de
beroepsuitoefening op eender welke wettelijke bepaling, dus ook op
consumentenwetten (o.m. het levensmiddelenrecht) is in strijd met artikel
54 wanneer het bewijs wordt aangebracht dat concurrenten nadeellijden
uit die overtreding. Bij overtreding van consumentenwetten zal dat bewijs
doorgaans niet moeilijk zijn: immers de inbreukmaker verwerft een concurrentievoorsprong.
In de tweede plaats zou de consumentenvordering wegens inbreuk op
artikel54 W.H.P.- de enige ,blanco-norm" in ons handelspraktijkenrecht - kunnen leiden tot een bestrijding van allerlei opdringerige verkoop- en reclametechnieken die niet onder een per se-verbod vallen.
16. Hoe kan een consument nu zijn belang bewijzen bij de stopzetting van
een verboden handelspraktijk c.q. een inbreuk op de algemene norm
inzake oneerlijke concurrentie ? Artikel 18, lid 1, Ger. W. vereist ,een
reeds verkregen en dadelijk (d.i. persoonlijk) belang''. Dit is een bevestiging van het adagium , ,nul ne plaide pas procureur'', dat in ons recht
nauwelijks uitzonderingen kent (56). Het toekennen aan een individuele
consument van een recht in het algemeen (consumenten-)belang of in het

(56) Zie de voorbee1den geciteerd in mijn binnenkort te verschijnen pre-advies i.s.m. BouRGOIGNIE,
T. over , ,La representation juridictionnelle des interets collectifs'', Journees Juridiques Jean Dabin,
Louvain-La-Neuve, 1982 (De enige echte uitzondering is art. 10 wet 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen; zie hierover reeds VAN COMPERNOLLE, J., ,,L'Action en Justice des Societes et Groupements", in Procesrecht Vandaag, Gent 1980, 94; T.P .R., 1980, 94.
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belang van een groep consumenten op te treden, zou overigens gelijk staan
met de erkenning van de aan ons huidig positief recht, op twee uitzonderingen na (57) vreemde , ,actio popularis'' respectievelijk de in ons recht
totaal onbekende ,class action". Over de vraag of dergelijke acties
wenselijk zijn, zie het in voetnoot 43 geciteerde boek. Hier interesseert
ons de vraag hoe de lege lata bij een individuele consumentenvordering
een persoonlijk belang kan worden geconstrueerd.
Welk belang heeft een individuele consument er bijvoorbeeld bij dat een
reclamecampagne waarvan hij het misleidende karakter heeft ingezien
wordt stopgezet? Bocken stelt dat deze consument er een uitgesproken
moreel belang kan bij hebben (58). Nu blijkt de hager geciteerde rechtspraak, bij de vordering tot staken, althans in bepaalde gevallen genoegen
te nemen met een moreel belang (59).
Maar waar ligt het rechtstreeks persoonlijk (zij het moreel) belang van een
toevallig consument dat anderen niet zouden worden misleid? Bij klassieke inbreuken op artikel 54 of de W.H.P. in het algemeen kunnen
telkens gelijkaardige twijfels rijzen over het voldoende persoonlijk gehalte van het belang. Dit houdt verband met het karakter van algemeen
verbodsvoorschrift die deze bepalingen kenmerkt. Eens men echter bepalingen inzake samenstelling en etikettering van produkten en dergelijke
inroept, m.a.w. positieve verplichtingen (zoals trouwens oak art. 2
W.H.P.) (60) is ditrechtstreeks en persoonlijk belang veel minder ver af.
Het enige geval waarin tot nu toe een individuele consumentenvordering
werd ingesteld was- m.i. terecht- succesvol (61). Hier werd wel een
inbreuk op een verbodsbepaling van de W.H.P. ingeroepen, met name
artikel51 houdende het verbod van afgedwongen aankopen. Dit verbod is
evenwel in die zin uitzonderlijk, dat het een bepaalde verkoopmethode in
relatie tot individuele consumenten verbiedt. Artikel 51, laatste lid bevat
trouwens ook een specifiek verbintenisrechtelijk rechtsmiddel ten behoeve van de individuele consument.
17. Aangezien men in Belgie de theorie van de relativiteit inzake onrechtmatige daad niet huldigt (62) is het alleszins overbodig nate gaan of
(57) M.n. het milieurecht en de gemeentewet: zie hierover BOCKEN, H., l.c.
(58) Ibid.
(59) Nr. 9 en i.z. voetnoot 37.
(60) Bij inbreuken op de prijsaanduidingsvoorschriften van deW .H.P. (vooral op de verplichting de
prijs aan te duiden) stelt zich echter wei het probleem dat de benadeling van de beroepsbelangen van
andere handelaars (vereiste van art. 54 dat in casu als rechtsgrond voor de vordering tot staken zal
moeten worden ingeroepen) niet steeds bewijsbaar zal zijn (zie hierover supra, nr. 5, in fine).
(61) Voorz. Kh. Turnbout, 10 oktober 1976, l.c.
(62) Nuns, S .R.L., , ,Relativiteit ten aanzien van de onrechtmatige daad- Vergelijkend onderzoek
van het Belgisch en Nederlands recht", R. W., 1980-81, 553-584 en 617-640.
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de wettelijke bepaling waarvan de schending wordtingeroepen (mede) het
(individuele) consumentenbelang beoogt te beschermen. Het belang van
de consument kan ook blijken uit het feitelijk voordeel dat hij uit de
naleving van de ingeroepen norm put.
De analyse die hierboven van het huidige recht werd gemaakt laat toe te
besluiten dat de individuele consument ~ eh met hem de consumentenorganisatie die achter hem staat- vooral de niet-naleving van gebodsvoorschriften (bvb. informatieplichten uit het levensmiddelenrecht of uit de
financiele wetgeving) met een vordering tot staken kan vervolgen: genoemde inbreuken zijn in strijd met de eerlijke handelsgebruiken, ze
leveren bijna altijd een concurrentievoorsprong op aan de inbreukpleger
(zodat zein strijd zijn met artikel54) en een consument kan een persoonlijk belang aantonen (artikel 57, lid 1) in de stopzetting van de inbreuk,
m.a.w. in de naleving van de verplichting.
De staking, wegens non-conformiteit met artikel 54, van agressieve verkoop- en reclametechnieken daarentegen lijkt, afgezien nog van de vraag
of ze in strijd zijn met de eerlijke handelsgebruiken (zie supra, nr. 16),
veel moeilijker door consumenten te kunnen worden afgedwongen. De
individuele consument zal net als bij een vordering op basis van artikel
20, 1° (misleidende reclame), doorgaans moeite hebben met het bewijs
van eerr persoonlijk-belang-in -de stopzetting van-maFktgedragingt:m- die
zelden een gevaar betekenen voor de gealarmeerde consument zelf. Ben
uitzondering hierop lijkt de vordering tot stopzetting van hinderlijke
verkoopmethoden (zoals afgedwongen aankopen). Hethinderen als zodanig van consumenten lijkt evenwel, op de bepalingvan artikel51 W.H.P.
na, in ons recht niet onrechtmatig te zijn. Deze laatste vaststelling noopt
tot een herzien van de materieelrechtelijke normen van de W.H.P. Het
voorontwerp van wet tot wijziging van de W.H.P. bevat een dergelijke
herziening (zie hierover hoofdstuk 3).
C. HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE VORDERING TOT STAKEN

18. Niet aileen de Minister van Economische Zaken mag geacht worden
in het a:Igemeen belang o.m. dat der consumenten (63) te kunnen optre(63) De belangen van een bepaalde (beperkte) groep consumenten zullen normaal niet voor een
ministeriele vordering in aanmerking komen, tenzij in die gevallen waarin het algemeen belang er
(onrechtstreeks) mee gediend is dater wordt opgetreden tegen een praktijk die (direct) slechts enkelen
treft of kan treffen (over het algemeen consumentenbelang als een - niet Mt- algemeen belang, zie
BRACK, A., Consument, recht enkoopkracht, Deventer, 1981, 174 e.v.). Let wel art. 57, lid2, vereist
niet dat de Minister welk belang oak in de stopzetting aantoont. In die zin is deze actiebevoegdheid een
uitzondering op art. 18, lid 1, Ger.W. De Minister wordt onweerlegbaar vermoed belang te hebben
(m.n. in het algemeen be1ang op te treden). Zo ook worden de consumentenorganisaties die aan de
voorwaarden van art. 57, lid 2, voldoen (rechtspersoonlijkheid, statutair consumentendoel, erkenning
in de Raad voor het Verbruik) vermoed in het belang van de consumenten op te treden.
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den. Ook de ontvankelijkheid van de vordering tot staken van het
Openbaar Ministerie wordt in de literatuur verdedigd (64), m.n. door
verwijzing naar de regel in artikel61, lid 2 (, ,le commercial tient le civil en
etat' '). Indien het zo is dat het Openbaar Ministerie de strafvordering niet
meer kan instellen van zodra een vordering tot staken in verband met
dezelfde feiten is ingesteld, lijkt het logisch hem ook toe te laten de staking
te vorderen. Deze bevoegdheid vindt echter geen steun in de wet. Artikel
138, lid 2, Ger.W. bepaalt weliswaar dat in burgerlijke zaken het
Openbaar Ministerie tussenkomt bij wijze van rechtsvordering, vordering
of advies, maar voegt daaraan toe dat hij ambtshalve (slechts) optreedt , ,in
de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens als de openbare orde.
zijn tussenkomst vergt''. Niet aileen kan moeilijk beweerd worden dat de
bepalingen uit de W.H.P. de openbare orde raken, maar het hof van
cassatie vereist bovendien dat de schending een toestand in het leven roept
waardoor de openbare orde in gevaar wordt gebracht(65).
Tot nu toe is geen enkele vordering tot staken door het Openbaar Ministerie ingesteld bekend. Wel werd tot nu toe een geval gepubliceerd
waarin het Openbaar Ministerie als tussenkomende partij advies uitbracht
(en gehoord werd) (66). Deze mogelijkheid voorziet artikel138, lid 2 wel,
met name in de eerste (hoger aangehaalde) zin. Een actievere benutting
van deze mogelijkheid, vooral in die gevallen waar (via artikel 54) de
handhaving van een strafrechtelijke norm wordt ingeroepen, zou wellicht
kunnen bijdragen tot een efficientere handhaving van de W.H.P. ten
gunste van de consument.
D. DE INBREUKEN TE KWADER TROUW

19. Artikel61, lid 1 W.H.P. luidt: ,Met geldboete van 1000 frank tot
5 000 frank worden gestraft zij die met kwade trouw de bepalingen die
vermeld worden in artikel55, overtreden". Ondanks de bedoeling van de
indieners van het ontwerp van wet betreffende de handelspraktijken (67)
op het terrein van de handelspraktijken een depenalisatie door te voeren,
werd tengevolge van een amendement(68), in de uiteindelijke tekst toch
weer een strafsanctie voorzien bij gekwalificeerde inbreuken op de civielrechtelijke bepalingen van de wet.
(64) V ANBUNNEN, L., ,Mise ena!uvre del'action en cessation, procedureetincidents" ,lng. Cons.,
1978, 329.
(65) Zie de jurisprudentie onder art. 138 in STORME, M., Gerechtelijk Wetboek, T.W.S., Gent,
Leuven 1980.
(66) Voorz. Kh. Luik; 22 januari 1979, B.R.H., 1980, 93 noot DE CALUwE-BILLIET.
(67) Zie DE CALUwE, A., DELCORDE, Cl. en LEURQUIN, X., Les Pratiques du Commerce, Brussel
1973, nr. 769.
(68) Ibid.
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Veel toepassing heeft dit artikel tot nu toe niet gekend. Evrard en Van
Innis telden begin 1978 (69) drie vonnissen. Hier dient nog een vierde
zaak aan toegevoegd: de , ,Packing & Securing'' -zaak (vermeld in nr. 21).
Uit het hoger vermelde steekproefonderzoek naar de vervolgingen van
inbreuken op de W.H.P. door het parket te Brussel is gebleken dat in het
gehele jaar 1979 geen enkele strafvordering op grand van artikel61 werd
ingesteld. Artikel 61 wordt dus waarschijnlijk weinig ingeroepen, ook
bijvoorbeeld door benadeelden die door middel van een burgerlijke partijstelling een vervolging kunnen uitlokken. Gelet op het grote aantal
vorderingen tot staken, kan het quasi onbenut blijven van artikel61 prima
facie slechts verklaard worden door de onaantrekkelijkheid van de strafrechtelijke weg enlof door de moeilijkheden die het begrip kwade trouw
opleveren. Beide verklaringsgronden zijn plausibel.
In de eerste plaats wordt de strafprocedure van artikel 61, lid 1 een hak
gezet door artikel 61, lid 2: ,Le commercial tient le civil en etat". De
motivatie van het Openbaar Ministerie ambtshalve op te treden is terecht
niet erg groat wanneer dit optreden gefrustreerd kan worden door een
vordering tot staken van eender welke belanghebbende. Men vermoedt
nochtans dat, omwille van bestraffings- en andere beleidsredenen, ook bij
afwezigheid van de in artikel 61, lid 2 vervatte regel, de strafrechtelijke
vervolging van inbreuken op de eerlijke handelspraktijken ver achter zou
blijven op de vervolging bij wijze van de vordering tot staken.
Ook het begrip ,kwade trouw" zelf maakt, door zijn vaagheid, de
toepassing van artikel 61 W.H.P. nog moeilijk.
Bovendien veronderstelt een veroordeling op grand van artikel 61 de
vaststelling door de strafrechter van een materiele inbreuk op een voor de
stakingsrechter geschreven norm. De strafrechter moet met andere woorden aanknopen bij een begrippenapparaat en een interpretatiemethodiek
uit het handelsrecht die hem vreemd zijn. Er is ten derde, bij inbreuken op
de eerlijke handelsgebruiken, de vaagheid van de rechtsnorm, de in het
strafrecht ongebruikelijke en voor de van een misdrijf beschuldigde justitiabelen tot op zekere hoogte onaanvaardbare mime interpretatiemarge
voor de rechter.
Men zal dus een zekere terughoudendheid bij de strafrechter verwachten
wanneer hij uitspraak moet doen over een vordering ex .artikel61 W.H.P.
De zaak ,Packing & Securing" mage hiervan een illustratie zijn (70).
Ben onderneming aan wie het stakingsbevel was opgelegd nog langer een
bepaalde verwarringstichtende handelsbenaming te gebruiken werd in een
(69) I.e., 45.
(70) Cass., 3 oktober 1978, R.W. 1978-79, 1211 met noot
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later strafproces door het hof van beroep niet enkel vrijgesproken van de
beschuldiging het bevel niet te hebben nageleefd (artikel62, cijfer 1) (71)
maar ook van beschuldiging van inbreuk te kwader trouw. Het hof van
beroep had zich nochtans, m.i. terecht, de stelling eigen gemaakt dat het
bewijs van kwade trouw onder meer kan volgen uit het feit dat het
stakingsbevel niet wordt nageleefd of dat sedertdien de verboden handelspraktijk in een andere vorm wordt voortgezet (72). Tach besloot het
hof van beroep, volgens het hof van cassatie zonder artikel61 te schenden,
in casu tot de vrijspraak op grand van feitelijke overwegingen die neerkomen enerzijds op een nieuwe appreciatie van het verwarringsrisico en
anderzijds op clementie t.a.v. onachtzaamheid en vergetelheid.
Men merkt dus dat een veroordeling op grand van artikel 61 een bijna
onbewijsbare opzettelijke volharding in de boosheid veronderstelt (72a).
In strafrechtelijke termen uitgedrukt: eerder een bijzonder opzet (de
intentie te schaden) dan een algemeen opzet (zich bewust zijn van de
wederrechtelijkheid) (72b).
22. Het intrinsieke probleem met artikel 61, lid 1, is zoals gezegd tweevoudig: het verwijst voor een stuk naar voor het strafrecht veel te vage
rechtsnormen (bvb. artikel 54), en het voegt er een niet aileen weinig
afgelijnd en moeilijk aflijnbaar maar bovendien subjectief, intentioneel
element aan toe. Dit is helemaal in strijd met de hedendaagse tendensen in
het economisch strafrecht waar de straf, in tegenstelling tot het meer
dadergeorienteerde commune strafrecht, veeleer een intimiderende dan
een pedagogische functie heeft. ,Elke tekortkoming, opzettelijk of niet,
wordt geincrimineerd, want het is niet de min of meer aangewende
sluwheid van de dader, maar de periculositeit van zijn daad die deze laatste

(71) Het hof van beroep, Antwerpen, hierin niet tegengesproken door het hof van cassatie, was
immers van oordeel dat art. 62, cijfer 1, enke1 toepasselijk is nadathet bevel tot staken in kracht van
gewijsde is gegaan.
(72) Zie hierover D'HAENENS, J., ,De sancties in de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken'', inEkonomisch en Financieel Recht Vandaag, II, Gent 1973, 239 en DE CALUwE, A.,
DELCORDE, Cl. en LEURQUIN, X., o.c., 874.
(72a) Wegens de moeilijkheden verbonden aan het begrip kwade trouw heeft de Franse wetgever
overigens in 1973 (wet 27 december 1973, art. 44) dit begrip uit het (nog steeds) strafrechtelijke
verbod van misleidende reclame geschrapt. Over de juiste aard van het nieuwe misdrijf- waaruit
bestaat de schuld?- bestonden aanvankelijk vragen. De Cour de Cassation lijkt de knoop te hebben
doorgehakt in die zin dat het misdrijf nu enkel nog een schuldige nalatigheid (i. c. eendolus eventualis)
vereist(Cass. Crim., 4 december1978,D. 1979, 180; zieookBouzAT, P.,R.T.D. Com. 1979, 542en
CALAIS AULOY, J., ,Le Droit de la Consommation en France, New York, 1981, 67).
(72b) Ik heb hier (node) vereenvoudigd. Zie de theorievorming bij CoNSTANT, J., Traite elementaire
de droit penal, tome I, 1965, 172 e.v.; VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W.,Belgisch Strafrecht, 2°
ed. 1976, II, 334 e.v.; LEGROS, R., Opzet, inA.P.R., nr. 7-9, die zich van de klassieke leer (zie o.m.
Constant) afzet en (hierin bijgevallen door Van Houdt & Calewaert) in algemeen opzet enkel de
afwezigheid van een rechtvaardigingsgrond ziet; zie ook infra, nr. 157.
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tot misdrijf heeft gemaakt" schrijft J. Matthijs (73). De straf, aldus Matthijs, beoogt slechts herstel van de gestoorde economische orde. Eigenlijke specifieke economische delicten (zoals strafrechtelijke inbreuken op
de W.H.P.) behoren immers eerder tot de groep van de gevaarsdelicten
(delit obstacle) dan tot die der schadedelicten (74). De toegepaste sanctie
moet van aard zijn het herstel van de bedreigde economische orde te
herstellen, wat meteen betekent, aldus D'Haenens (75) dat ,de rechter
over een ruime waaier van mogelijkheden moet kunnen beschikken waarbij het onderscheid tussen straf en maatregel niet meer zo scherp valt af te
lijnen'' . Volgens D 'Haenens betekent dit dat tevens de vraag moet gesteld
worden naar depenalisering door de vervanging van klassieke strafsancties door administratieve geldboetes, civiele en administratieve saneties en beter nog door werkelijke bedrijfssancties, die ook op rechtspersonenkunnen worden toegepast, zoals gerechtelijke waarschuwing (76), het
gerechtelijk bevel gepaard gaand met een dwangsom, beroepsverboden,
onder toezicht stellen van een bedrijf, sluiting van een bedrijf(77), publicatie van rechterlijke beslissing, geldboete enz ... In de mate waarin
artikel 61, zoals trouwens de hele W .H.P. op hetpenale vlak- behalve
dan voor kettingverkoop - enkel geldboetes voorziet en de in artikel 61
bedoelde inbreuken ook het voorwerp kunnen uitmaken van een aantal
andere _do_nr D'H~nens_Qpge_~Qm<le_ sa]lctiesj_s _ge , ,<iei>ep(ll!s_atk' '_t_~h
weer grotendeels gerealiseerd. Onder meer door het penale karakter van
de in artikel 61 bedoelde geldboetes blijft deze (t.o.v. artikel 55) bijkomende sanctie grotendeels inoperationeel. Een vervanging van deze geldboete door een administratieve boete zou in die zin een mogelijke verbetering betekenen.
Met artikel 61 ligt het probleem, zoals uit het citaat van Matthijs moge
blijken, echter veel dieper: in het economisch strafrecht past het niet de
sanctionering afhankelijk te maken van de intentie. Een van de ideeen die
achter artikel 61 zit, met name dat ernstige inbreuken op primair civielrechtelijke gehandhaafde verboden penaal dienen bestraft te worden,
wordt best gerealiseerd door naar hun effect of verschijningsvorm gedetermineerde varianten van inbreuken strafrechtelijk te sanctioneren.

(73) ,Een dwingende noodzaak: het systematiseren en het opbouwen van een zelfstandig gestructureerd economisch strafrecht en strafprocesrecht." R. W., 1975-76, 322 e. v. (342).
(74) D'HAENENS, J., ,Het Economisch Strafrecht", T.P.R., 1979, 869.
(75) Ibid.
(76) Vanuit het strafrecht bekeken kan het bevel tot staken aldus worden gekwalificeerd.
(77) Cfr. art. 55bis W .H.P. : over deze mogelijkheid beschikt de voorzitter t. a. v. art. 54 (bij gewone
vordering ex art. 57) m.i. tot op zekere hoogte ook: hij kan immers de staking van een activiteit (bvb.
eender welke handel) verbieden zolang de overtreden norm niet wordt nageleefd (bvb. inschrijving in
het H.R. wordt genomen, iets wat ook een inbreuk betekent op art. 54).
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23. Ondanks de in vorige randnummers gesignaleerde moeilijkheden,
kan rebus sic stantibus aan artikel61 tocb niet elke reele betekenis worden
ontzegd.
In de eerste plaats mogen de vier door D'Haenens (78) opgesomde categorieen inbreuken op artikel 61 in berinnering worden gebracbt: 1) de
niet-naleving van een bevel tot staken (samenloop met artikel 62, lid 1);
2) bet verderzetten van de veroordeelde praktijk onder een andere vorm;
3) de inbreuk die duidelijk op kwaadwilligbeid wijst, bijvoorbeeld bandelspubliciteit d.m.v. laster; 4) wanneer ,een inbreuk op een van de
bepalingen opgesomd in artikel 55, a-i, in acbt genomen de feitelijke
omstandigbeden waarin ze gepleegd werd, bij de dader geen twijfel
kunnen doen rijzen aangaande het ongeoorloofde karakter ervan'' (benadrukking toegevoegd). Aansluitend bij deze precisering (een vermoeden van algemeen opzet) en bij bet in bet strafrecbt bekende begrip
,dolus eventualis" zou bijvoorbeeld bij reclame die objectief in strijd is
met de waarbeid, de vaststelling van een inbreuk te kwader trouw op bet
verbod van misleidende reclame in artikel 20, 1° W .H.P. tocb niet zo
moeilijk moeten zijn (79) (80).
In de tweede plaats kan er m.i., in tegenstelling tot wat bet bof van beroep
in bet in vorig nummer besproken geval scbeen aan te nemen, geen twijfel
over bestaan dat een bandelaar die bet voorwerp is van een stakingsbevel,
althans vanaf de betekening van bet bevelschrift, te kwader trouw is
wanneer bij de feiten berbaalt of verderzet. Nu stakingsbevelen ook van
een dwangsom kunnen (en vaak) worden voorzien zou bet overigens vrij
onlogiscb zijn zonder problemen de dwangsom te verbeuren maar een
doorgaans veel lagere geldboete niet opleggen omdat verweerder vergeetacbtig is geweest.
24. De lege ferenda tenslotte lijkt artikel 61 een beloftevollere toekomst
weggelegd, tenminste indien de regering en later bet parlement bet amendement op artikel61 vervat in bet voorontwerp van wet tot wijziging van
de W.H.P. volgt. Dit amendement komt bierop neer dat bet verderzetten
van een (civiele) inbreuk op de W.H.P., nadat de Minister een ,verwittiging'' beeft gestuurd, een vermoeden van kwade trou w in bet leven roept
(Voor commentaar op dit voorstel, zie infra, nr. 55).

(78) ,De sancties in de wet ( ... )", I.e.
(79) Zie verder mijn noot onder Cass., 3 oktober 1978, I.e., i.z. nr. 6.
(80) Een voorbee1d uitderechtspraak: Corr. Kortrijk, 1 februari 1978,B.R.H., 1981,327: veroordeling van misleidende reclame (art. 20, 1") te kwader trouw, afgeleid uit het feit dater , ,geen twijfel
bij (de beklaagden) kan rijzen aangaande het ongeoorloofd karakter ervan" (p. 331).
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25. Dit onderwerp heeft nog maar weinig aandacht in de literatuur gekregen, maar is rechtspolitiek belangrijk en maakt in de praktijk het voorwerp
uit van heel wat vragen die echter zelden of nooit aan de rechtbanken
worden gesteld.
Rechtspolitiek is het belangrijk dat de individuele consument die schade
heeft geleden ten gevolge van een ontoelaatbare handelspraktijk vergoeding van die schade kan bekomen. In de eerste plaats gaat van een
Iauter rechterlijk verbod een bepaalde praktijk in de toekomst verder te
zetten (weze het onder dwangsom) een oilvoldoend preventief effect uit.
Meestalloont het ongetwijfeld de moeite bijvoorbeeld een reclamecampagne te lanceren waarvan men bij voorbaat weet dat ze onrechtmatig zal
worden bevonden indien een concurrent of een consumentenorganisatie in
rechte vordert. Zelfs wanneer het vaststaat dat een vordering tot staken zal
worden ingesteld, is het lanceren van de actie nog lonend. De vaak
onbewijsbare winst die men er mee maakt is ondertussen meegenomen.
Een vordering tot schadevergoeding ex artikel 1382 B.W. door concurrenten is natuurlijk altijd mogelijk, maar stelt doorgaans onoplosbare
bewijsproblemen inzake grootte van de schade en vaak ook inzake het
vereiste oorzakelijk verband tussen schade en fout. Het blijkt trouwens dat
wanneer schadevergoeding wordt toegekend - en dat gebeurt dan ex
aequo et bono (81) - deze meestal eerder laag uitvalt. Oak vanuit consumentenstandpunt is de geschetste toestand onbevredigend. Indien de
niet-naleving van een consumentennorm de facto niet tot de verplichting
leidt de geschade consument te vergoeden dan mist de handhaving van de
norm een belangrijk sluitstuk. Hier komt nog bij dat de individuele
consument vaak slechts in geringe mate benadeeld is (bvb. een iets te dure
aankoop we gens een onduidelijke prijsaanduiding) maar dat de winst voor
de handelaar, dankzij het gecumuleerd effect van deze kleine schade voor
een hele reeks consumenten, zeer groat kan zijn.
Het onvergoed Iaten van, zij het slechts een geringe, consumptieschade is
ook nog vanu~t een der specifieke (algemeen aanvaarde) doeleinden van
elk consumentenbeleid een ongewenste situatie, m.n. de prioritaire bescherming van de kansarme consument(82). De kansarme (oudere, alleenstaande, arme, weinig ontwikkelde enz ... ) consument is meer dan
gemiddeld blootgesteld aan minder fraaie handelspraktijken. Hij is vaak

(81) vAN RYN-HEENEN, o.c., 232.
(82) Zie STUYCK, J., , ,Consumentenrecht'' in Honderdvijftig Jaar Rechtsleven 1830-1980, Lei den,
1981, 276; REICH, N., enMICKUTZ, H., Consumer Legislation in the EC Countries. A comparative
Analysis, New York, 1980, nr. 214.
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het eerste slachtoffer. Hij profiteert dus niet van collectieve verbodsacties
die er enkel kunnen toe strekken anderen te behoeden voor datgene
waarvan hij reeds het slachtoffer is geworden.
26. De schade die de individuele consument ten gevolge van een verbaden handelspraktijk kan lijden kan heel wat verschillende vormen aannemen: een nadelige meeruitgave, nutteloze transactiekosten, een ongewenst contract (verkeerde keuze van contractspartner of van contractsvoorwerp), een ongewild contract (n. a. v. overrompelend ver·
koopsgesprek).
Men kan ook, aansluitend bij de Duitse auteurs R. von Falckenstein (83)
en M. Lehmann (84), de consumentenschade bij cinrechtmatige mededinging in vier hoofdcategories indelen (85).
1°) kostenschade (, ,Aufwendungsschaden' '): de schade die men geleden
heeft ingevolge nutteloze kosten en moeite voor een contract dat, bijvoorbeeld op grond van tijdig ontdekte onjuistheden van de reclamebeweringen, toch niet tot stand is gekomen.
2°) opportuniteitsschade: wanneer, tengevolge van bijvoorbeeld misleidende reclame, een vermeend voordeel wordt gezocht en (daardoor) een
suboptimaal altematief wordt gekozen, m.a. w. het contract wordt gesloten, maar met meer kosten en moeite dan nodig of met de kosten en moeite
die voor een ander doel hadden kunnen worden aangewend.
3°) contractschade: tengevolge van onrechtmatige methoden van contractaanbrenging (86) ontstaat een contract waarmee de consument ex post
ontevreden is, omdat hij dit contract anders niet of niet op hetzelfde
moment zou aangegaan hebben.
4°) verschilschade (,Differenzschaden): de consument wilde het contract wel maar de waarde van het produkt of de dienst valt lager uit dan
deze die in de reclame in het vooruitzicht werd gesteld.
Benevens een (of meerdere (87)) vormen van hoofdschade kan ook bijkomende schade ontstaan, zoals volgschade en procedurekosten (88).

(83) Schiiden der Verbraucher durch unlauterer Wettbewerb, Koln, 1979, 33 e.v.
(84) Vertragungsanbahnung durch Werbung, Miinchen, 1981, 87.
(85) Ik verruim LEHMANN'S drie categorieen tot vier. Bij hem worden kosten- en opportuniteitsschade
tot een categorie gerekend.
(86) Contractsaanbrenging is mijn vertaling van wat LEHMANN (o.c.) met ,Vertragsanbahnung"
aanduidt: d.i. het geheel van inspanningen die een aanbieder van produkten en diensten ontplooit om
de sluiting van een contract te realiseren. Het omvat dus het aanbieden in de juridische zin, maar ook
de reclame, verkoopmethoden enz ...
(87) Opportuniteitsschade kan bijv. samen met contractsschade en/of verschilschade optreden.
(88) Zie YON FALCKENSTEIN, o.c., 37.
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27. Aangezien krachtens artikel 1382 B.W. elke uit een onrechtmatige
daad voortvloeiende schade dient vergoed te worden, dus ook elke schade
voortvloeiend uit een inbreuk op eenper se-bepaling van deW .H.P. of op
de eerlijke handelsgebruiken, komen aile hierboven genoemde schadeposten voor vergoeding in aanmerking.
Men weet dat vergoeding van schade uit onrechtmatige daad in principe in
specifieke vorm kan worden gevraagd (89). Schadevergoeding in geld is
geenszins de enige mogelijkheid, maar wei het quod plerumque fit (90).
Naar huidig recht zou de consument dus bijvoorbeeld bij contractschade
(een ongewild of ongewenst contract) de (partiele) nietigheid van het
contract kunnen vorderen op grand van artikel1382 B.W., telkens een
fout in de pre-contractuele faze (bijvoorbeeld misleidende reclame in de
zin van artikel 20,1° W.H.P.) heeft geleid tot schade bestaande in het
sluiten zelf van het contract.
De andere vormen van schade zouden normaal dienen te leiden tot vergoeding in geld (schadevergoeding sensu stricto of, bijvoorbeeld bij
verschilschade, een prijsvermindering) (91).
28. Ingeval van misleiding van de consument in de precontractuele faze
valt naast een vordering inzake delictuele of quasi-delictuele aansprake..,
lijkheid ook te aenken aan een vordering tot nietigverklaring we gens
bedrog of dwaling (artikel 1116 c. q. artikel 1110 B. W.) of uitzonderlijk
ook (psychisch ?) geweld (artikel 1111 B. W.). De moeilijkheden met de
wilsgebreken zijn bekend (92). Inzake consumentenbescherming en handelspraktijken wordt er alleszins niet veel gebruik van gemaakt. De
nietigheidssanctie lijkt trouwens in heel wat gevallen een te verregaande
maatregel. Schadevergoeding wegens bijkomstig bedrog wordt wei eens
toegekend in geval van misleiding van de consument bij de contractaanbrenging (93).
(89) Zie vooral RONSE J., Schade en schadeloosstelling, inA.P.R., nr. 218. Zie ook DALCQ, R.O.,
Les Novelles, Droit civil, V 2, nr. 4154.
(90) SCHRICKER-FRANCQ, o.c., voet nr. 201 op 227, vemoemen een vonnis (Kh. St-Niklaas, 14
oktober 1941, Pas., 1942, ill, 47) waar terzake van onrechtmatige mededinging, aan de benadeelde
concurrent een andere vergoeding dan in geld werd toegekend, m.n. de overhandiging door verweerder aan eiser van het ,corpus delicti", in casu de oude ,Singer" -naaimachines die verweerder na
oppervlakkige wijziging onder eigen merk aangeboden had.
(91) Cfr. inzake verborgen gebreken bij koop; de actio quanti minores (art. 1644 B.W.).
(92) Zie STUYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden, 781 e.v.
(93) Zie bijvoorbeeld Kh. Kortrijk, 31 oktober 1959, R.W., 1960-1961, 904 en Kh. Brussel, 25
augustus 1971 ,B .R.H., 1973, 295 (vemietigd door Brussel, 17 januari 1973,B .R.H., 1973, 301) die
schadevergoeding toekenden wegens ,bijkomstig bedrog" die aanleiding had gegeven tot dwaling
over toekomstverwachtingen m.b.t. een cursus per briefwisseling respectievelijk over het te verwachten prestige van een luxe-auto. Zie hierover STUYCK, J., o.c., 790-791. Te signaleren zijn ook de
vonnissen die verkopers van tweedehandsauto's tot schadevergoeding veroordelen wegens het terugdraaien van de kilometerteller.
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Ben andere theoretische mogelijkheid is de (absolute) nietigheid van een
in strijd met een dwingendrechtelijk voorschrift gesloten contract. Dit is
evenwel geen automatisme. Contracten gesloten in met de wet strijdige
omstandigheden- waarover het bij handelspraktijken gaat- (bijvoorbeeld een contract gesloten naar aanleiding van een verboden reizende
verkoop) zijn niet van rechtswege nietig (94). Uitzonderlijk zal de nietig~
heid wel verdedigbaar, maar als sanctie dan weer niet aangewezen zijn,
m.n. bij contracttypes die als zodanig verboden zijn, bvb. de koppelverkoop (artikel35 verbiedt het aanbod tot zo'n verkoop) (95) en (wegens het
strafrechtelijk karakter ervan: a fortiori) de sneeu wbalverkoop. De
nietigheid van een verboden sneeuwbalverkoop is, bijvoorbeeld net als die
van een verkoop aan een onwettige prijs (95a), een absolute nietigheid.
Alleen het (onschuldige) slachtoffer (zie evenwel hierover nr. 7) zal deze
nietigheid kunnen inroepen (,nemo auditur ") (95b).
Bij verboderi handelspraktijken is de vraag naar de vergoeding van de
slachtoffers fundamenteel een van aansprakelijkheid voor fouten in de
precontractuele faze (,culpa in contrahendo") (waarover meer in volgend hoofdstuk). Rechtsgrond is dus artikel 1382 B. W. in zake extracontractuele aansprakelijkheid. Vergoeding dient dus, zoals gezegd, in specifieke vorm te geschieden. Dit kan een nietigheidsanctie, althans een
verbrekingsrecht (bij ,contractschade"), een recht op prijsvermindering
(bij ,,verschilschade''), schadevergoeding in geld, of misschien nog iets
anders zijn.
29. De feitelijk vaststelbare onderbenutting van de in vorige nummers
genoemde rechtsmiddelen houdt ongetwijfeld verband met o.m. proceduremoeilijkheden. Er is echter ook een fundamenteel probleem van
materieel recht: voor de toepassing van zowel artikel1382 B.W. als de
leer der wilsgebreken (behalve bij dwaling) is een concreet causaal verband met de fout (in casu bijvoorbeeld: misleidende reclame) vereist. Het
vereiste van causaal verband kan zeker niet losgelaten worden. Het bewijs
ervan zou, door een zekere abstrahering ervan, evenwel kunnen worden
verlicht (zie volgend hoofdstuk).
(94) Zie hierover meer STUYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden, 840 e.v. Bij een inbreuk op de
prijzenwet (22 januari 1945/30 juli 1971) of haar uitvoeringsbesluiten is er we1 sprake van nietigheid
(zie DE VROEDE, P. ,Prijsregeling, Gent, 1976, 211 met rechtspraakverwijzingen en Kh. Brussel, 29
juni 1977, J.T., 1980, 87, noot DE VROEDE, P.). Deze reglementering raakt echter (anders dan de
W.H.P.) de openbare orde (Cass., 20 december 1974, Arr. Cass., 1974, 476), wat overigens tot
gevo1g heeft dat de koper het teveel betaalde niet kan terugvorderen (Cass., 21 oktober 1942, I.e.)
(95) Ibid. nr. 98.
(95a) Zie voetnoot 94 hierboven.
(95b) Zie over de cassatierechtspraak m.b.t. ,nemo auditur" VAN GERVEN, W., Algemeen Dee!,
418-424.
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Ben andere moeilijk:heid, m.n. de taxatie van de schade, blijft wellicht een
probleem dat niet anders op te lassen is dan door een toekenning van
schadevergoeding ex aequo et bono. Voor de in consumentenzaken vrij
belangrijke schadevergoedingsvordering anders dan in geld (vb. nietigheid) stelt dit probleem zich uiteraard niet.
Maar het bewijs van het bestaan van enige schade aan de consument bij
vorderingen we gens inbreuk op deW .H.P. levert, al naargelang het geval,
bijkomende problemen op.
Nemen we vooreerst als vergelijkingspunt de vordering van concurrenten
wegens inbreuk op artike154 W.H.P. (de algemene norm inzake onrechtmatige mededinging). Artikel54 bevat de drie elementen van artikell382
B.W.: een fout (inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken), een oorzakelijke verband (, waarbij") en, althans potentiele, schade (in de beroepsbelangen van een handelaar, bijvoorbeeld de eisende concurrent).
Staat een inbreuk op artikel54 vast, dan zal de rechtbank die (later) over de
vordering tot schadevergoeding uitspraak moet doen, enkel dienen na te
gaan of de klagende concurrent actuele schade heeft geleden (en deze
taxeren). Precies deze vaststelling lijkt vaak moeilijk. Stelt een consument
deze vordering in, dan zal de rechter enkel de fout als bewezen kunnen
beschouwen, immers de consument vraagt geen vergoeding van de in
artikel 54 bedoelde schade; Hij zal bij een vordering tot vergoeding van de
door hem ingevolge een inbreuk op aitikel54 geleden schade meer dan een
(bvb. moreel) belang (zoals bij een vordering tot staken) moeten aantonen.
Hij zal een persoonlijke en actuele schade (bijvoorbeeld een ondoelmatig
contract) moeten aantonen, een schade die te wijten is aan een inbreuk op
de eerlijke handelsgebruiken waarbij schade ontstaan is of dreigde te
ontstaan voor andere handelaars.
In volgend hoofdstuk zal worden nagegaan hoe een herformulering van
artikel 54 W.H.P. deze zware bewijslast (benadeling van een ander plus
eigen schade ten gevolge van de schending van een niet te zijnen behoeve
gestelde norm (96)) kan verlichten, en hoe dergelijke norm in het kader
van een sluitende constructie inzake ,culpa in contrahendo" een schadeeis van de consument zou kunnen schragen.
Nemen we vervolgens de eventuele consumentenvordering tot herstel van
de schade ontstaan naar aanleiding van een inbreuk op eenper se-bepaling
van de wet. Hier betekent bewijs van de inbreuk op het voorschrift ook

(96) Bestaat de inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken in het niet-naleven van een consumentennorm dan valt een probleem weg (m.n. hoe de consument geschaad kan zijn- eigenlijk de
problematiek van het causaal verb and- door het niet respecteren van een niet-consumentennorm). In
dergelijk gevallijkt het inroepen van de W.H.P. evenwel een nutteloze omweg. Alsdan lijkt het
eenvoudiger gewoon art. 1382 B. W. in te roepen en de fout te stoelen op de wetsovertreding zelf.
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voor concurrenten, nog niet het bewijs van (potentiele) schade. Zij kunnen
evenwel bij een aansprakelijkheidsvordering steeds terugvallen op artikel54, dat ,ten opzichte van de rechtsvordering tot aansprakelijkheid
( ... ) een algemene draagwijdte heeft en derhalve toepasselijk is op daden
die al dan niet door andere bepalingen van voormelde wet verboden
zijn" (97). De consument heeft die mogelijkheid niet, tenzij hij het in
vorige alinea genoemd zwaar bewijs levert. Bij een inbreuk op artikel20,
1o (verbod van misleidende reclame). evenwel zal het bewijs van die
inbreuk tevens het bewijs van een potentiele consumentenschade inhouden (immers, van inbreuk op artikel20, 1°, is slechts sprake wanneer
een (onjuiste) advertentie consumenten nadeel kan toebrengen (m.n.
misleiden)). Hier zit in het foutvereiste reeds een schadevereiste (dit geldt
bvb. ook voor artikel 20, 2° t.a.v. concurrenten) ingebouwd. Ind:len
niemand door de, zelfs leugenachtige, advertentie misleid dreigt te worden, is er geen sprake van inbreuk op artikel 20, 1°. Voor de aansprakelijkheidsvordering van de consument betekent dit echter geen vereenvoudiging. Immers, wanneer bijvoorbeeld een individueel consument
schadevergoeding zou vorderen we gens niet naleving van artikel 20, 1o,
dan zou de rechter dienen na te gaan of die bepaalde consument effectief
misleid is geworden. Een erg moeilijk bewijs. Een voorafgaand bevel tot
staken dat zou zijn uitgelokt door diezelfde consument is uiteraard erg
moeilijk denkbaar (,een ezel stoot geen twee keer tegen dezelfde steen",
zie supra nr. 16).
30. De in vorig randnummer gesignaleerde moeilijkheden worden nog
verscherpt door de beperking voortvloeiend uit de betekenis van hetgezag
van het gewijsde van elke definitieve rechterlijke beslissing (artikel 23
Ger. W.). Ret bevel is een definitieve beslissing maar geldt slechts tussen
partijen. Een stakingsbevel op vordering van een consumentenorganisatie
of een individueel consument bindtbijvoorbeeld wel de rechter die nadien
uitspraak zou moeten doen over een aansprakelijkheidsvordering die door
diezelfde consument of consumentenorganisatie wordt ingesteld tegen
dezelfde onderneming wegens dezelfde feiten, en die hij ontvankelijk
heeft heeft verklaard. Niet echter de rechter bij wie een herstelvordering
wordt ingeleid door andere - evenzeer benadeelde - consumenten.
De vordering van de consumentenorganisatie zal bij voorbaat reeds onontvankelijk moeten verklaard worden. Zoals hoger betoogd (zie nr. 8)
hebben consumentenorganisaties enkel de bevoegdheid de staking te
vorderen en, vermits ze de rechtspersoonlijkheid (moeten) bezitten, ook
vergoeding van eigen schade, niet echter van schade aan consumenten.
(97) Cass., 27 mei l977,R.W., 1977-78, 666.
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Praktisch gezien zouden dus enkel die consumenten die in eigen naam
(eventueel samenoptredend in een zelfde geding) een bevel tot staken
hebben uitgelokt, nadien uit dat stakingsbevel profijt kunnen trekken om
schadevergoeding te bekomen. Bij een aansprakelijkheidsvordering van
consumenten die niet persoonlijk het bevel tot staken hebben uitgelokt is
dat niet zo. Men kan zich natuurlijk wel voorstellen dat in het laatste geval
de rechter in feite toch zou rekening houden met het stakingsbevel; hij is
hiertoe evenwel niet verplicht.
Uiteraard kunnen consumenten met een beroep op artikel 1382 B.W.
rechtstreeks, zonder voorafgaand stakingsbevel, bij de gewone rechter
een aansprakelijkheidsvordering instellen wegens schade hen berokkend
door een inbreuk op de W.H.P.
Wat in het huidige recht evenwel vooral ontbreekt, is de mogelijkheid
voor alle benadeelde consumenten automatisch een vergoeding in geld
c.q. in de vorm van een eenzijdige contractsbeeindiging te bekomen op
basis van de t. a. v. de rechtmatigheidsvraag principiele beslissing die het
stakingsbevel is.

F. DE IN DEW .H.P. OF HAAR UITVOERINGSBESLUITEN ZELF VERVATTE REGELS
VAN CONTRACTENRECHT

31. In vorige afdeling werd de vraag gesteld naar de contractueelrechtelijke en andere verbintenisrechtelijke middelen die de benadeelde consument kan putten uit de vaststelling dat een verbodsbepaling uit de
W.H.P. overtreden is. Het ging in hoofdzaak over de vraag hoe hij kan
vergoed worden nadat hij tengevolge van een inbreuk op een dergelijke
bepaling door een handelaar met deze gecontracteerd heeft.
Omgekeerd kan het ook gebeuren dat de consument, bijvoorbeeld bij
dubbelzinnige prijsaanduiding of tijdelijk beperkt aanbod, de totstandkoming van een contract inroept terwijl de handelaar die totstandkoming,
althans aan een bepaalde prijs, betwist. Dergelijk conflict moet volgens de
algemene beginselen van aanbod en aanvaarding wourden opgelost. Het
stelt geen speciale problemen.
Nochtans bevatten deW .H.P. zelf en haar uitvoeringsbesluiten sommige
bepalingen die met deze algemene beginselen aanrakingspunten vertonen:
zo bijvoorbeeld artikel34 W.H.P. (reclameverkoop met tijdsbeperking),
artikel4 paragraaf 4, laatste lid W.H.P. en artikel5 K.B. 10 juli 1972 (98)
inzake de bij betaling van een voorschot verplicht af te leveren bestelbon

(98) B.S., 13 oktober 1972, gewijzigd, maar niet op dit punt, door K.B. 30 januari 1975, B.S., 21
februari 1975.
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en het K.B. 22 januari 1976 betreffende de meervoudige prijsaanduiding (99). Een andere bepaling uit een uitvoeringsbesluit, m.n. artikel
2 B, K.B. 22 april 1974 betreffende reizende verkopen(lOO) geeft de
consument zelfs een bijkomend middel om. zich van een geldig gesloten
(of geldig aangebracht contract) alsnog te bevrijden: de dubbele bedenktijd bij ,,home-party''-verkoop.
Hieronder zullen de genoemde contractueelrechtelijke regels uit het handelspraktijkenrecht kort worden besproken. Ze geven de consument alleszins hooguit een fragmentaire contractuele bescherming.

1. Prijsaanduiding
32. De onderneming die, ingevolge de verplichting van artikel2 W.H.P.
zijn ,tekoopaanbieding" vergezeld laat gaan van de verkoopprijs doet
een bindend aanbod (101). De consument die dit aanbod aanvaardt doet
een contract tot stand komen. Hij kan dus aflevering aan die prijs vorderen. Weigering van de ondernemer staat gelijk met contractbreuk, be halve
wanneer de aangeduide prijs kennelijk het gevolg was van een materiele
vergissing (102). Elke dubbelzinnigheid in de prijstekening (cfr. de verplichting van ondubbelzinnigheid in artikel 2) is voor rekening van de
ondernemer (cfr. overigens artikel 1162 en artikel 1602 B. W. : uitlegging
contra proferentem).
Een speciaal vraagstuk is dat der meervoudige prijsaanduiding. In principe mag een verkoper op hetzelfde moment twee identieke produkten aan
twee verschillende prijzen , ,aanbieden''. Dit kan de vorm aannemen van
een permanente tekoopaanbieding en een reclameverkoop aan lagere prijs
op een bepaalde dag in hetzelfde verkooppunt. De consument die de
reclame niet gemerkt heeft, zich uit de gewone rekken bedient en die zich
aan de kassa de hogere, op dat produkt getekende, prijs aangerekend ziet,
heeft geen recht, wanneer hij naderhand zijn vergissing ontdekt, op
terugbetaling van het prijsverschil met de reclameprijs. Men mag nochtans aannemen dat de meeste verkopers uit commerciele overwegingen dit
niet zouden weigeren en zelfs al het mogelijke zullen doen om tijdens een

(99) K.B. betreffende de meervoudige prijsaanduiding van te koop aangeboden produkten (B.S., 5
februari 1976).
(100) K.B. houdende sommige afwijkingen van het verbod van reizende verkopen, B.S., 4 mei 1974
(art. 1 vanditK.B. werd vernietigd doorR.v.St. 30maart 1978, nr. 18 848,R.W., 1977-78,2455 met
noot STUYCK, J.)
(101) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, IT, Brussel, 1964, nr. 525 en499bis; zie
voor verdere verwijzingen STUYCK, J., o. c. , 8.
(102) VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, Antwerpen, 1969,
307.
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reclameverkoop de verkoop aan de normale prijs te vermijden. Toch zijn
er kennelijk klachten geweest. Immers een K.B. van 22 januari 1976
betreffende de meervoudige prijsaanduiding van te koop aangeboden
produkten stipuleert in zijn artikel2 : , , wanneer in eenzelfde verkooppunt
gelijke produkten tegen verschillende prijzen verkocht worden, moet op
het rek waar in dat geval de duurste produkten tentoongesteld zijn, een
zichtbare en leesbare affiche de aandacht van de verbruikers vestigen op
~et bestaan van een verschillend aanbod en de plaats aanwijzen waar dit
aanbod gedaan wordt' '. Ben positieve informatieverplichting dus die
strafrechtelijk gesanctioneerd is (artikel 60, cijfer 1 W.H.P.). Bij nietnaleving van deze verplichting (een delictuele fout) zal de consument die
een onvoordelige koop doet m.i. bij wijze van schadevergoeding het
prijsverschil terugbetaald dienen te krijgen.
Het geciteerde voorschrift heeft dus, doordat het een bepaalde aanbodsstrategie culpabiliseert, meteen een gevolg op het vlak van de contractssluiting.
Het K.B. bevat nog een ander voorschrift, dat evenwel niets anders doet
dan een civielrechtelijk beginsel strafrechtelijk kracht bij te zetten. Artikel
1 luidt: , ,In geval op de produkten verschillende prijzen worden aangeduid, is de door de verbruiker, te betalen prijs, de laagste prijs." De
formulering van dit artikellaat ook wel vermoeden-dat-de ,,Koning"
gedacht heeft dat hij in uitvoering van artikel3, 1° W.H.P. (,bijzondere
regelen stellen op de prijsaanduiding' ') civielrechtelijke regels (uit het
B. W.) kan wijzigen. Mij lijkt dit niet evident. Hoe dan ook, van wijziging
is er geen sprake. Ben dubbelzinnig aanbod leidt tot contractssluiting aan
de voor de tegenpartij gunstigste voorwaarde. Vreemd lijkt wei het feit dat
aan de , ,niet-naleving'' van een automatisch intredende regel van contractenrecht strafsancties worden gekoppeld. Is de verkoper die zich tegen
aflevering aan de laagste prijs zou verzetten strafbaar of ook (reeds) de
verkoper die de consument van het tegendeel van wat in artikel 1 van het
K.B. staat tracht te overtuigen?
2. De bestelbon
33. Artikel 4 paragraaf 4 W .H.P. luidt: ,ledere handelaar of ambachtsman is gehouden een bestelbon af te geven wanneer de levering van
het produkt of het verlenen van de dienst wordt uitgesteld en een voorschot
wordt betaald door de verbruiker. De Koning bepaalt de vermeldingen die
op deze bestelbon moeten voorkomen.
De vermeldingen van de bestelbon verplichten degene die hem heeft
opgesteld, niettegenstaande de algemene of bijzondere, andere of tegenovergestelde voorwaarden''.
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De Koning heeft, gebruik:makend van deze bevoegdheid, in artikel 5 van
het algemeen prijsaanduidingsbesluit d.d. 10 juli 1972(103) vastgesteld
welke vermeldingen op de bestelbon dienen te worden aangebracht: het
zijn er negen, waaronder datum, naam en handtekening van de verkoper,
de eenheidsprijs, de hoeveelheid, de totale prijs, het bedrag van het
betaalde voorschot en het saldo en een beschrijving die de zekere identificatie van het produkt of de dienst mogelijk maakt.
Bovendien heeft de Koning, in een zeer ruime interpretatie van de hem
door artikel4 paragraaf 4, 2° lid W.H.P. gegeven bevoegdheid, de in het
3° lid van genoemd artikel gestelde regel gepreciseerd. Artikel 5 in fine
van het K.B. luidt ,Geen enkel voorbehoud, voortvloeiend uit algemene
of bijzondere voorwaarden mag door de uitgever-verkoper worden ingeroepen, indien het niet uitdrukkelijk geformuleerd is op de bestelbon en
wei op dezelfde zijde als bovenvemoemde vermeldingen. '' Artikel 4
paragraaf 4- samen met artikel51, laatste lid (zie infra nr. 37) en artikel
22 paragraaf 2 (verkoop met verlies, in dit verslag niet behandeld ( 104)) de
enige bepaling in deW .H .P. zelf die de totstandkoming van contracten en
de geldigheid van contractsbedingen regelt - geeft aan de verplichte
vernieldingen op de bestelbon een bewijswaarde die prevaleert boven
vermeldingen op andere, ook latere documenten en leidt tevens tot de niet
inroepbaarheid van nuanceringen van de verplichte vermeldingen (bv. dat
de opgegeven prijs vatbaar is voor herziening) op de bestelbon zelf. De
absolute waarde van die vermeldingen hoven eventuele bedingen op de
bestelbon zelf is een logisch gevolg van de verplichting tot het doen van
die vermeldingen. Men wil de consument die een voorschot betaalt maar
nog niets in de plaats ontvangt (kennelijk) een zekerheid geven over prijs,
voorwerp en leveringstermijn. Ook de niet-inroepbaarheid van latere,
zelfs door de consument aanvaarde, voorbehouden ligt in de lijn van deze
logica. Laatstgenoemde bewijsregel wijzigt praktisch gezien trouwens
nauwelijks iets aan het gemeen recht. Naar gemeen recht hebben de
andersluidende bedingen van een later afgeleverde en door de consument
aanvaarde factuur immers slechts zelden voorrang boven die van de
bestelbon. Immers de factuur is t.a.v. een niet-handelaar geen bewijsmiddel (artikel 25, lid 2 W. Kh.) (105). Hij kan dus niet worden inge-

(103) K.B. 10 juli 1972 betreffende de prijsaanduiding, B.S., 13 oktober 1972.
(104) Art. 23 paragraaf 2 regelt de niet-inroepbaarheid van contractuele clausules waarbij verkoop
met verlies verboden wordt wanneer het een krachtens art. 23 paragraaf toegelaten vorm van verkoop
met verlies betreft (o.m. bij bederfbare produkten).
(105) Zie over de (beperkte) bewijswaarde van de facturen t.a.v. consumenten: BosMANS, M.,
, Chronique de Jurisprudence, Les Conditions generales en matiere contractuelle (197 5-1979)" ,J. T. ,
1981, 17-24, 33-34, 53-58 (nr. 19) met verdere verwijzingen.
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roepen tegen het schriftelijk bewij s (artikel 1341 B. W.) dat de bestelbon
ontegenzeggelijk uitmaakt ( 106).
34. Deregel van artikel4 paragraaf 4infine W.H.P., die ten behoeve van
de consument is uitgevaardigd, wordt door het K.B. 10 juli 1972, zonder
dat daartoe enige bevoegdheid aan de Koning werd gegeven, grotendeels
ongedaan gemaakt. Artikel 5 in fine van het K.B. laat immers kennelijk
een voorbehoud op de verplichte vermeldingen toe indien hij maar op de
voorkant van de bestelbon voorkomt. Aangezien de bevoegdheid van de
tekst van de wet af te wijken ongetwijfeld ontbreekt, dient de strekking
van deze bepaling m.i. aldus te worden beperkt, dat enkel een,voorbehoud" (m.a.w. een inbeperking van de rechten die de koper uit het
gemeen recht put) op punten die niet door de verplichte vermeldingen
worden gedekt (bv. aanwijzing van de bevoegde rechtbank of strafbeding) rechtsgeldig kan worden ingeroepen en dit op voorwaarde - en
hier voegt het K.B. iets aan de wet toe- dat dit op de voorzijde wordt
geformuleerd. V anuit het bedrijfsleven zou men uiteraard de nietigheid
van de toevoeging door K.B., (zonder delegatie van de wetgevende
macht) van de voorwaarde dat het voorbehoud op de voorzijde wordt
gedaan kunnen inroepen (artikel 107 G. W.). W el dient opgemerkt dat de
Administratie zelfheeft ingezien tot welke bezwaren deze (praktische niet
altijd realiseerbare) regel kan leiden. De administratie interpreteert de,
niet helemaal ondubbelzinnige, tekst in die zin dat de verkoopsvoorwaarden zelf niet op de voorkant moeten voorkomen: een verwijzing naar de
rugzijde waar die algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden vermeld
staan volstaat(108). Deze verkoopsvoorwaarden dienen uiteraard aan de
vorm- en inhoudelijke eisen te beantwoorden die de rechtspraak in het
algemeen stelt(l09). Opgemerkt zij dat in de literatuur de mening is
verkondigd dat, aangezien de verplichting van aflevering van een bestelbon enkel op de verkoper rust, de consument niet gebonden is door de
inhoud ervan (110). Dit standpunt lijkt rnij correct.

35. Een ander civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting een bestelbon met bepaalde vermeldingen af te leveren wordt door wet noch uitvoeringsbesluit geregeld. Het is de vraag naar
(106) Zie art. 1325 B.W. (en art. 1326 B.W.).
(1 07) Voorbeelden gegeven door DE VROEDE, P., Handboek, 3 77 die oak de contradictie tussen K.B.

en wet opmerkt maar in de tekst van het K.B. enkel een bijkomende verplichting ziet.
(108) ,Administratieve Beslissing" van de Administratie van de Handel, Bull. Handelsregl., nr. 3
(mei 1973), 33.
(109) Zie verder bij BosMANS, M., l.c.
(110) FREDERICQ, L. enS.,HandboekvanhetBelgischHandelsrecht, I, 1976, nr. 492, VANRYN, J.,
enHEENEN, J., o.c., 135.
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de rechtsgeldige totstandkoming van het contract bij ontbreken van een
verplichte vermelding.
De rechtbankte Luik ( 111) werd met deze vraag geconfronteerd. De koper
van een auto werd in zijn vordering tot vernietiging van het contract
wegens niet-vermelding van motor- en chassisnummer en leveringstermijn op de bestelbon afgewezen. De rechtbank overwoog dat de onvolledigheid van de bestelbon niet ipso facto de nietigheid van het contract tot
gevolg had. Overigens was ze van mening dat die onvolledigheid enkel de
leveringstermijn betrof daar het voorwerp van het contract ook zonder de
vermelding van motor- en chassisnummer (in casu was wel vermeld
, ,groene Opel coupe 1900 cc' ') voldoende ge!ndividualiseerd was. Uit het
vonnis bleek ook dat partijen, na een proefrit, akkoord waren geweest over
het contractsvoorwerp maar dat de koper na de bestelling spijt had gekregen van zijn (te dure) aankoop en aflevering van een 1700 cc (i.p.v. een
1900cc) wilde bekomen. In die omstandigheden is het vonnis begrijpelijk. Wel komt het mij voor dat vanwege professionele verkopers een
grotere precisie mag worden verwacht inzake de individualisatie van het
produkt. Een niet ondubbelzinnige omschrijving van het contractsvoorwerp op de bestelbon zou in principe, gelet op artikel1162 en 1602 B. W.
en artikel 5, cijfer 3 K.B. 22 januari 1972 moeten leiden tot de ontoereikendheid van die bestelbon als bewijs van de totstandkoming van de
koop m. a. w. van een overeenkomst , ,omtrent de zaak en de prijs'' (artikel
1583 B.W.). Vermits nu ingevolge artikel4 paragraaf 4, infine W.H.P.
de vermeldingen op de bestelbon de verkoper verplichten ongeacht elders
gemaakte voorbehouden, dient aan het ontbreken van een verplichte
vermelding het gevolg te worden vastgeknoopt dat over dat punt geen
enkel bewijs tegen de koper toelaatbaar is. Ontbreekt een preciese omschrijving van het produkt, dan ontbreekt dus een bewijs van de totstandkoming van het koopcontract. M.a. w. afwijking van de regel van
artikel1353 B.W. (aanvullend bewijs door vermoedens) en van de praktisch minder belangrijke regel dat beneden de 3 000 F zonder geschrift
mag bewezen worden (artikel 1341 B.W.).
Tenslotte nog dit. Kan het ontbreken van de preciese omschrijving van het
produkt of de .dienst in bepaalde gevallen geen element vormen in het
bewijs van bedrog (artikel1116 B.W.) of zelfs determinerend zijn in het
aanvaarden van dwaling (artikel 1110 B.W.) in hoofde van de consument? Zo ja, dan is er sprake van relatieve nietigheid, op verzoek van de
consurrient uit te spreken.
(111) 16 november 1974, Jur. Liege, 1973-74, 291-293; zie commentaar van SWENNEN, H. en
I., ,,KroniekvanBelgischEconomischRecht'' ,S.E.W., 1975, 502 en STUYCK, J.,
m.m.v.a., o.c., Jura Falconis, Xl/(1975-1976), 367.

VEROUGSTRAEfE,

925

3. Uitputting van voorraad
36. ; ,Indien een prijsverlaging met tijdsbeperking wordt aangekondigd,
is de verkoper ertoe gehouden, 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.
Voorgaand lid is nochtans niet van toepassing op de verkoop van produkten bedoeld bij artikel 23 c (produkten waarvan de waarde snel kan
verminderen en de bewaring niet kan verzekerd worden, J.S.) (artikel34
W.H.P.).
Het niet-naleven van deze verplichting bij tijdelijke reclameactie een
voldoende voorraad te voorzien, wordt gesanctioneerd met de vordering
tot staken (artikel 55 d W.H.P.).
Artikel34 kwam tot nu toe in twee gepubliceerde zaken ter sprake, telkens
op vordering van de Minister van Econornische Zaken (na klacht door
consumenten). In de eerste zaak werd besloten tot ongegrondheid van een
vordering gericht tegen een postorderbedrijf omdat er in casu geen sprake
zou geweest zijn van prijsverlaging (gelnterpreteerd in de zin van prijsverlaging met prijsvergelijking zoals bedoeld in artikel 4) (112).
In de tweede zaak(113) werd de vordering ingesteld tegen een warenhuis
omdat een bepaalo wijritypeuit een in reelameaaiigebodeii assortiment in
een der tachtig verkooppunten ontbrak. Na een aantal, o.m. niet ter zake
doende overwegingen, waaruit een zekere wrevel van de voorzitter t.a. v.
de vordering (of de persoon van de eiser; p.m. : De Minister Economisehe
Zaken) moge blijken (114), wordt de vordering afgewezen. Ben considerans uit de beschikking is zeker overtuigend, m.n. dat uit de verplichting
van artikel34 om over een normale voorraad te beschikken niet- zoals de
administratie voorhield ( 115) - een resultaatsverbintenis voor de adverteerder kan worden afgeleid om bij ontoereikende (maar normale)
voorraad, het produkt aan de afnemer die er om verzoekt door herbevoorrading alsnog beschikbaar te stellen ·aan de middels een bestelbon gegarandeerde oude (reclame)prijs (116).

(112) Voorz. Kh., Tournai 18juni 1975,J.T., 1975,715; bevestigd door Mons, 29 december 1976,
B.R.H., 1977,755.

(113) Voorz. Kh. Brussel, 2 april 1975, J.T., 1975, 381.
(114) Zie STUYCK, J., m.m.v.a., o.c., Jura Falconis, XII (1975-1976), 369.
(115) Administratieve beslissing van de Adrninistratie van de Handel, Bull. Handelsregl. nr. 7-8
(ju1i-augustus 1974), 59.
(116) In dezelfde zin DE VROEDE, P., Handboek, 420; DE CALUWE, A., DELCORDE, Cl., en
LEURQUIN, X., o.c., 527.
,
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Deze beschikking legt de onaangepastheid van de vordering tot staken als
sanctie op artikel 34 bloot. Door de afwezigheid van herhalingsgevaar
werd de vordering tot staken afgewezen. Een vordering tot nalevering aan
de reclameprijs ware wellicht meer aangewezen.
4. Toeiiigeningsrecht bij afgedwongen aankoop
37. Artikel 51 W .H .1~., laatste lid bepaalt dat de geadresseerde van een al
dan niet toegelaten (117) onbestelde zending van produkten , ,in geen
geval verplicht'' is , ,de produkten terug te geven of te betalen, zelfs
wanneer het gaat om een stilzwijgend vermoeden van aankoop' '.
Over deze bepaling ken ik geen jurisprudentie. Elders (118) heb ik beschreven in welk opzicht dit origineel, en voor de consument zeer interessant, recht afwijkt van het gemeenrecht. Ik moge bier kort zijn. Naar
gemeenrecht wordt de consument door zijn stilzwijgen geenszins koper.
Hij dient dus niets te betalen. Evenmin kan hij door zijn stilzwijgen geacht
worden ingestemd te hebben met een verplichting, zo hij niet wenst te
kopen, de produkten terug te sturen. Wel is hij, in deze hypothese, bij
terughaling door de verkoper die zijn eigendomsrecht kan bewijzen, tot
teruggave verplicht- hij is immers noch eigenaar noch bezitter te goeder
trouw- en dient hij zich, op basis van artikel1382 B. W., te onthouden
van een moedwillige vernietiging of verlies van de zaak (hij draagt
anderzijds niet de verplichting van een bewaarnemer) (119). Artikel 51
gaat echter veel verder. De koper mag zich het ongevraagd toegestuurde
produkt - dit betekent de facto toegestuurd zonder dat de verkoper een
voorafgaande bestelling kan bewijzen (m.a. w. een bestelbon of iets dergelijks met handtekening van de koper) - gewoon toeeigenen.
Deze afwijking van het gemeen recht lijkt nog zo gek niet. Ze lijkt school
te maken. Het Nederlandse wetsontwerp consumentenkoop bevat een
gelijkaardige bepaling ( 120).

( 117) Artike151, eerste lid verbiedt in principe , ,iemand, zonder dat deze eerst hierom heeft verzocht,
enig produkt te doen geworden hem uitnodigend dit produkt te verwerven tegen betaling van zijn prijs
of anders naar de verzender, zelfs koste1oos, terug te zenden", maar artikel51, 2" lid geeft aan de
Minister van Economische Zaken de bevoegdheid in (individuele) gevallen voor aanbiedingen gedaan
met liefdadig doel van het verbod af te wijken.
(118) Agressieve Verkoopmethoden, 596 e.v.
(119) In welke mate hij v66r de W.H.P. maar dan op basis van 1382-1383 B.W., aansprakelijk zou
kunnen gesteld worden voor verlies van de zaak door (zware) onopzettelijke fout is niet zonder meer
duidelijk (zie meer in mijnAgressieve Verkoopmethoden, 598-599).
(120) Zie hierover HoNorus, E.H., SERRAIS, G., en PERRicK, ,Het voorontwerp inzake de consumentenkoop", N.J.B., 1979, 770-780 (774); overgenomen in artikel5 van afdeling 3 van het
ontwerp tot vaststelling van titel 7.1 (koop en roil) nieuwe Nederlandse B. W. (Tweede Kamer, 1981,
nr. 16979, 2, p. 2).
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5. Bedenktijd bij , ,home-party'' verkoop
38. Het verbod van reizende verkopen in artikel 53 W.H.P. werd door
artikel2 K.B. 22 april1974 buiten toepassing verklaard wanneer 1° het
aanbod, de uitstalling met hetoog op de verkoop of de verkoop gebeurt ten
huize van de koper en op zijn verzoek (artikel2, litt. A.); 2° het aanbod
(enz ... ) gebeurt ten huize van een andere natuurlijke persoon dan de koper
en op zijn verzoek (artikel 2, litt. B.).
De eerste uitzondering opent (letterlijk) de deur voor misbruiken. Immers
het verzoek van de consument kan worden uitgelokt, bijvoorbeeld door
een eerder bezoek tijdens hetwelk geen aanbod (of uitstalling) wordt
gedaan maar wei aangedrongen wordt op het invullen van een antwoordkaart houdende een verzoek tot verkoopbezoek. Het is precies op die
manier dat de toepassing van de leurhandelwet v66r de totstandkoming
van de W.H.P. werd omzeild. Ook de toepassing van artikel53 W.H.P.
op deze verkoopmethode is uitgesloten tenzij men het , ,verzoek'' van de
consument zeer strikt interpreteert. Ik laat deze problematiek die hier niet
aan de orde is verder rusten(121).
De tweede uitzondering, die t.a. v. de verkoop ten huize van een ,andere
natuurlijke persoon"; m.a.w. de ,home-party" (of koffiekrans-) verkoop (122) is niet in algemene termen gesteld. Ze is gekoppeld aan het
naleven van een aantal verplichtingen waaronder het afleveren van een
document op het ogenblik van de totstandkoming van de verbintenis tot
kopen (dus niet enkel bij bestelling met uitgestelde levering). Dit document moet benevens de vermeldingen bedoeld in artikel 4 paragraaf 4
W.H.P. (m.a.w. die van de bestelbon zie supra nr. 33), met uitsluiting
van die i. v .m. voorschot en saldo (immers het artikel verbiedt de , ,homeparty'' verkoper een voorschot te aanvaarden v66r levering) , ,op straffe
van nietigheid" de volgende tekst bevatten:
, ,De klant kan:
- hetzij de levering weigeren bij een brief ter post aangetekend binnen
zeven werkdagen na de verbintenis tot kopen;
- hetzij, bij een brief ter post aangetekend binnen drie werkdagen na de
levering, eisen dat de geleverde produkten, in nieuwe staat en in de
oorspronkelijke verpakking, onvoorwaardelijk worden teruggenomen
binnen dertig dagen en dat de betaalde prijs gelijktijdig wordt terugbetaald
zonder aftrek van welke kosten ook. Elke contractuele clausule waardoor

(121) Zie details bij STUYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden, 520 e.v.
(122) T .a. v. de gastheer of gastvrouw is een eventuele verkoop geen onder art. 2 B vallende verkoop,
maar wei (kennelijk) een verkoop op initiatief van de koper, vallende onder art. 2A. M.a.w. de
gastheer of gastvrouw geniet geen enkele bescherming.
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de klant van zijn bovenvermelde rechten zou afzien is van nul en gener
waarde."
Het K.B. noemt dit een weigerings- c.q. terugnemingsclausule. De consument krijgt dus een dubbele bedenktijd. Zolang niet geleverd werd,
heeft hij zeven werkdagen vanaf de totstandkoming van de koop om zich
alsnog van zijn verbintenis te bevrijden. Vermits de uitoefening van dit
recht, zoals dat van de koper op afbetaling buiten normale bedrijfsruimten
(artikel 5 wet 9 juli 1957 op de afbetalingscontracten; maar daar is het
zeven dagen vanaf de betaling van het wettelijk minimumvoorschot) van
de loutere discretie van de koper afhangt, kan dit weigeringsrecht moeilijk
als ontbindende of opschortende voorwaarde worden gekwalificeerd:
immers het zou een Iouter potestatieve voorwaarde zijn die de verbintenis
met nietigheid aantast (artikel 1174 B. W.). De verbintenis zou dan maar
geldig tot stand komen door een bevestiging door de consument na afloop
van de bedenktijd. In feite is het weigeringsrecht een wettelijk eenzijdig
ontbindingsrecht sui generis; een uitdrukkelijk ontbindend beding die de
verkoper van wetswege verplicht is in het contract in te schrijven.
Het teruggaverecht, binnen drie werkdagen na de levering uit te oefenen,
heeft daarentegen wei het karakter van een - opschortende - voorwaarde, een voorwaarde die eveneens van wetswege op straffe van nietigheid van het contract in dat contract dient ingeschreven. De voorwaarde is
dat de koper die de produkten in zijn bezit heeft binnen de drie werkdagen
tot de bevinding komt dat hij deze produkten, na ze gezien te hebben,
definitief wenst. Deze wens wordt afgeleid uit zijn stilzwijgen. M.a. w. er
is verkoop onder voorwaarde van , ,proeven'' of anders gezegd een koop
, ,op proef''. Een koop op proef wordt vermoed onder opschortende
voorwaarde te zijn aangegaan (artikel 1588 B.W.). Gevolg van deze
kwalificatie is o. m. dat er bij , ,home-party'' verkoop v66r het einde van
de tweede bedenktijd van drie werkdagen geen eigendomsoverdracht is
(122a). Door de voorwaarde te stellen (voor de niet realisatie van de
opschortende voorwaarde) dat de produkten nog nieuw zijn, wordt evenwei het risico (althans gedeeltelijk) vanaf de levering overgedragen (d.i.
het quod plerumque fit bij soortzaken).
Ook om een andere reden is de formulering van laatstgenoemde voorwaarde merkwaardig. Het produkt dient bij de uitoefening van het terugnemingsbeding niet enkel in , ,nieuwe staat'' te verkeren maar zich bovendien nog in de , ,oorspronkelijke verpakking'' te bevinden. Dat het ontbreken van de oorspronkelijke verpakking bij bijvoorbeeld cosmetica en
(122a) Zie DE PAGE, H., Traitii, IV (1972), 280, Zie over de rechten van partijen ,pendente
conditione" bet belangrijkste cassatie-arrest d.d. 5 juni 1981 ,R. W., 1981-82, 246; vergelijk de koop
op proef met de koop ,ad gustum" in art. 1587 B.W. (hierover DE PAGE, o.c., 283).
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parfumerie het terugnemen voor de handelaar commercieel zeer moeilijk
maakt hoeft geen betoog. Maar geldt dit ook voor kookpotten die in
kartonnen dozen verpakt worden? De regeling van he~ K.B. is kennelijk
ingegeven vanuit een bezorgdheid voor de markt van bepaalde luxe-produkten maar heeft een algemene draagwijdte. Een andere eigenaardigheid. Bij het uitoefenen van het , , weigeringsrecht'' wordt iets ontbonden
wat nog niet definitief tot stand kwam ( 122b).
40. Tenslotte kan men zich de vraag naar de rechtsgeldigheid van artikel
2, B, K.B. 22 april1974 stellen. De Koning is weliswaarkrachtens artikel
53 W.H.P. bevoegd voor de produkten die hij aanwijst of onder de
voorwaarden die hij stelt afwijkingen op het verbod van reizende verkopen toe te staan. Maar werd de Koning hierdoor ook bevoegd verklaard om
voorwaarden te stellen op het contractueelrechtelijke vlak? In de lijn van
deW .H.P. lijken eigenlijk enkel voorwaarden te liggen inzake informatie
van de consument, kennisgeving of verzoek (tot vergunning enz ... ) gericht tot de administratie of de wijze waarop de verrichting plaats vindt.
Alleen de hager vernoemde artikelel\ 51, paragraaf 4 en 23, paragraaf 2
(prijsbinding bij toegelaten verkoop met verlies) bieden een voorbeeld van
contractenrecht in de W.H.P.
Wat h~LantwoQr_d Qp_ de g~s_tejdy_\fr_aag_oQ]( mQge _zij11_, _hie_! 'Y_Ordt_g~e!l
voorbeeld van behoorlijke legistiek gegeven.

HOOFDSTUK

III

NAAR EEN BETERE RECHTSBESCHERMING VAN DE CONSUMENT
TEGEN ONBEHOORLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

41. In de twee vorige hoofdstukken werd het bestaande recht (wetgeving,
rechtspraak en administratieve toepassing) achtereenvolgens in een statische en een dynamische optiek beschreven.
Er werd niet alleen aangeduid welke consumentenbescherming met de
W.H.P. wordt bereikt maar ook welke additionele bescherming er zou
kunnen mee bereikt worden. Ook aan de verbintenisrechtelijke gevolgen
die uit inbreuken op de W.H.P. zouden kunnen worden getrokkenwerd
aandacht besteed.

(122b) Toch is dit niet incompatibel met het gemeen.recht. Volgens cassatie (zie vorige voetnoot)
schort de opschortende voorwaarde (in casu teruggaverecht) niet de totstandkoming van de overeenkomst maar slechts de uitvoering van een verbintenis (in casu die van de consument) op. M.a. w. reeds
v66r de levering (het begin van de tweede bedenktijd) is er een overeenkomst die vatbaar is voor
ontbinding (door gebruikmaking van het , weigeringsrecht").
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In dit hoofdstuk zal, uitgaande van de onvolmaaktheden die de huidige
bescherming te zien geeft, nagegaan worden hoe deze bescherming op
belangrijke punten kan verbeterd worden. Hierbij zal worden uitgegaan
van de voorstellen vervat in het voorontwerp van wet tot wijziging van de
W.H.P. uit 1977 (123) waarover op 28 september 1979 advies werd
uitgebracht door de Raad van het Verbruik, advies op basis waarvan
momenteel een op bepaalde punten gewijzigde en verbeterde tekst wordt
afgewerkt door de bevoegde ministeriele departementen.
Achtereenvolgens zal ik de volgende punten behandelen: 1°) het be grip
verbruiker (artikel1, cijfer 4) ; 2°) de nieuwe definitie van reel arne (artikel
19); 3°) de nieuwe reclameverboden (artikelen 20 en 20ter), 4°) de
waarmakingsplicht inzake reclame (artikel20bis); 5°) de invoering van
correctieve reclame (artikelen 58 en 65) ; 6°) de naleveringsplicht bij
reclameverkoop (nieuwe artikel34); 7°) de verruiming van het verbod van
sneeuwbalverkoop; 8°) de afkoelingsperiode bij verkopen afgesloten
buiten de onderneming van de verkoper (artikel54 ter e. v.); 9°) het verbod
van met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden waardoor het consumentenbelang wordt geschaad (artikel54 bis); 10°) de wijzigingen aan
de vordering tot staken (artikelen 55 en 57); 1P) de revaluatie van het
begrip kwade trouw in het kader van de nieuwe , ,verwittigingsprocedure
(artikel 61); 12°) de burgerlijke vorderingen in artikel 59 quinto.
42. Verder zij hier, bij wijze van loutere opsomming, melding gemaakt
van de volgende punten in het voorontwerp die de positie van de consument beogen te verbeteren: 1°) schrapping in artikel4, paragraaf 2 van
de mogelijkheid naar aanbevolen of opgelegde prijzen te verwijzen; 2°)
beperking van de uitzondering op de regel dat een vroeger toegepaste prijs
een maand moet zijn toegepast tot aan bederf onderhevige levensmiddelen
(artikel 4, paragraaf 3); 3°) de wijzigingen aan de bepalingen inzake de
hoeveelheidsaanduiding (artikel 5-11); 4°) de bevoegdheid gegeven aan
de Koning modaliteiten te bepalen inzake prijs- en hoeveelheidsaanduidingen in catalogussen; 5°) de herformulering ~an artikel21 (aansprakelijkheid voor reclame); 6°) de wijzigingen aan artikel 35 e. v. in zake
gezamenlijk aanbod; 7°) het nieuwe verbod van afgedwongen aankopen
van diensten (artikel 51, nieuw 2° lid); 8°) de reglementering van postorderverkopen (artikel 51 bis), onder meer in verband met de vorm van de
bestelbon, de betaling, de verkoop, ,op proef' ',de vorm van de opzegging
van een huurcontract, de controle op catalogussen; 9°) het verbod van

(123) Zie voor een eerste bespreking: SWENNEN, H., en VEROUGSTRAETE, I., ,Kroniek Belgisch
Economisch Recht 1976", S.E.W., 1977, 669 e.v.
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sommige ongeoorloofde verkoopmethoden (zgn. menslievende verkopen
en het lokaanbod) (artikel 53 bis); 1:0 ) bezwarende bedingen (artikel
53 octavo); 11 °) de verplichte stukken betreffende verkopen en dienstverleningen (bestelbon, bestek enz.); 12°) de verhoging van de geldboeten in
artikel 60: 100 tot 20 000 frank in plaats van 26 tot 5 000 F nu; 13°) de
invoering voor grotere ondernemingen (omzet van minstens 50 miljoen)
van een geldboete (bij inbreuken op artikel62; o.m. de niet-naleving van
het bevel tot staken) in verhouding tot het omzetcijfer (met een max. van
60 000 F.); 14°) de verplichte raadpleging van de Raad voor het Verbruik
bij uitvoeringsbesluiten (artikel 79ter).
A. HET BEGRIP ,VERBRUIKER"

43. Het voorontwerp brengt een definitie van , ,verbruiker'', het is:
, ,iedere natuurlijke of rechtspersoon, en elke groepering van natuurlijke
of rechtspersonen die, zonder daarbij beroepshalve een winstoogmerk na
te streven, zich een produkt of een dienst aanschaft''.
Voor het in de W.H.P. vervatte materieel recht is deze definitie niet van
essentieel belang. Aileen in de voorschriften inzake prijsaanduiding (artikel 2), verkoop met verlies (artikel 22), gezamenlijk aanbod (artikel 3 5)
en reizende verkopen (artikel53) en ook nu die inzake hoeveelheidsaanduiding (artikel6) hanteert de wet het begrip verbruiker (consument) als
afbakeningscriterium. De reglementering van de reclame daarentegen
(artikel 19 e.v.) betreft het adverteren bij het ,publiek" en voor de
overige bepalingen is enkel van belang de persoon aan wie iets geboden of
verboden wordt (zie bvb. artikel 54).
Zelfs in de (aangehaalde) bepalingen waar de ,verbruiker" de uiterste
grenzen van het toepassingsgebied aanduidt, is een juiste definitie van het
begrip zo geen accute aangelegenheid. Wie bijvoorbeeld slechts in bijkomende orde aan consumenten produkten te koop aanbiedt (en voor de rest,
zelfs in hoofdzaak aan professionelen) moet toch de prijsaanduidingsvoorschriften van artikel 2-4 naleven (124).
Eens men echter aan de verbruiker als zodanig vorderingsrechten toekent,
zoals artikel 59 quinto-septimo voorontwerp (, ,burgerlijke vordering' ')
dient men duidelijk de verbruiker te omschrijven.
De definitie die het voorontwerp voorsteltkan m.i. verbeterd worden. De
verwijzing naar het begrip , ,winstoogmerk'' wordt best geschrapt. Dit .
begrip bezorgt de beoefenaars van het handelsrecht reeds genoeg problemen en is niet ter zake doende (125). Het lijkt mij beter de consument te
(124) Voorz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R.W., 1972-73, 1151 noot DE VROEDE, P.
(125) Zie VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, 2• ed., Antwerpen 1978,27-29.
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definieren als de niet-professionele afnemer van een onderneming(126)
(die al dan niet een winstoogmerk nastreeft). Als definitie heb ik voorgesteld(127) (consument is) elke persoon die voor niet-professioneel eindgebruik of verbruik goederen of diensten verwerft die door een onderneming worden aangeboden (128). Ret begrip onderneming dient dan uiteraard ook te worden gedefinieerd (129).
B. DE RECLAME

I. Definitie
44. Ret opmerkelijkste in de nieu we definitie van reclame is het feit dat de
term , ,informatie'' ( 130) die in de huidige definitie gehanteerd wordt
vervangen wordt door , ,mededeling''.
Deze wijziging brengt de definitie dichter bij de realiteit. Nog juister want
ruimer is de definitie van reclame als een ,uiting" (,in ongeacht welke
vorm bij de uitoefening van een bedrijf ofberoep, met het doel de afzet van
goederen of het verrichten van diensten te bevorderen") in artikel 2
voorstel van Europese reclamerichtlijn ( 131).
2. Nieuwe reclameverboden
45. Wat de bestaande verboden van artikel20 betreft vallen vooral op: 1°)
de herformulering van het verbod van misleidende reel arne (artikel20, 1°)
waarin nu ook sprake is van ,voorstellingen ( ... ) die van aard zijn het
publiek te misleiden" (zodat suggestieve reclame(132) beter wordt gevat); 2°) de to tale schrapping van het verbod van vergelijkende reclame en
(126) Voor een definitie van onderneming, zie VAN GERVEN, W., o.c. 32.
(127) Preadvies ,Consumentemecbt in Be1gie" in Honderdvijftig Jaar Rechtsleven in Belgie en
Nederland (1830-1980, 265-266).
(128) Zie meer details in mijn preadvies over ,Consumentemecbt", I.e.; cfr. de definitie van
BouRGOIGNIE, Th., (,Reatite et Specificite du Droit de Ia Consommation", J.T., 1979, 296, m. 12)
die enkel de natuurlijke personen als consument wil aanzien (treedt de culturele vereniging die papier
en potloden koopt dan niet op als consument ?) en die verder bet aanbieden op de markt als vereiste
stelt. Dit laatste voegt niets toe, in tegendeel bet beperkt de definitie op een arbitraire wijze daar bet
overbeidsdiensten zoals de levering van water en bet openbaar vervoer uitsluit.
(129) Zie voetnoot 127; bet voorontwerp stelt voor de term , ,bandelaar'' systematiscb te vervangen
door die van , verkoper". De bedoeling, zo lijkt uit bet ontwerp Memorie van Toelicbting is de
consument ook dan te bescbermen wanneer de tegenpartij geen bandelaar maar bijvoorbeeld een
V.Z.W. is. Het begrip wordt ecbter niet gedefinieerd. Verscbillende !eden van de Raad voor bet
Verbruik merken dit op en sommigen deden voorstellen van definitie (zieAdvies, 28 september 1979,
29 e.v.).
(130) Zie voor kritiek op dit element uit de buidige definitie: STUYCK, J., ,De misleidende reclame",
T.P.R., 1976, 573 (580-582).
(131) (Ook) in de gewijzigde versie gepubliceerd in metPB. C 194/3 d.d. 1.8.1979; zie over dit
voorstel van ricbtlijn: STUYCK, J., ,Der Vorscblag einer EG-Richtlinie zur Harmonisierung des
Werberechts", ZVP/JCP 1978, 326 (over ,uiting" 328).
(132) Zie STUYCK, J., o.c., T.P.R., 1976,603; voorDuitsland enZwitser!and: BAUDENBACHER, C.,
Suggestivwerbung und Lauterkeitsrecht, Ziirich 1978.
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3°) de herformulering van artike120, 4°, tot een verbod van reclame ,die
aanzet tot een handeling die indruist tegen de wetten en besluiten". Dit
laatste betekent ratione materiae een verruiming die echter, gezien de
gelijktijdige inlassing van de infra besproken algemene norm inzake
behoorlijke consumentenbenadering (artikel 54), vanuit consumentenstandpunt niet zo belangrijk is, tenzij dan voorzover de te bestrijden
, ,daad'' zelf bijvoorbeeld door de levensmiddelenwet verboden reel arne is
(zie m.b.t. het huidige artikel 20,4° supra nr. 14).
Nieuwe in de wet vernoemde reclameverboden zijn: de reclame die niet
duidelijk als reclame herkenbaar is (artikel 20, 6°) en de reclame , ,die
melding maakt van prijzen die niet in overeenstemming zijn met de in
artikel2 tot 4 vastgestelde regels'' (artikel20, 4°). Met het eerstgenoemde
verbod wordt de zgn. , ,redactionele reclame'' geviseerd; laatstgenoemd
verbod dient begrepen in het Iicht van de onmogelijkheid de staking te
vorderen van inbreuken op de prijsaanduidingsbepalingen van artikel2-4.
In bet huidig recht is afgezien van samenloop met een inbreukop bijvoorbeeld artikel 20, 1° of 54 (zie nr. 5), slechts de reclame voor een reeds
strafrechtelijk veroordeelde prijsaanduiding vatbaar vbor een vordering
tot staken (artikel20, 4°, nieuw artikel20, 5°).
Nu wordt de reclame die met artikel2-4 strijdige prijsaanduidingen bevat
verbodenen vaneen vorderingtot staken (zienieuw artikel55b)voorzien.
Tenslotte is er artike120ter: , ,de Koning kan na raadpleging van de Raad
voor het Verbruik en de Hoge Raad voor de Middenstand, bepaalde
reclamevormen verbieden of reglementeren betreffende niet pharmaceutische produkten die hij bepaalt en waarbij gewag wordt gemaakt van de
lichamelijke of psychische toestand van de verbruiker''. Aangenomen
mag worden dat van deze bevoegdheid, gezien de bestaande reglementering inzake gezondheidsreclame voor levensmiddelen in uitvoering van
de warenwet, gebruik zou worden gemaakt voor gebruiksvoorwerpen.
Onduidelijk blijft wat de auteurs met , ,gewag maken van de psychische
toestand van de verbruiker'' hebben bedoeld.

3. De waarmakingsplicht
46. De bewijslastomkering is een veel besproken techniek om de bestrijding van misleidende reclame te verbeteren ( 133). Bedoeld wordt hiermee
dat de adverteerder bij twijfel de juistheid van zijn beweringen moet

(133) Zie STUYCK, J., o.c., ZVP!JCP, 334; een bewijslastomkeer in civiele zaken wordt voorgesteld
in art. 6 Europese reclamerichtlijn (gee.), en bestaat o.m. reeds in Denemarken en Ierland (ReichMicklitz, o. c. , nr. 46) en in Nederland (wet misleidende reclame in werking getreden op I juli 1980;
zie VERKADE, D. W.F., ,De Wet misleidende reclame", N.J.B., 1979, 458).
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bewijzen, althans voor---zover hij objectieve of meetbare gegevens verstrekt (of suggereert). De Jury voor Eerlijke Praktijken inzake reel arne
hanteert de facto een bewijslastomkeer(134). In de wetgeving van bepaalde lid-Staten van de E.G.; zoals Denemarken, Frankrijk, bestaat er
een regeling die verwantschap vertoont met een bewijslastomkeer: de
adverteerder wiens advertentie het voorwerp van investigaties uitmaakt
door de bevoegde overheid (Ombudsman c.q. de administratie) kan,
onder bedreiging van een straf, verplicht worden alle stukken over te
maken die de gemaakte beweringen kunnen verantwoorden (135). Praktisch gezien komt dit neer op een bewijslastomkeer(l36) in strafzaken of
administratieve zaken.
Het voorontwerp bevat een regeling die vergelijkbaar is met de Franse.
Artikel20 bis stelt dat in het kader van een verwittigingsprocedure we gens
misleiding over een aantal in het artikel genoemde gegevens ingesteld
door de Minister (zie infra) de adverteerder het bewijs dient te leveren van
de juistheid van die gegevens , ,zo zij objectief gemeten of op hunjuistheid
getoetst kunnen worden". Ook in een latere strafzaak of vordering tot
staken vanwege de Minister dient de adverteerder het bewijs te leveren.
De beperking van de waarmakingsplicht tot de strafprocedure en de
quasi-administratieve procedure van de Ministeriele vordering tot staken,
in een systeem zoals dat van deW .H.P. dat het accent legt op de civiele
vordering is discutabel. Ook de beperkingen tot bepaalde gegevens (zoals
identiteit, oorsprong enz ... ) lijkt weinig overtuigend. In verband met een
en ander weze artikel 6 van het voorstel van de Europese reclamerichtlijn
in herinnering gebracht: , ,Indien door de adverteerder feitelijke beweringen worden gedaan, rust in civiele en administratieve procedures op hem
de bewijslast terzake van de juistheid daarvan' '.

4. Correctieve reclame
47. Een ander veelbesproken instrument van bescherming tegen misleidende reclame is de door de rechtbank te gelasten en door de veroordeelde
adverteerder te verspreiden rechtzetting via dezelfde media als deze die
voor het verspreiden van de misleidende advertentie werden aangewend.
Ook op dit vlak heeft het voorontwerp zich laten inspireren door de Franse
wet ( 13 7) : benevens de reeds bestaande mo gelijkheid van publicatie van
(134) Zie STUYCK, J., ,Zelfdiscipline inzake reclame", S.E.W., 1981, 91 e.v. (101).
(135) Frankrijk: art. 44 Loi (,Royer") 27 december 1973 (,Loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat").
(136) CALAIS-AULOY, J., Le droit de Ia consommation en France, New York 1981, 71.
( 137) Art. 44 Loi ,Royer", gee. , tot nu toe weinig toegepaste sanctie; zieBoUZAT, P. , ,Droit Penal
des Affaires", R.T.D. Com., 1980, 150.
·
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beveischrift en strafvonnis wordt voorgesteid artikei58 en 65 aan te vullen
met de discretionaire mogelijkheid van de rechter een correctieve reclame
, ,waarvan hij de inhoud en de verspreidingswijze bepaait'' te beveien
geheei op kosten van de overtreder. De rechter is dus niet verplicht bij
veroordeling we gens misleidende reciame een rechtzetting te beveien wat
de consumentenvertegenwoordigers in de Raad van het Verbruik betreurd
hebben. Een dergelijke verplichting opieggen lijkt mij evenwei absurd.
C. NALEVERINGSPLICHT BIJ RECLAMEVERKOOP

48. Hoger (nr. 36) werd er op gewezen dathethuidige artikei34 W.H.P.
inzake de verplichting voor een handeiaar bij aankondiging van een
tijdelijke prijsvermindering over een voidoende voorraad te beschikken
geen resuitaatsverbintenis inhoudt om bij uitputting van die voorraad
bestellingen aan de verminderde prijs te honoreren.
Het voorontwerp wil een dergelijke verplichting wei invoeren en wei in de
voigende vorm: , ,Wanneer de verkoper, v66r het verstrijken van de
periode van de verkoopbevordering niet meer beschikt over de bij de
aankondiging betrokken produkten, moet hij de verbruiker een bon overhandigen waardoor hem het recht wordt verleend om het produkt achteraf
tegen dezeifde aanbiedingsvoorwaarden aan te kopen. Zo een herbevoorrading onmogelijk is, mag een gelijkaardig produkt overhandigd worden
aan.cle verbruil(er,aieerom vraagt, met dezelfde prijsverlagirtg''.
Een dergelijke bepaling geeft de consument een contractueelrechtelijke
aanspraak die hij in rechte kan afdwingen. Eigenaardig genoeg wordt dit
vorderingsrecht niet vernoemd in het nieuwe hoofdstuk over , ,burgerlijke
vordering'' (artikei 59 quinto) en is de speciaie procedure voor de vrederechter (met verplichte verzoeningspoging) dus niet van toepassing (artikel 59sexto). Een inbreuk op artikei 34, dus de weigering van de
handeiaar de aanspraak op een goedkoop exempiaar te honoreren, wordt
merkwaardig genoeg met een vordering tot staken gesanctioneerd en geeft
de benadeeide consument zoais bij eike inbreuk op de W.H.P. een vordering tot schadevergoeding! (artikei 59quinto paragraaf 1 a).
AI met ai een verrassende constructie. Het enige wat aangewezen Iijkt is
de uit artikei 34 resulterende aanspraak op contractssiuiting (of beter:
aanspraak op de uitvoering van een door aanvaarding van een bindend
aanbod ontstaan contract) operationeei te maken op het viak van de
procedure. De vorderingen tot staken en schadevergoeding mogen hier
worden vergeten.
D. DE vERRUIMING VAN RET VERBOD VAN SNEEUWBALVERKOOP

49. Het voorontwerp wil aan artikei52 een derde lid toevoegen Iuidende''
(Het is verboden ... ) of meer aigemeen, enige handeisaanbieding te for936
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muleren die berust op de exploitatie van een stelsel van een meetkundige
reeks of van die aard eenzelfde uitwerking te hebben.''
De Raad voor het Verbruik stelt op p. 144 van zijn advies eenparig de
volgende formulering voor , ,Meer algemeen is het eveneens verboden zijn
toevlucht te nemen tot procedes die berusten op de exploitatie van een
stelsel dat berust op een meetkundige reeks of dat erin bestaat een net van al dan niet beroeps- verkopers te vormen waarbij iedereen meer
voordeel hoopt te trekken uit de uitbreiding van het net dan uit de verkoop
van produkten aan de verbruiker''.
Vermits het advies eenparig is zal het wel goed overwogen zijn. Tach
mogen hier twee vraagtekens worden geplaatst. Is de hoop meer voordeel
uit de uitbreiding van het net te trekken oak niet aanwezig in ernstige
distributiesystemen? Hoe gaat men dit nieuwe subjectieve element (de
hoop!) bewijzen?
Ik blijf erbij (zie nr. 7): men moet artikel496 Sw. maar toepassen. Wil
men tach de bescherming tegen sneeuwbalverkoop en dergelijke verbeteren dan kan men zich misschien laten inspireren door de Franse en Engelse
wetgevingen die de consument uitdrukkelijk het recht geven hun verbintenissen op te zeggen (en hun geld terug te krijgen) (138).
E. BEDENKTIJD BIJ COLPORTAGE

50. In een nieuw in te lassen afdeling 11 inHoofdstukiiiW.H.P. zouden
de artikelen 53 tot en met sexto de , ,verkopen afgesloten buiten de
onderneming van de verkoper'', regelen. Bij deze verkopen zou de koper
het recht hebben op een geschreven contract en op een bedenktijd van
zeven dagen vanaf de ondertekening van het contract, volgens ongeveer
dezelfde principes als die van artikel 5 wet afbetalingsovereenkomsten(139). De Raad voor het Verbruik stelt (op p. 103 van zijn advies)
eenparig voor dat niet enkel de verkopen aan de consument zouden
worden beoogd maar dat anderzijds oak de diensten onder de toepassing
van deze afdeling zouden vallen. Wat , ,onderneming van de verkoper'' is
zegt artikel53ter, tweede lid. Oak hier zijn de bewoordingen van de wet
afbetalingsovereenkomsten nagenoeg overgenomen ( 140). Handelsbeurzen, tentoonstellingen en salons (cfr. laatstgenoemde wet), maar oak
(138) Voor Frankrijk: Wet 5 november 1953; zie CALAIS-AULOY, J., o.c., 102; voor het Verenigd
Koninkrijk: WHINCUP, M., Consumer Legislation in the United Kingdom and the Republic ofIreland,
New York, 1981, 58.
(139) Voor een commentaar zie STUYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden, 346 e.v.
(140) Overigens dekken ze ongeveer datgene onder ,bedrijfsruimte" verstaan in het ,Voorste1 tot
richtlijn van de Raad (EEG) inzake de bescherming van de consument ten opzichte van overeenkomsten waarbij de onderhande1ingen buiten bedrijfsruimten hebben plaatsgevonden. PB., nr. C 22/6 van
29 januari 1977, zoals gewijzigd PB., nr. C 127/6 van 1 juni 1978.
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openbare markten worden ermee gelijkgesteld. De Koning kan overigens
de verkopen beneden een bepaald bedrag ·vrijstellen van deze nieuwe
verplichtingen.
Ik kan hier geen gedetailleerde commentaar geven. Alleen het volgende
1°) K walificatieproblemen en problemen omtrent risico- en eigendomsoverdracht zijnhier, anders daninhetK.B. 22 april1974 (ziesupra nr. 39),
maar net als in artikel 5 wet afbetalingsovereenkomsten, vermeden door
een afwijking van artikel1583 B.W.: de koop komt pas tot stand na het
einde van de bedenktijd (en op voorwaarde dat de consument niet per
aangetekende brief heeft afgezien van de koop).
2°) Uit het voorgaande volgt dat de verkoper in geen geval verplicht is te
leveren v66r het einde van de bedenktijd. Problemen inzake risicotoerekening zullen zich bijgevolg normaal niet voordoen. Heeft de consument
(op zijn verzoek) het goed tach ontvangen v66r dat het contract definitief
werd dan zal hij m.i. als bewaarnemer dienen beschouwd te worden. Bij
uitoefening van zijn terugtredingsrecht zal zijn eventuele aansprakelijkheid voor verlies van de zaak dienen beoordeeld te worden op grand van
artikel1927 e.v. B.W. Een waardevermindering ten gevolge van ge- of
verbruik van de zaak zal hij, vermits hij geen eigenaar is, dienen te
vergoeden.
3°) Het toekennen van een , ,afkoelingsperiode'' bij colportage sluit aan
bij een voorstel van E.E.G. richtlijn(141). Anders dan het Belgische
voorontwerp, maar meer in overeenstemming m~t een daadwerkelijke
bescherming van de consument, beoogt de richtlijn evenwel de overeenkomsten tussen consument en handelaar en de eenzijdige verbintenissen
van de consument tegenover een handelaar waarvan de besprekingen
buiten bedrijfsruimten zijn gevoerd (artikel 1 cijfer 1).
F. DE ALGEMENE NORM INZAKE BEHOORLIJKE CONSUMENTENBENADERING

51. Naast artikel 54 (onrechtmatige mededinging) dat geherformuleerd
wordt in de zin van een weglat1ng van het handelaarsbegrip, wordt een
nieuw artikel 54[bis] gei:ntroduceerd dat verbiedt ,elke met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad waarbij een n:atuurlijke of rechtspersoon
die in het raam van een beroepsactiviteit of met het oog op het verwezenlijken van een maatschappelijk doel, gewoonlijk en tegen vergoeding
produkten of diensten aanbiedt(142), de belangen van een ofmeer verbruikers schaadt of tracht te schaden' '.
(141) Zie vorige voetnoot.
(142) De door mij niet gecursiveerde woorden komen in art. 54 nieuwe versie ook voor en nemen de
plaats in van ,handelaar of ambachtsman" in de huidige tekst.
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Ten opzichte van het huidige artikel 54 betekent dit nieuwe voorschrift
vanuit consumentenstandpunt een vrij geringe verbetering op twee niveau' s. In de eerste plaats krijgen consumentenorganisaties(via een nieuw
artikel 55 jo een nieuw artikel 57) nu ook de mogelijkheid de staking te
eisen van inbreuken op de eerlijke handelsgebruiken, m.a.w. o.m. de
niet-naleving van consumentenwetten (ziesupra nr. 15), een resultaat dat
reeds grotendeels bereikt wordt met de vordering tot staken (nieuw artikel
55 b) bij inbreuken op het nieuwe verbod van artikel20, 4° (,reclame die
aanzet tot een handeling die indruist tegen de wetten en besluiten (zie
supra nr. 45)"). In de tweede plaats dienen de individuele verbruiker die
nu reeds vorderingsbevoegd is (en dit wordt zelfs in de literatuur be twist,
zie nr. 9) en de consumentenorganisaties (die het vorderingsrecht zoals
gezegd zouden verwerven) niet meer de schending van beroepsbelangen
aan te tonen. Ten opzichte van het boger verdedigde vorderingsrecht van
de individuele consument betekent artikel 54bis echter niet het wegvallen
van de voorwaarde van bewijs van schade (m.n. aan beroepsbelangen)
maar enkel de vervanging door het bewijs van een andere schade (m.n. aan
consumenten of - wat in casu toch een verlichting betekent - een
consument, bvb. de eiser).
Men begrijpt het eenparig advies van de Raad voor het Verbruik (op
p. 207) het woord ,handelsgebruiken" te vervangen door ,gebruiken".
Het heeft inderdaad geen zin het ondememersgedrag ten aanzien van
consumenten te normeren aan de hand van een norm waar consumenten
geen uitstaans mee hebben.
De vraag is echter of het woord ,gebruiken" wel naar iets anders kan
verwijzen dan handelsgebruiken. Beter ware het in artikel 54bis een
algemeen verbod van onbehoorlijke consumentenbenadering in te schrijven die niet naar, ,gebruiken'' verwijst maar een algemene ab,stracte norm
hanteert die door de rechter (na een belangenafweging) wordt ingevuld
rekening houdend met de maatschappelijke opvattingen over de correctheid in het aanbodsgedrag t.o.v. consumenten. Een voorbeeld hiervari
geeft paragraaf 2 Zweedse Marketingspraktijkenwet (143): verboden is
bij de marketing van goederen of diensten de handeling die in strijd is met
de eerlijke handelsgebruiken (ons artikel 54) of op een andere wijze
onbehoorlijk is ten overstaan van consumenten of ondememingen(144).
Sinds 1975 heeft ook Denemarken een Marketingpraktijkenwet waarin

(143) Zie de bespreking bij STUYCK, J., , ,Recente ontwikkelingen in het Zweeds Consumentenrecht,
T.P.R., 1977, 397-432 (403-405) zie ook BERNITZ, U., ,Market and consumer law" in, An
Introduction to Swedisch Law, Stockholm 1981, 231-256 (241-248).
(144) Zie voor de invoering van een dergelijke norm in onze wetgeving STUYCK, J., Agressieve
Verkoopmethoden, 75 e.v.
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een dergelijke algemene norm voorkomt(145). Wel dient opgemerkt dat
beide landen een Consumentenombudsman hebben die deze norm kan
afdwingen voor een (gespecialiseerde) rechtbank en ze bovendien (preventief) kan concretiseren in de vorm van (eventueel na onderhandelingen
met de betrokken bedrijven opgestelde) ,guidelines".
Ben algemene norm inzake behoorlijke consumentenbenadering zou echter oak in het bestaande systeem van de W.H.P. kunnen functioneren.
Artikel 54bis zou in mijn voorstel het ondernemersgedrag verbieden dat
t.a.v. consumenten onrechtmatig is en een of meerdere consumenten
schaadt of kan schaden. Ben dergelijke bepaling zou bovendien het instellen van de burgerlijke vordering vergemakkelijken (zie infra, nr. 53 en
54). Met onrechtmatig t. a. v. consumenten wordt bedoeld het ondernemersgedrag dat in het algemeen door consumenten als oneerlijk, unfair of
hinderlijk wordt ervaren.
52. Tenslotte mage nog worden opgemerkt dat de vordering tot staken
van de consumentenorganisatie, daar zij (zie voorstel nieuw artikel 57)
oak op het nieuwe artikel 54bis slaat, een veel ruimere aanwendingsmogelijkheid krijgt. Ben zo ruim als nodig gegeven consumentenvordering
tot staken is echter maar ten valle gegarandeerd in de mate waarin artikel
54bis, net ~s nu arti~el 54, kan worden ingeroepen bij inbreuken op
(andere) consumentenwetten. Normaleffii}ze zai eeri dergelijK.e wefsovertreding wel vanzelf in strijd worden geacht met de nieuwe (eerlijke
gebruiken) norm en bovendien is het tweede vereiste van de bepaling,
m.n. de (potentiele) schade voor consumenten in het algemeen of een
bepaalde consument, weinig streng. Toch zou hier discussie kunnen
heersen, vooral dan m.b.t. de strafrechtelijke bepalingen uit de W.H.P.
zelf (zie nr. 5 i. v .m. artikel55 jo. de prijsaanduidingsvoorschriften). Het
eenparig voorstel van de Raad voor het Verbruik (zie p. 207 Advies) om de
artikelen 54 en 54bis aan te vullen met de woorden , ,of zeal dan niet wordt
beoogd door deze wet'' zou dus ernstig in overweging moeten genomen
worden.
G. DE BURGERLIJKE VORDERING

53. Ik zal hier de procedurale aspecten (zie artikel 59sexto) en de problematiek van het verhalen van collectieve consumentenschade alsook de
rol die consumentenorganisaties zouden kunnen spelen bij het vorderen
van schadevergoeding namens hun leden ( 146) buiten beschouwing laten.
(145) DAHL, B., Consumer Legislation in Denmark, New York, 1981, 37.
( 146) Zoals voorgesteld door de consumentenvertegenwoordigers in Raad voor het Verbruik (Advies,
242) zie hierover uitvoerig BOURGOIGNIE, Th., DELVAX, G., DOMONT-NAERT, F., en PANIER, C.,
Rechtshulp aan de Consument, Brussel-Louvain-La-Neuve, 1981, 337-363.
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Wat mij hier interesseert zijn de letters a en b van artikel 59quinto
voorontwerp houdende 1°) een vordering tot schadevergoeding voor elke
consument die rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van een
. inbreuk op eenper se-bepaling van de W.H.P. of op de algemene norm van
artikel 54bis; 2°) een vordering tot prijsvermindering bij een contract
gesloten onder invloed van een door artikel20 verboden reclame (letter c
betreft de vordering tot nietigverklaring van verboden bezwarende bedingen).
De aanpak van het voorontwerp lijkt mij op dit punt verre van overtuigend.
Eerstgenoemde vordering voegt op het materieelrechtelijk vlak niets toe
aan het huidige recht (m.n. aan artikel1382 B. W.) (147). Ze krijgt echter
wei betekenis door artikel 59sexto dat voor haar een vereenvoudigde
procedure voorziet.
De tweede genoemde vordering, die tot prijsvermindering, voegt wei iets
aan het materieel recht toe door uitdrukkelijk te bepalen dat de consument
bij belnvloeding door verboden reclame recht heeft op herstel in de vorm
van een prijsvermindering. Onduidelijk is hier bovendien of er zoals bij
eerstgenoemde vordering rechtstreekse schade dient te worden bewezen.
Uit het voorstel bij inbreuk op de reclameverboden de consument een recht
op prijsvermindering te geven blijkt dat men enkel aan verschilschade en
niet aan contractschade, opportuniteitsschade of kostenschade (zie hierover supra nr. 26) (148) heeft gedacht. Deze schadeposten kunnen wellicht met eerstgenoemde vordering (tot schadevergoeding) verhaald worden, maar waarom een van de vele mogelijke schadeposten bij misleidende reclame afzonderen? Bovendien zegt het artikel niet tegen wie de
vordering tot prijsvermindering kan worden ingesteld. Aangezien het een
contractuele vordering is kennelijk enkel tegen de verkoper, maar deze is
vaak niet de adverteerder.
54. Ter vervanging van het systeem in artike159quinto voorontwerp zou
een vorderingsrecht kunnen worden ingevoerd dat, terzake van compensatie van consumentenschade tengevolge van onrechtmatige handelspraktijken toepassing zou maken van de ,culpa in contrahendo"-

(14 7) Ben inbreuk op een bepaling van deW .H.P. veronderste1t ongetwijfe1d schuld in de zin van art.
1382 B.W., tenzij men vanuit een filosofie eigen aan de vordering tot stak:en ook een objectieve
aansprak:elijkheid zou verdedigen, zodat een inbreuk zou vaststaan zelfs bij afwezigheid van enig
schuldelement; ScHRICKER-FRANCQ, o. c. , 142 e. v. hebben er op gewezen dat deW .H.P. iJ.ergens, ook
niet in art. 21 (aansprak:elijkheid voor reclame), een foutloze aansprakelijkheid heeft willen invoeren.
(148) Voor (een grondige studie van schade bij ,,culpa in contrahendo'' naar Belgisch recht en) een
nog uitvoeriger typologie van schadeposten zie VANWIJCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du
dommage dans la negociation et la formation des contrats-.", Ann. Liege, 1980, 18-82 (61 e.v.).
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leer ( 149). Uitgaande van de wettelijk toch vastgelegde plicht zich te
onthou,den van misleidende (artikel 20, 1°) of agressieve (artikel 54bis)
beinvloeding van de consument of misschien zelfs van een algemeen
beginsel van goede trouw (cfr. artikel 1134 B.W.) (150) kan in de hier
bedoelde gevallen een fout in de precontractuele faze worden onderkend
die verplicht tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, weze
het ,lucrum cessans" (151) of ,damnum emergens".
In een diepgaande en goed gedocumenteerde studie komt P. Vanwijck Alexandre (152) tot de conclusie dat artikel1382 B.W. (met het leerstuk
van culpa in contrahendo) een voldoende bescherming biedt voor slachtoffers van fouten in de precontractuele faze. Hierbij wordt o.m. terecht
gewezen op het feit dat, anders dan bij dwaling ofbedrog (de wilsgebreken), de fout geen determinerende invloed moet gehad hebben op de
contractsluiting en dat de rechter de vrije keuze heeft inzake de wijze van
vergoeding.
Het ontbreken, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, van jurisprudentie waarin de consument herstel kreeg van schade n.a.v. precontractuele fouten houdt dus verband met het moeilijk vaststelbare en vaak
relatief geringe gehalte van de schade en het gebrekkig procesrecht.
Afgezien van procedurele vernieuwingen en de eventuele invoering van
groepsvorderingen tot schadeherstel zou ter verbetering van de huidige
rechtspositie van de consumentkunnen gedacht worden aan een wettelijke
concretisering in de W.H.P. van de vergoedingsplicht bij ,culpa in
contrahendo'' t.a. v. de consument. Zoals gezegd leveren de verbodsvoorschriften van de wet het fou:t-begrip op. Vooral het nieuwe artikel 54bis,
maar dan enigszins geherformuleerd (in de hoger aangegeven zin) zou dit
fout-begrip een soliede basis kunnen geven: het niet-naleven van wat bij

(149) Zie hierover DE BERSAQUES, A., ,La culpa in contrahendo", R.C.J.B., 1964, 277-287;
V ANWIJCK-ALEXANDRE, M., I.e. WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht",
R. W., 1980-81, 489-520, en over bepaalde vormen van foutief handelen in de pre-contractuele faze:
MASSON, M.P., ,Les fourberies silencieuses", R.C.J.B., 1979, 527-542 en CORNELIS, L., ,Le dol
dans la formation du contrat", R .C.J.B., 1976, 37-60; Voor een duidelijk voorbeeld uit de rechtspraak: Kh. Brussel, 17 februari 1977, B.R.H., 1977, 624.
(150) LEHMANN (o .e.) hanteert op het vlak van de informatie (reclame) een rechtsplicht die hij afleidt
uit het vertrouwen dat de adverteerder bij de consument aanspreekt. WILMS (o.e.) steunt een
informatieplicht bij de totstandkoming van contracten op het leerstuk van de goede trouw.
(151) Voorbeeld geput uit V ANWIJCK-ALEXANDRE, I.e.: benevens vernietiging van een koop van
valse antieke meubels toekenning van een vergoeding van verschilschade (Kh. Brussel, 24 juni 1975,
B .R .H. , 1976, I, 131); Een ander voorbeeld besproken in STUYCK, J., Agressieve Verkoopmethoden
790; Kh. Brussel, 25 augustus 1971,B.R.H., 1973,295; schadevergoeding omdat een auto wegens
latere wijziging van het assortiment van de fabrikant niet het door de reclame voorgespiegelde
blijvende statussymbool kon opleveren (hervormd door Brussel, 17 januari 1973, B.R.H., 1973,
301).
(152) I.e., 82-83.
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Lebmann(l53) beet een ,vertrouwensplicbt" die elke ondernemer te
beurt valt in de bedendaagse industriele samenleving.
De individuele burgerlijke vordering van de consument wegens scbade ten
gevolge van een inbreuk op de W.H.P. zou verder in gevoelige mate
aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door aan bet (in kracbt van
gewijsde gegane) bevel tot staken op bet stuk van de vaststelling van de
fout, gezag van gewijsde te geven in aile latere vorderingen, (van wie ze
ook uitgaan) tegen de inbreukpleger (154).
Verder zou de gewone bewijslast van de consument iiizake causaal verband, altbans bij een vordering tot nietigverklaring van een ongewenst
contract of vergoeding van verscbilscbade kunnen verlicbt worden door
bet introduceren van een wettelijk (weerlegbaar) vermoeden dat, gegeven
bet bewijs van een inbreuk op bet verbod van misleidende reclame, de
individuele consument die tijdens de periode van verscbijning van de
advertentie gecontracteerd beeft, zicb door die advertentie beeft laten
leiden. Het spreekt vanzelf dat ook in zo'n stelsel vernietiging van bet
contract maar kan overwogen worden zo die (aldus vermoede)
belnvloeding determinerend kon zijn bij de contractsluiting.
De vordering tot nietigverklaring van een onder invloed van misleidende
reclame gesloten contract kan uiteraard slecbts tegen de detaillist met wie
men contracteerde, worden ingeSteld. Heel vaak is deze niet de auteur van
de reclame. Om dit probleem op te lossen zou men zicb door de Zweedse
wet kunnen 1aten inspireren die dergelijke vordering toekent tegen de
detaillist, tenzij deze de onjuistbeid gesignaleerd beeft of niet op de boogte
was van de onjuistbeid en de koper beboorde te weten dat de tegenpartij
niet borg stond voor de juistbeid van de reclame (155).
H. REVALUATIE VAN BET BEGRIP ,KWADE TROUW"

55. Aan artikel61, eerste lid zou een zinsnede worden toegevoegd die bet
verderzetten van een civiele inbreuk (bv. misleidende reclame) nadat de
Minister van Economiscbe Zaken de inbreukpleger een formele verwittiging beeft laten geworden waarin deze inbreuk wordt vastgesteld, als
inbreuk te kwader trouw zou aanmerken.
Deze verwittigingsprocedure wordt geregeld in artikel 59bis. Hoger
(nr. 46) werd er reeds melding van gemaakt. Daar werd op de betekenis
( 153) o. c. ; deze auteur kornt o.rn. op grond van een kosten-baten analyse (een ,economic analysis pf
law") tot een dergelijke rechtsplicht in hoofde van ondemerners.
(154) Cfr. op bet dornein van de bezwarende bedingen paragraaf 21 Duitse AGBG (hierover:
HoNDIUS, E.H., Standaardvoorwaarden, Deventer, 1978, 794).
(155) §§ 7 en 14 Konsurnentkiiplagen; zie STUYCK, J., T.P.l?,., 1977, 406; zie in dezelfde zin
afdeling 3, art. 7a antwerp vaststelling van titel 7.1 (koop en ruil) nieuw Nederlands B.W., Lc.
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gewezen die deze procedure heeft inzake bewijs (-lastomkering) van
misleidende reclame.
Aan de aard van deze procedure zal ik hier geen beschouwingen wijden,
dit zou het bestek van dit verslag te buiten gaan(156).
De constructie van een (on weerlegbaar ?) vermoeden van kwade trouw bij
voortzetting van een door de Minister als inbreuk aangemerkte gedraging
betekent dat aan het begrip , ,kwade trouw'' onmiskenbaar de (ook in het
strafrecht bekende) betekenis wordt gegeven van: wetens in strijd handelen met een rechtsplicht ( 157). De kennis van het wederrechtelijk karakter van het handelen wordt afgeleid uit een officiele verwittiging.
Meteen wordt afgestapt van een vereiste van bijzonder opzet(158) (weze
het ,dolus eventualis") dat (in het strafrecht) in het algemeen bewijsproblemen stelt.
Anders uitgedrukt, in de theorie van Legros (159): het misdrijfbedoeld in
artikel61 vereist enkel algemeen opzet, maar anders dan in de algemene
regel die op dit soort misdrijven van toepassing is (geen positief vereiste
van kennis van de wederrechtelijkheid maar slechts bij een onoverwinnelijke dwaling is er een rechtvaardigingsgrond) wordt in artikel61 kennis
·wei uitdrukkelijk als vereiste gesteld, m. a. w. rechtsdwaling kan wei
worden ingeroepen, niet (meer) echter- in artikel61 nieuwe versie- na
ontvangst van een-ministeriele verwittiging ~160) .-- In strijd met de specifieke finaliteit van het economisch strafrecht (zie
supra nr. 21) blijft evenwel het vasthouden aan de ingesteldheid van de
dader (het zich bewust zijn van de wederrechtelijkheidvan het handelen);
tenzij men het anders ziet: de verwittiging door de administratie is een
(156) Men leze de beschouwingen van de consumentenvertegenwoordigers in de Raad voor het
Verbruik in het Advies, 252; de verwittigingsprocedure bestaat nu reeds informeel (zonder consequenties op het vlak van de sancties, zij het dat ze een teken kan zijn van de intentie van de Minister
zo nodig een vordering tot staken voor de rechtbank in te leiden.)
(157) Cfr. art. 14 Wet 24 januari 1977 (bescherming gezondheid verbruikers op het stuk van
voedingsrniddelen en andere produkten); Gent, 1 maart 1974,R. W., 1975-76, 1769 noot V ANDEPLAS,
A., (i.v.m. art. 391, lid2 Wet20 juni 1964 toezichtopvoedingswaren). Daar gaathetechteroverhet
weten dat hetmaterieel element van het rnisdrijf aanwezig is (in casu dat een niet toegevoegd verboden
toevoegsel in het voedingsrniddel aanwezig is). Voor de strafbaarstelling van inbreuken op deW .H.P.
wordt als bijkomende vereiste een bijzonder opzet of (althans in de nieuwe versie) kennis van de
wederrechtelijkheid (algemeen opzet) van het handelen gesteld. Een kennis over de feitelijke toedracht van het eigen optreden zal bij handelspraktijken meestal wel gegeven zijn. Dat dit optreden
onrechtmatig is zal, gezien de appreciatieruimte voor de rechter, niet even licht gepercipieerd worden.
( 158) Het huidig art. 61leidt (zoals hoger aangestipt, nr. 21) tot een voorzichtige interpretatie van het
begrip kwade trouw die in feite aileen bij kwaadwillig handelen (een bijzonder opzet) aanwezig wordt
geacht.
(159) O.c., nr. 37; zie over het omstreden karakter van het opzetelement in het huidig strafrecJ:tt:
GORLE, F., ,Nogmaals over het morele bestanddeel van het rnisdrijf", R.W., 1980-81, 89-102.
(160) Cfr. in het huidige recht de inbreuk te kwader trouw bestaande in het niet eerbiedige11 v&n het
rechterlijk stakingsbevel ofhet omzeilen ervan (zie rnijn noot onder Cass., 3 oktober 1978, I.e., met
verdere verwijzingen).
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soort administratief bevel, een beslissing van de Minister zoals bijvoorbeeld ook de schrapping van de inschrijving van de uitgever van titels
bedoeld in artikel68 er een is. Geen rekening houden met een dergelijke
beslissing is dan strafbaar.
Water ook van zij, de eigen specificiteit van het economisch strafrecht en
een doelmatige handhaving van het consumentenrecht, zouden waarschijnlijk een betere vertaling vinden in een systeem dat principieel
gedepenaliseerd is (met civiele sancties en andere maatregelen die niet het
karakter van een straf hebben), terwijl voor ernstige inbreuken - ernstig
wat het resultaat betreft - straf- of andere meer ingrijpende sancties
zouden kunnen worden overwogen (161). De kennis van de wederrechtelijkheid in hoofde van de dader zou hierbij geen rol spelen zoals nu bij de
(contraventionele) wanbedrijven in artikel60, cijfer 1. Alleen inbreuken
op precisie voorschriften zouden overigens strafbaar mogen zijn.
I. DE VERRUIMDE VORDERING TOT STAKEN

56. In het voorontwerp wordt duidelijk gesteld dat elke inbreuk op de
W.H.P. (ook op haar strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen) met de
vordering tot staken kan worden vervolgd. Het consumentenrecht in de
W.H.P. zelf en daarbuiten (via de algemene normen inzake eerlijke
gebruiken) zouden dus in gelijke mate met dit (o.m. dank zij de
dwangsom) aantrekkelijk rechtsmiddel kunnen gehandhaafd worden. De
in nummer 15 e.v. genoemde problemen vallen dan grotendeels weg.

SOMMAIRE
LA LOI SURLES PRATIQUES DU COMMERCE ET LE CONSOMMATEUR.
PERSPECTIVES D'UNE MEILLEURE PROTECTION

La promulgation de Ia loi du 14 juillet 1971 surles pratiques du commerce avait notamment
pour objectif de renforcer la protection des concurrents et des consommateurs par le biais
d'une globalisation, d'un affinage et d'une depenalisation des reglementations existantes
en matiere de concurrence deloyale et de procedes de vente.
La protection des consommateurs se trouvait organisee par !'insertion dans la loi de
dispositions principalement assorties de sanctions penales en matiere d'information commerciale (indication des prix et des quantites, etc.) et par l'octroi aux organisations
representatives de consommateurs d'une action en cessation de pratiques interdites de
publicite et de vente.
(161) Over de idee strafsancties te reserveren voor de harde kem.van het onorde1ijk of onrechtrnatig
gedrag, zie reeds SCHRICKER, G., , ;Miig1ichkeiten zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher
und des funktionsfahigen Wettbewerbs im Recht des un1auteren Wettbewerbs", ZHR 139 (1975),
238; en voor Be1gie: STUYCK, J., ,De mis1eidend_e rec1ame", T.P.R., 1976, 573-612 (596).

945

L'application de la loi au plan penallaissant beaucoup a desirer, !'auteur en releve un
certain nombre de causes. 11 appelle egalement I' attention sur les possibilites qui subsistent, en depit d'une jurisprudence restrictive de la Cour de Cassation, de garantir le respect
des normes de droit penal de cette loi par le biais de I' action en cessation. Pourtant, les
organisations de consommateurs et le ministre n'ont guere fait usage de la possibilite qui
leur a ete (expressement) accordee de requerir la cessation des infractions de droit civil a
cette loi. L' auteur prend la defense du droit d' action du consommateur individuel (parfois)
conteste dans la litterature.
Dans une deuxieme partie se trouvent esquissees les perspectives d'une meilleure protection a !'aide des instruments existants. La large definition de la publicite commerciale a
I' art. 19, !'interdiction prevue a !'art. 20, 4 de la publicite favorisant un comportement
d'infraction ala loi, les possibilites d'action accordees au consommateur individuel et au
Ministere public, !'interpretation realiste de la notion de ,, mauvaise foi>> a !'art. 61 etlast but not least - la theorie de la <<concurrence illicite, offrent des possibilites souvent
sous-estimees de protection des consommateurs. De meme que sont tres souvent sous-estimees les consequences au plan du droit des obligations des infractions a cette loi sur les
pratiques du commerce. Apres en avoir dresse une analyse, I' auteur plaide en faveur d'un
ensemble de dispositions de droit materiel et de droit forme! accordant au consommateur le
droit a une reparation appropriee du prejudice qu 'il subit en cas de comportement reprehensible a son egard sur le march!!.
Une troisieme partie est consacree a un commentaire des princ~pales dispositions d'un
avant-projet de modification de la loi sur les pratiques du commerce. L'attention se porte
principalement sur la nouvelle norme generale d' «infractions aux usages honnetes en
matiere commerciale lesant les interets d'un ou de plusieurs consommateurs,.

SUMMARY
THE LAW RELATING TO COMMERCIAL PRACTICES AND CONSUMERS.
PROSPECTS FOR IMPROVED PROTECTION

The objective of the Law of 14.7 .1971 relating to commercial practices is, amongst other
things, to improve the protection of competitors and consumers.
Consumer protection is to be achieved with the assistance of mainly penal measures on
consumer information (e.g. as regards prices and quantity) and by conferring on representative consumer organisations a right to apply for a suspension of unlawful advertising and
selling practices.
The penal enforcement of the law leaves a great deal to be desired. A number of causes for
this situation can be pinpointed. At the same time, the authors devote some space to the
possibilities which, in spite of restrictive interpretation by the Cour de Cassation, remain
in existence in order to ensure observance of the penal provisions in the Act. Neither the
consumer organisations nor the competent Minister have, however, made a great deal of
use of the right to apply for a suspension order relating to the private law infringements of
the Law which has been expressly conferred on them. The right of the individual consumer
to do the same is at times disputed in the available literature, but defended by the author.
Part II deals with the prospects for improved protection using the available methods. The
broad definition of the concept of "commercial advertising'' in Article 19, the prohibition
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on advertising which encourages unlawful behaviour in Article 20 (4), the possibility for
private consumers and the public prosecutor to act, a realistic interpretation of the concept
of "bad faith" in Article 61, and last but not least the theory of "unlawful competition",
afford a number of possibilities for consumer protection which are often underrated.
Equal ignorance is often displayed in relation to the contractual aspects of infringements of
the law on commercial practices. Having analysed these aspects, the author proposes a
comprehensive package of substantive and procedural provisions which would give the
consumer a right to appropriate damages resulting from improper commercial conduct.
The final section deals with the outstanding provisions of a preliminary draft amendment of
the Act. Particular attention is given here to the new general principle concerning "infringements of honest commercial practices which are prejudicial to the_ interests of one or
more consumers''.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS GESETZ UBER HANDELSPRAKTIKEN UND DER VERBRAUCHER.
PERSPEKTIVEN IN BEZUG AUF EINEM BESSEREN SCHUTZ

Die Erlassung des Gesetzes vom 14. Juli 1971 tiber Hande1spraktiken fiihrte darauf hinaus,
diirch Verallgemeinerung, Verfeinerung und StraferlaB der bestehenden Reglungen betreffs unlauterere Wettbewerbsmethoden zu einem griiBeren Schutz von Mitbewerbern
und Verbraucher beizutragen.
Der Verbraucherschutz wurde mit Hilfe von vor allem strafrechtlich durchgefiihrten
Bestimmungen in Sachen Handelsinforrnation (u .a. Preis- und Mengenangabe) und durch
das Genehmigen einer Unterlassungsklage an repriisentative Verbrauchersverbiinde beziiglich verbotener Werbe- und Verkaufspraktiken, organisiert.
Die strafrechtliche Anwendung des Gesetzes liiBt zu wiinschen iibrig. Es werden eine
Reihe von Ursachen angedeutet. Zu gleicher Zeit werden die Miiglichkeiten behandelt,
trotz einer restriktiven Kassationsrechtspflege, das Nachkommen strafrechtlicher Norrnen
aus dem Gesetz tiber Handelspraktiken mittels der Unterlassungsklage zu gewiihrleisten.
Die Verbraucherverbiinde und der Minister haben allerdings von der ihnen (ausdriicklich)
zuerkannten Miiglichkeit zur Forderung des Erlasses von zivilrechtlichen VerstiiBen gegen
das Gesetz, einen geringen Gebrauch gemacht. Das Klagerecht des einzelnen Konsumenten wird in der Literatur (manchmal) angefochten, aber von dem Verfasser verteidigt.
Im zweiten Teil werden Perspektiven fur einen besseren Schutz anhand der bestehenden
lnstrumente angedeutet. Der umfassende Definition der Wirtschaftswerbung im Art. 19,
das Verbot einer gesetzwidrigen Werbung im Art. 20, 4 o, die Miiglichkeiten des einzelnen
Verbraucher und des Staatsanwalts einzugreifen, eine realistische Interpretation des Begriffs ,bOse Absicht" im Art. 61, uns zuletzt die Theorie des ,gesetzwidrigen Wettbewerbs" bieten oft unterschatzte Miiglichkeiten des Verbraucherschutzes.
Ebenfalls verkannt sind die schuldrechtlichen Folgen von VerstiiBen gegen das Gesetz tiber
Handelspraktiken. Nach der betreffende Analyse pliidiert der Verfasser fiir eine Einheit
sachrechtlicher und Verfahrensrechtlicher Bestimmungen, die dem Konsumenten bei
einem ihm gegeniiber ungehiirlichen Marktverhalten das Recht auf entsprechenden Schadenersatz gewiihrt.
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Im letzten Teil werden die wichtigsten Bestimmungen eines Vorentwurfes zur Novellierung des Gesetzes tiber Handelspraktiken besprochen. Hierbei wird vor allem die neue
Generalklausel in Bezug auf,, VerstoBe gegen die ehrlichen Handelsbrauche bei denen den
Interessen eines oder mehrere Verbraucher geschadet wird", beachtet.
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