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I. INLEIDING -

A.

BEGRIPPEN

HANDELAAR

1. Het begrip handelaar wordt in de wet op de handelspraktijken niet
omschreven. Gedurende 14 jaar is er betwisting geweest rand de vraag of
handelaar al dan niet diende te worden opgevat in de zin daaraan gegeven
door bet wetboek van koophandel.
Vaak werd in de rechtspraak bet standpunt voorgehouden dat bet begrip
handelaar zich uitstrekt tot deze agenten die een actieve rol spelen in de
mededinging (o.a. Voorz. Kh. Brussel 15 november 1978, B.R.H., 1979,
170) of nog dat een deelnemer aan het ruilverkeer op de economische markt
een concurrentiele positie kan innemen zonder de juridische hoedanigheid
van handelaar te hebben (Voorz. Kh. Antwerpen, 16 juli 1982, T.B.H.,
1984, 218; Brussel, 20 december 1983, J.T., 1984, 74).

2. Bij arrest van 1 februari 1985 heeft bet Hof van Cassatie gesteld dat bet
woord handelaar voorkomend in artikel22 W.H.P. overeenkomt met bet
woord koopman in artikel1 Wb. Kh., dat beide woorden hetzelfde begrip
dekken (T.B.H., 1985, 259 en R. W., 1984-85, 2913, noot De Vroede P.).
Aangenomen mag worden dat de uitspraak van bet Hof van Cassatie tevens
geldt voor aile andere artikelen van de W .H.P. waar bet woord handelaar
in voorkomt.
3. Of aldus aile problemen opgelost zijn kan worden betwijfeld. Inderdaad
bet blijft steeds de bodemrechter die zal moeten uitmaken of bet concrete,
hem voorgelegde geval, als daad van koophandel dient te worden aangemerkt en of hij die deze daden stelt daarvan hoofdzakelijk of aanvullend
zijn gewoon beroep maakt (Voorz. Kh. Antwerpen, 16 januari 1986, Handelspraktijken, verder H.P., 1986, I, 59; Voorz. Kh. Turnhout, 12 december 1986, H.P., 1986, IV, 263; Voorz. Kh. Brussel, 7 februari 1984, J.T.,
1984, 345).
Het is dienvolgens niet mogelijk in abstracto te bepalen of een V.Z.W. een
publiekrechtelijke persoon of een curator al dan niet als handelaar dient te
worden aangemerkt.
Het antwoord zal steeds van de feitelijke omstandigheden afhangen.

Verenigingen zonder winstoogmerk
4. Zo werd een V.Z.W. als handelaar aangemerkt omdat zij instaat voor
de beroepsvorming van haar leden die voor de daaraan verbonden kosten
niet moeten opdraaien. Het winstoogmerk van deze V.Z.W. kon aldus
worden afgeleid uit bet materieel voordeel dat haar leden genieten (Voorz.
Kh. Luik, 20 november 1986, T.B.H., 1987, 467).
- Werd ook als handelaar aangemerkt de V.Z.W. die zich in hoofdorde
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bezig houdt met de volledige organisatie van weddenschappen die aangegaan worden ter gelegenheid van paardenkoersen (onderneming van spel en
weddenschap) en dit, ten persoonlijke titel tegen beloning voor rekening van
een derde welke niet door het publiek behoord gekend te zijn (Voorz. Kh.
Brussel, 27 juni 1983, T.B.H., 1984,233, bevestigd bij Brussel, 16 mei 1984,
T.B.H., 1984, 633, noot De Caluwe, A., J.T., 1985, 308, kritische noot
Coipel, M.
- Is eveneens als handelaar aan te merken de V.Z.W. die in wezen een
publiciteitsagentschap is, oak al blijkt dat zij slechts verliezen heeft geleden
(Kh. Brussel, 6 juni 1984, R.P.S., 1984, 359).
- Er zijn trouwens V.Z.W.'s die ingeschreven zijn in het handelsregister
en die aan haar !eden winst uitkeren (Kh. Luik, 28 juli 1983, Jur. Liege,
1984, 176).
- Een V .Z. W. moet als handelaar worden beschouwd van zodra zij
hoofdzakelijk of bijkomend daden stelt die door de wet als daden van
koophandel worden aangemerkt en hierbij commerciele methodes hanteert
(Voorz. Kh. Brussel, 27 september 1983, T.B.H., 1984, 288; Voorz. Kh.
Brussel, 16 september 1983, Ing. Cons., 1984, 349).
- Tot een zelfde besluit werd eveneens gekomen m.b.t. een V.Z.W.
waarvan de activiteiten behoren tot de activiteiten van reisorganisatoren en
-bemiddelaars (Voorz. Kh. Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 37).
5. Uiteraard zijn er oak beslissingen in de andere richting.
- Indien de wetgever voor de erkenning van keuringsorganismen het
vereiste heeft gesteld dat zij de vorm van V.Z.W. zouden aannemen dan
was zulks om iedere vorm van koopmanschap uit te sluiten wat trouwens
de in artikel829 sexies Alg. Reglement Arbeidsbescherming vervatte ontzeggingen heeft gerechtvaardigd. Dergelijke keuringsorganismen zijn geen
,economische agenten" in de zin van de wet van 14 juli 1971, doch veeleer
onafhankelijke lichamen die belast zijn met een taak die dient te worden
beschouwd als een verlenging van de controletaak van de overheid (Voorz.
Kh. Brussel, 29 november 1982, T.B.H., 1984, 84).
- Van zijn kant stelde het Hof van Cassatie dat een V.Z.W. die een
bijkomstige handelsactiviteit uitoefent (verkoop van drank in een bar)
hierdoor geen koopman wordt, noch hotelhouder of restauratiehouder in
de zin van de artikelen2271 en 2272B.W. (Cass., 12 februari 1987, T.B.H.,
1988, 155 met noot; R. W., 1987-88, 191).
- Een V.Z.W. zelfs als zij een handelsactiviteit uitoefent wordt hierdoor
nag geen koopman. Een vordering tot staken kan derhalve niet tegen de
V.Z.W. worden ingesteld. Dit belet evenwel niet dat de eiser rechtstreeks
een vordering tot staken kan instellen tegen degenen die, onder de dekmantel van de V.Z.W. een handelsactiviteit uitoefenen (Brussel, 10 mei 1988,
T.B.H., 1988, 938, met noot Stuyck, J.).
In het hier besproken geval ging het om een V.Z.W. die als reisbureau
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optreedt, wagens verkoopt en reizen organiseert. Het statutair doel is
dubbelzinnig omschreven en zo commerciele activiteiten weliswaar uitgesloten zijn dan blijven de statuten zeer algemeen. Het Hof van Beroep is tach
van oordeel dat dit alles niet volstaat om te besluiten tot de commercialiteit
van de betrokken V .Z. W. die wettelijk geen handelsdaden mag stellen tenzij
als accessorium van haar hoofdactiviteit. De door de gelntimeerde gestelde
grensoverschrijdende handelingen kunnen de aard van de vereniging niet
wijzigen. Zoals Stuyck J. terecht opmerkt bestaat aldus het gevaar dat de
rechtsvorm van V.Z.W. een perfect schild wordt tegen vorderingen tot
staken wegens oneerlijke concurrentie (zie ook Schrans, G., Levend en
herlevend recht rand het winstoogmerk, T.P.R., 1986, 669-701).

Overheid en Overheidsondernemingen
6. Ook een overheidsonderneming kan onder het juridisch begrip ,handelaar'' vallen wanneer haar oprichtingswet uitdrukkelijk bepaalt dat haar
daden als daden van koophandel aan te mer ken zijn (Antwerpen, 12 januari
1988, T.B.H., 1988, 929).
- De Regie voor Telefonie en Telegrafie werd dienvolgens voor een
overtreding op de W.H.P. op het matje geroepen (Bergen, 7 februari 1984,
Rev. Reg. Dr., 1984, 75).
- Omstreden blijft de vraag of de R. T .B.F. als handelsonderneming in de
zin van de W.H.P. kan worden aangemerkt.
Het ontkennend antwoord van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd omgebogen bij arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 28 juni 1985 (onuitg. nr. 1035).
- De Belgische Radio & Televisie valt prima facie niet onder het begrip
handelaar zoals bedoeld in artikel 54 W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel, 23
februari 1987, H.P., 1987, I, 155).
- In dezelfde zin besliste ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel m.b.t. een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid
waarvan de doelstellingen per essentie niet commercieel zijn. Overheidsinstellingen worden niet geacht een handelskarakter te vertonen tenzij de wet
hun dit handelskarakter op een of andere wijze toekent. Ook het begrip
onderneming, d.i. het deelnemen aan het economisch Ieven met nastreven
van een positief balansresultaat (hogere inkomsten dan uitgaven) past
evenmin zo het nagestreefde doel niet economisch of financieel maar sociaal
is (Voorz. Kh. Brussel, 23 juni 1986, H.P., 1986, II, 210).
7. Zelfs een stad kan op grand van de door haar gestelde handelingen als
handelaar worden aangemerkt. Tot dit besluit kwam de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Turnhout m.b.t. de stad Turnhout en dan
wei omdat uit het als gewoon voorkomend ritme van de door haar georganiseerde filmvertoningen kan worden afgeleid dat zij, zij het uiteraard aanvullend, van het bedrijven van een sub artikel 2, par. 5 Wb. Kh. als daad van
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koophandel aangemerkte activiteit in haar cultuurcentrum ,De Warande"
haar gewoon beroep maakt (Voorz. Kh. Turnhout, 17 oktober 1986, H.P.,
1986, IV, 45).
Curatoren
8. Wat de curatoren betreft komt het er eveneens op aan nate gaan welke
handelingen zij stellen. Zo zij de handelsactiviteiten van de gefailleerde
verder zetten zijn zij als handelaar aan te merken (Voorz. Kh. Turnhout,
26 november 1982, T.B.H., 1984, 41 met instemmende noot van Bogaert,
G.).
Anders is het gesteld wanneer een curator enkel overgaat tot de tegeldemaking van de activa van een failliet verklaarde vennootschap zonder verdere
voortzetting van haar activiteit (Voorz. Kh. Brussel, 26 maart 1986, T.B.H.,
1988, 225). Deze regel geldt ook voor een buitenlandse curator.
Betwiste gevallen
9. Principieel is een zaakvoerder geen handelaar noch ambachtsman
(Voorz. Kh. Brugge, 24 december 1986, H.P., 1986, IV, 263). Het zal er
evenwel steeds op aankomen na te gaan of de voorgehouden hoedanigheid
van zaakvoerder met de werkelijkheid overeenkomt. Zo zal bet aanvaarden
van bestellingen in het kader van een geplande exploitatie van een publiciteitsagentschap waarvan de betrokken persoon zaakvoerder zou worden,
aangemerkt worden als daden van koophandel wanneer niet blijkt dat deze
daden werden gesteld in de voorgewende hoedanigheid (Brussel, 21 januari
1986, H.P., 1986, I, 71).
- Een zelfstandig landbouwdeskundige waarvan de adviezen vergoed worden door honoraria heeft niet de hoedanigheid van handelaar (Voorz. Kh.
Brussel, 30 januari 1984, Ing. Cons., 1984, 438).
- Op grond van feitelijke omstandigheden kan ook een werknemer als
handelaar worden aangemerkt. Zulks zal bet geval zijn wanneer hij hetzij
in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met
rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een
commerciele, financiele of industriele aktiviteit aan de dag legt en produkten of diensten verkoopt of te koop aanbiedt (Voorz. Kh. Leuven, 7 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 21).
10. Een werknemer die enkel zijn naam leent ten behoeve van een advertentie in de Gouden Gids waarbij zijn werkgever reclame voert voor zijn zaak
stelt daarmee zelf geen handelsdaden (Voorz. Kh. Antwerpen, 24 apri11986,
H.P., 1986, II, 36; Voorz. Kh. Antwerpen, 26 maart 1986, T.B.H., 1988,
225).
- Naamlening ten voordele van een handelaar kan op zichzelf niet geassimileerd worden met enige daad van koophandel, zodat de ,naam-lener" op
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basis daarvan aileen niet als handelaar voor de toepassing van de W.H.P.
kan beschouwd worden (Voorz. Kh. Brugge, 4 april1986, H.P., 1986, II,
22.
- M.b.t. naamlening stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk dat uit het enkele feit de meeste aandelen van firma's te
bezitten niet kan worden afgeleid dat die firma's slechts naamleners zouden
zijn voor een handel die voornoemde aandelenbezitters persoonlijk zouden
drijven. Uit het enkele feit dat dezelfde personen initiatiefnemers voor de
oprichting van deze firma's zouden zijn kan evenmin worden afgeleid dat
die firma's slechts met dat doel werden opgericht (Voorz. Kh. Kortrijk, 29
september 1986, H.P., 1986, III, 138).
11. Tot het ,bezit" van de status van handelaar werd in de twee volgende
gevallen besloten.
Het optreden als tussenpersoon voor een begrafenisonderneming is een
makelaarsverrichting die door de wet als daad van koophandel wordt
aangemerkt (art. 2 Wb. Kh.). De hieruit voortspruitende hoedanigheid van
handelaar wordt nog extra in de verf gezet indien uit een plaatselijk
advertentieblad blijkt dat men dag en nacht ten dienste staat en men voor
zijn waning een groat reclamebord ,Begrafenissen" heeft aangebracht
(Antwerpen, 29 april 1986, H.P., 1986, II, 84).
Stelt eveneens daden van makelaar en is dus als handelaar aan te merken
de zelfstandige agent wiens beroepsactiviteit bestaat uit het opsporen en
bezoeken van klienteel en eventueel afsluiten van kontrakten voor rekening
en in naam van zijn principaal (Antwerpen, 6 mei 1986, H.P., 1986, II, 96.
12. Werd niet als daad van koophandel aangemerkt het ter beschikking
stellen van een sporthal voor diverse manifestaties onder de vorm van
verhuring. Dat aan de verhuring winstoogmerk ten grondslag ligt, ontneemt
aan deze activiteit haar burgerlijk karakter niet. Evenmin het feit dat het
verhuurde goed een infrastructuur bevat die het geschikt maakt voor het
gebruik dat de huurder beoogt (Gent, 20 februari 1986, H.P., 1986, I, 188).
Een B.V.B.A. die zich inlaat met de verzorging, de hulp- en dienstverlening
aan bejaarden en met het onderhoud van de lokalen waarin deze personen
gevestigd zijn oefent activiteiten uit die thuishoren bij het maatschappelijk
dienstbetoon en stelt geen handelsdaden, zelfs niet wanneer in haar maatschappelijk doel vermeld wordt dat zij zich onledig houdt met het leveren
van warme en koude maaltijden, het uitbaten van een gelagzaal voor
cremerie-, brood- en banketprodukten e.d. activiteiten meer (Voorz. Kh.
Antwerpen, 29 mei 1986, H.P., 1986, II, 131).
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Inschrijving in het Handelsregister - Bestaan van de
handelaarshoedanigheid
13. Het is niet de inschrijving in het handelsregister die de status van
handelaar in de zin van artikel 1 Wb. Kh. verleent, zoals het feit dat men
niet in het handelsregister is ingeschreven geen bewijs vormt van de afwezigheid van de hoedanigheid van handelaar (Gent, 20 februari 1986, H.P.,
1986, I, 188; Voorz. Kh. Brussel, 7 november 1983, Ing. Cons., 1984, 352).
Wei schept een dergelijke inschrijving een vermoeden. Het feit dat de
desbetreffende persoon zich in zijn beroepsbedrijvigheid laat doorgaan als
zaakvoerder van een vennootschap is niet van aard om dit vermoeden te
weerleggen (Voorz. Kh. Brussel, 18 november 1986, H.P., 1986, IV, 119).
14. De handelaarshoedanigheid dient te bestaan op het ogenblik van de
betwiste handeling, ongeacht of een van de partijen die hoedanigheid v66r
de dagvaarding heeft verloren (Cass., 18 mei 1984, R. W., 1984-85, 1444
met noot Laenens, J., in dezelfde zin Arr. Rb. Brugge, 26 februari 1982,
T.B.H., 1983, 383).

B.

VERBRUIKER

15. In de hier besproken periode is slechts een beslissing bekend m.b.t. het
begrip verbruiker. Is als dusdanig aan te merken ,Uitsluitend de eindverbruiker'', hij die de produkten of diensten voor prive doeleinden aanschaft
(Voorz. Kh. Charleroi, 7 maart 1986, H.P., 1986, I, 237).

C.

PRODUKT

16. Een film is een produkt sterk beYnvloed door het auteursrecht (Voorz.
Kh. Brussel, 13 juni 1986, H.P., 1986, II, 180); hetzelfde geldt voor een
weekblad (Voorz. Kh. Brugge, 23 december 1986, H.P., 1986, IV, 267).
Van zijn kant stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen dat de verkoop van abonnementen als verkoop van goederen
dient te worden beschouwd (Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari 1987, H.P.,
1987, I, 138).
D. DIENST

17. Sinds de wet van 26 juli 1985 moet onder diensten worden verstaan , ,aile
prestaties die een handelsdaad of een ambachtsbedrijvigheid uitmaken".
Het begrip dienst wordt voortaan niet meer getoetst aan de hoedanigheid
van de dienstenleverancier (Part. St., Senaat, 1981-82, 272/2, 3). Op de
consequenties van deze verruiming werd reeds gewezen (De Vroede, P.,
,Handelspraktijkenwet. Stand van zaken en toekomstige ontwikkeling",
T.P.R., 1986, 611).
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M.b.t. diensten stelde het Hof van Beroep te Gent dat reizen niet als
lichamelijke roerende goederen maar wei als diensten aan te merken zijn
zoals gedefinieerd in artikel1 W.H.P. (Gent, 22 mei 1986, H.P., 1986, II,
124; in dezelfde zin Voor. Kh. Brussel, 7 juli 1983, T.B.H., 1984, 319). Een
lening is eveneens als dienst aan te merken (Brussel, 2 februari 1983, Ing.
Cons., 1984, 344).
E. HET CONCURRENTIEBEGRIP
18. De W.H.P. heeft het enge concurrentiebegrip zoals het werd gehuldigd
in het nu opgeheven K.B. nr. 55 van 23 december 1934 opgegeven. Het is
niet noodzakelijk dat de betwisting zich voordoet tussen handelaars of
ambachtslieden die gelijkaardige activiteiten ontwikkelen of zich richten tot
hetzelfde klienteel. Dit werd nog tijdens de hier onderzochte periode herhaalde malen onderstreept (Antwerpen, 7 september 1982, Ing. Cons.,
1983, 106; Brussel, 31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124 met noot Bogaert,
G.; Voorz. Kh. Mechelen, 28 februari 1986, H.P., 1986, I, 152; Voorz. Kh.
Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 153; Voorz. Kh. Brussel, 16 juni
1986, H.P., 1986, II, 183; Voorz. Kh. Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986,
II, 278; Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I, 25.

F. GOEDE TROUW
19. Af en toe wordt als verweermiddel de goede trouw van de overtreder
ingeroepen zonder sukses evenwel. De goede trouw of de onwetendheid van
verweerder is irrelevant (o.m. Voorz. Kh. Brussel, 17 juni 1985, Ing. Cons.,
1985, 294; Voorz. Kh. Dendermonde, 21 mei 1986, H.P., 1986, II, 123).
Overtredingen die te kwader trouw worden gesteld worden beteugeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 61 W.H.P. (zie randnummer 396).

G. Is DE W.H.P. VAN OPENBARE ORDE?
19bis. In een ophefmakend arrest stelde het Hof van Beroep te Bergen dat
de Handelspraktijkenwet van openbare orde is en dat aile overeenkomsten
in strijd met de verboden die ze uitvaardigt nietig zijn (Bergen, 6 juni 1986,
onuitg.). Tegen dit arrest werd een voorziening in cassatie ingeleid steunend
op twee middelen.
Het eerste betrof de interpretatie van artikel22 W.H.P.; in het tweede, in
deze aangelegenheid het belangrijkst, werd gesteld dat de sanctie die de
verkoop met verlies treft ofwel het stakingsbevel is overeenkomstig artikel
55 ofwel de penale bestraffing in toepassing van de artikelen 61 en 62. Ten
onrechte zo werd door de aanlegger geconcludeerd werd in deze toepassing
gemaakt van de artikelen 6 en 1133 B.W. Op dit tweede middel beperkte
het Hof zijn antwoord tot het volgende: ,het feit dat een verkoop met
verlies het voorwerp kan zijn van een stakingsbevel door de Voorzitter van
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de Rechtbank van Koophandel is niet exclusief voor de mogelijkheid dat
deze verkoop nietig zou worden verklaard op grand van de artikelen 6 en
1133 B.W." (Cass., 17 maart 1988, T.B.H, 1988, 914).
O.i. gaat de stelling van het Hof van Beroep te Bergen niet open is het op
zijn minst onjuist te stellen dat de ganse Handelspraktijkenwet van openbare orde is. Deze wet bevat inderdaad tal van bepalingen waarvan bezwaarlijk
kan worden voorgehouden dat ze de essentiele belangen van de Staat of van
de gemeenschap raakt of die in het privaat recht de juridische grondslagen
vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust
(De Vroede, P., ,Het probleem van de civielrechtelijke sanctie van verbaden handelsverrichtingen", T.B.H., 1988, 916-922).
H. DE W.H.P. EN HET OVEREENKOMSTENRECHT
19ter. Zo de rechtsleer reeds belangstelling heeft betoond voor het probleem van de W.H.P. en bet overeenkomstenrecht (Stuyck, J., ,Les
pratiques du commerce et le droit des contrats", Ann. Dr. Louvain, 1986,
62 e.v.; Fagnart, J.L., ,La formation et l'execution des contrats", in
Pratiques du commerce & Information et Protection du Consommateur,
103-138) dan is in de rechtspraak totdusver haast geen spoor m.b.t. het lot
van overeenkomsten die in overtreding van een of andere bepaling van de
W .H.P. werden gesloten. Aileen de Rechtbank te Kortrijk velde terzake een
vonnis en besliste dat een gezamenlijke verkoop van een keukeninstallatie
en een stereo-installatie artikel 35 overtreedt en dienvolgens als verboden
verkoop ongeldig moest worden verklaard (Rb. Kortrijk, 7 december 1981,
R. W., 1982-83, 174 met noot De Vroede, P.).
In het door het Hof van Beroep te Bergen behandelde geval ging het om
een bestelling van een aantal flessen wijn. Nadat bet betrokken grootwarenhuis de levering had geweigerd onder het voorwendsel van een verkeerde
prijsaanduiding, werd v66r het Hof van Beroep de stelling verdedigd dat
het om een verkoop met verlies ging en bet dienvolgens wegens overtreding
van artikel 22 een nietige verkoop was. Het Hof van Beroep te Bergen
volgde deze zienswijze (Bergen, 6 juni 1986, onuitg.; zie commentaar De
Vroede, P ., ,Het probleem van de civielrechtelijke sanctie van verboden
handelsverrichtingen", T.B.H., 1988, 916-922).
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HOOFDSTUK

I

HANDELSVOORLICHTING
AFDELING

I

A. PRIJSAANDUIDING (art. 2 en 3)

20. De wet van 14 november 1983 heeft artikel2, § 3 inzake prijsaanduiding
voor produkten en voor diensten gewijzigd door de verplichting op te leggen
dat de aangeduide prijs of tarief door de verbruiker te betalen, de eindprijs
of het eindtarief moet zijn, waarin de B. T. W., aile taksen alsook de kosten
van a! de diensten die moeten betaald worden in supplement door de
verbruiker, begrepen zijn.
21. Artikel2 m.b.t. prijsaanduiding is niet van toepassing wanneer in een
schrijven aan de klanten een globaal aanbod voor aankoop wordt gedaan
zonder verwijzing naar bepaalde goederen waarvan het voorwerp duidelijk
omschreven is (Voorz. Kh. Mechelen, 2 januari 1986, H.P., 1986, I, 7).
In dit vonnis huldigt de Voorzitter het nochtans m.b.t. artikel 2 niet te
hanteren burgerrechtelijk principe van tekoopaanbieding (zie De Vroede,
P. en Bailon, G.L., Hande/spraktijken, nr. 55).
Verdient integendeel bijgevallen te worden, een arrest van het Hof van
Beroep te Gent waarin werd gesteld dat de vermelding van prijzen in een
brochure waarin reizen worden aangeprezen onder de toepassing valt van
artikel2 W.H.P. en dat de vraag of de brochure aldan niet een juridisch
verbindend aanbod bevat voor de toepassing van artikel2 niet relevant is.
Het Hof concludeerde dienvolgens dat de toegepaste prijsaanduiding strijdig is met artikel 2, § 3 omdat voor elk van de aangeboden bestemmingen
een prijs wordt aangeduid waarin niet aile door de klanten te betalen kosten
(nl. de dossierkosten) begrepen zijn. Dat de brochure aanwijzingen bevat
waarmee de verbruiker zelf de eindprijs kan berekenen doet geen afbreuk
aan het bestaan van de overtreding (Gent, 22 mei 1986, H.P., 1986, II, 124).
22. In toepassing van artikel 3, §2 werd bij K.B. 23 januari 1984 voor
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten een
vrijstelling van de verplichting van goed zichtbare prijsaanduiding toegestaan, mits hun prijs minstens 60.000 F bedraagt.
Deze voorwerpen worden naar analogie met hun omschrijving in het
gemeenschappelijk E.E.G.-douanetarief gepreciseerd (zie De Vroede, P. en
Bailon, G.L., o.c., nr. 96).
23. Voor motorbrandstoffen geldt als algemene regel dat de werkelijk
gevraagde eenheidsprijs deze is die aangeduid wordt door de draaischijf van
de pompen, bestemd tot bevoorrading van de voertuigen (art. 1, K.B.
23 november 1984 betreffende de aanduiding van de prijs van motorbrandstoffen).
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Zowel binnen als buiten de verkoopinrichting moeten de aanduidingen van
de vermindering van de verkoopprijs van de motorbrandstoffen in vergelijking met de officiele eenheidsprijs voortvloeiende uit de programma-overeenkomst betreffende de prijzen van petroleumprodukten vermelden:
1° de officiele eenheidsprijs;
2° het bedrag van de toegestane prijskorting in vergelijking met die officiele
eenheidsprijs;
3° de werkelijk gevraagde eenheidsprijs, die dezelfde is als die aangeduid
op de draaischijf van de pompen bestemd tot bevoorrading van de voertuigen.
De categorieen of kwaliteiten van de motorbrandstoffen alsook de mogelijke verkoopvoorwaarden waarop de hiervoor bedoelde aanduidingen betrekking hebben, moeten duidelijk gespecifieerd worden.
De afmetingen en de zichtbaarheid van de cijfers die de vermindering van
de verkoopprijs aanduiden, mogen niet grater zijn dan deze van de cijfers
die de werkelijk gevraagde eenheidsprijs aanduiden.
De aanduidingen moeten duidelijk gescheiden worden van de aanduiding
van de eventuele ristorno's toegestaan door middel van titels, bedoeld in
artikel 38, 3° van de W.H.P.
B. AANKONDIGING VAN PRIJSVERLAGING EN DE PRAKTIJK VAN PRIJSVERGELIJKING (art. 4, §§ 1, 2, 3 en 4)

I.

ALGEMEEN

24. Fundamentele wijzigingen werden bij de wet van 26 juli 1985 aan artikel
4 aangebracht.
Hierna de nieuwe tekst:
§ 1. ,Ieder die een prijsverlaging aankondigt wordt geacht te verwijzen
naar de prijzen die hij voor gelijke produkten of diensten pleegde toe te
passen in dezelfde inrichting.
Behalve voor bederfelijke produkten kan geen prijs of tarief als gebruikelijk
worden beschouwd, indien die niet werd toegepast gedurende een doorlopende periode van een maand onmiddellijk voorafgaand aan de datum
waarop de verminderde prijs ingang vindt.
In alle gevallen moet deze datum aangeplakt blijven gedurende de gehele
periode van de verkoop. Deze periode moet ten minste een voile dag duren
en mag, behalve voor de uitverkopen, niet langer duren dan een maand".
Het oorspronkelijk artikel4, § 2 blijft onveranderd. Nieuw is§ 3. ,Er mag
slechts naar andere prijzen worden verwezen indien zij goed zichtbaar en
ondubbelzinnig zijn aangekondigd en indien het om een kleinhandelsprijs
gaat die bij toepassing van de besluitwet (sic) van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen werd gereglementeerd. In
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dat geval wordt aangegeven dat het om een gereglementeerde prijs gaat".
Ben nieuwe § 4 wordt ingevoegd; hij luidt als volgt: ,Niemand mag een
prijsverlaging aankondigen of een prijsvergelijking maken indien hij niet
kan bewijzen dat de referentieprijs beantwoordt aan de criteria bepaald in
dit artikel".
II.

0VERTREDINGEN OP ARTIKEL

4

EN DE VORDERING TOT STAKING

25. Zoals bekend komt artikel 4 W .H.P. niet voor in de opsomming van
artikel 55 W.H.P. Strikt genomen dienen de inbreuken op artikel4 via de
strafrechtelijke weg beteugeld te worden. Toch zijn er enkele beslissingen
van consulaire rechters die het bepaalde in artikel 4 ingevolge een vordering
tot staking hebben behandeld. Dit is mogelijk in de mate dat inbreuken op
artikel 4 handelingen zijn die kunnen beschouwd worden als strijdig met
de eerlijke handelsgebruiken en van aard om de beroepsbelangen van
concurrerende handelaars en/of ambachtslieden te kunnen schaden (Voorz.
Kh. Turnhout, 17 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 54; in dezelfde zin Voorz.
Kh. Brussel, 10 januari 1986, H.P., 1986, I, 43; Voorz. Kh. Brugge, 17 april
1986, H.P., 1986, II, 50; Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II,
190; anders Voorz. Kh. Luik, 14 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 135).
26. Het gebeurt ook dat een onwettige prijsverlaging, zijnde een prijsverlaging voor produkten die tevoren nog niet werden aangeboden of waarvan
de vroeger toegepaste prijs anders was dan de prijs waarmee de verlaagde
prijs wordt vergeleken, gelijktijdig strijdig wordt bevonden met de artikelen
4, § 1, 20 en 54 (Voorz. Kh. Antwerpen, 13 november 1986, H.P., 1986,
IV, 113).
Ben inbreuk op artikel 4 wordt soms ook gelijktijdig met een tekortkoming
aan artikel 33 (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II, 190) of
aan artikel 34 (Luik, 8 december 1986, H.P., 1987, I, 9) beteugeld.
De omweg langs de artikelen 20, 33, 34 of 54 wordt niet steeds gedaan.
Bnkele gevallen van , ,rechtstreekse'' toepassing van artikel 4 via de vordering tot staking zijn dan ook te noteren (Voorz. Kh. Brugge, 5 februari 1986,
H.P., 1986, I, 99; Voorz. Kh. Hasselt, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 144;
Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 31; Voorz. Kh.
Brugge, 21 april1986, H.P., 1986, II, 58; Voorz. Kh. Hasselt, 6 juni 1986,
H.P., 1986, II, 167.

III.

DE VERWIJZINGSPRIJS

27. - Publiciteit die gewag maakt van ,belachelijke prijzen", ,spotprijzen" en ,ongelooflijke voorwaarden" zonder dat daarbij verwezen wordt
naar de prijzen die de maker van de publiciteit vroeger toepaste gedurende
een doorlopende periode van een maand, is een inbreuk op artikel4 (Voorz.
Kh. Hasselt, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 144).
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- De verkoop tegen verminderde prijs georganiseerd op het einde van de
dag, na de normale openingsuren van de winkel en voorbehouden aan de
houders van een ,shopping card" is een inbreuk op artikel4 (ook op art. 34
W.H.P.) (Luik, 8 december 1986, H.P., 1987, I, 9 waarbij Voorz. Kh.
Luik, 12 december 1985 wordt hervormd).
28. Verwijzing naar door de producent of invoerder opgelegd of aanbevolen prijzen is sinds de wet van 26 juli 1985 niet meer toegelaten (Voorz. Kh.
Brugge, 17 april 1986, H.P., 1986, II, 50).
Terecht werd dan ook volgende aankondiging verboden.
,De wet van 22 augustus 1985 - bedoeld wordt de wet van 26 juli 1985
- verbiedt voortaan dat wij uw vermindering op de door de invoerder
aanbevolen kleinhandelsprijzen publiceren'' (Voorz. Kh. Brussel, 20 januari 1986, H.P., 1986, I, 41).
Ten onrechte verweet de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brugge aan een verweerder dat hij niet op ondubbelzinnige wijze had gesteld
dat hij tot prijsvergelijking met een door de invoerder of producent aanbevolen prijs was overgegaan. Het door voornoemde Voorzitter opgelegde
stakingsbevel was evenwel om andere tekortkomingen gegrond (Voorz. Kh.
Brugge, 5 februari 1986, H.P., 1986, I, 99).
IV.

GEEN OVERTREDING VAN ARTIKEL

4

29. De verplichtingen opgelegd door artikel 4 werden niet toepasselijk
geacht op folders en reclameboodschappen die postorderbedrijven aan de
verbruikers sturen (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1986, H.P., 1986, I, 225).
Nog minder overtuigend is de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Mechelen die van oordeel is dat artikel4 geen toepassing
vindt wanneer in een schrijven aan de klanten weliswaar gewag wordt
gemaakt van ,speciale kortingen", wat duidelijk als aankondiging van
prijsverlaging aan te merken is. Ook is de Voorzitter van oordeel dat een
verwijzing naar de vroegere prijs niet dient te gebeuren daar het gaat om
een globaal aanbod en het normaal is dat deze speciale kortingen toegepast
worden op de vroeger vastgestelde en gehanteerde prijzen (Voorz. Kh.
Mechelen, 2 januari 1986, H.P., 1986, I, 7).
Mild was ook het Hofvan Beroep te Gent m.b.t. de aankondiging van een
korting van 300Jo ,op zeer lage prijzen".
Dergelijke aankondiging is geen inbreuk op de artikelen 4 of 33 daar geen
konkrete elementen worden aangevoerd waaruit blijkt dat de korting niet
toepasselijk is op de prijzen die dezelfde verkoper voor de verkoop van
gelijke produkten gewoonlijk vroeg (Gent, 22 september 1986, H.P., 1986,
III, 115).
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C. BESTELBON (art. 4, § 5)

30. De niet verlenging van de programmaovereenkomst met de automobielsector gaf aanleiding tot het uitvaardigen van het K.B. van 28 april 1986
houdende bepaalde vermeldingen die moeten voorkomen op de bestelbon
m.b.t. de verkoop van nieuwe voertuigen. Het werd opgeheven bij K.B. van
15 april1988 (B.S., 29 april1988) bij het afsluiten van een nieuwe programmaovereenkomst betreffende de verkoopprijzen van sommige autovoertuigen (zie desaangaande Balate, E., ,Le contrat -programme relatif aux
prix de vente de certains vehicules automobiles", D.C.R., 1988, 22).
31. M.b.t. de bestelbon zijn drie beslissingen te vermelden.
- In een arrest van 24 juni 1987 stelde het Hof van Beroep te Brussel:
,Indien de consument de leveringsdatum als een essentieel bestanddeel van
de verkoop beschouwt, is het niet verklaarbaar dat hij de datum op de
bestelbon niet laat vermelden. De koper lijdt dan ook geen schade indien
de bestelbon wettelijk onvolledig is" (Brussel, 24 juni 1987, T.B.H., 1988,
59 met afkeurende noot van Stuyck, J.).
- Wanneer tussen partijen onenigheid bestaat over de kleur van het
bestelde bankstel en de krachtens artikel 4, § 5 W.H.P. op te maken
bestelbon geen beschrijving geeft die een zekere identificatie van het bestelde mogelijk maakt (art. 5, K.B. 10 juli 1972), dan moet dit verzuim in het
nadeel van de verkoper spelen, op wie de verplichting tot opmaken van de
bestelbon rust (Rb. Eerste Aanl. Antwerpen, 24 april 1986, T.B.H., 1986,
697 met noot Bailon, G.L.).
- De op een bestelbon door de verkoper aangebrachte vermeldingen
moeten worden uitgelegd tegen de verkoper (art. 1602 B.W.) inzonderheid
wanneer hij als wijnhandelaar in strijd met het K.B. nr. 58 van 20 december
1934 betreffende wijn en oenologische produkten misleidende aanduidingen
gebruikt betreffende de herkomst van de wijn (Gent, 10 april1987, R. W.,
1987-88, 84).
AFDELING

II

AANDUIDING VAN DE HOEVEELHEID (art. 5-11)
32. In een vonnis werd gesteld dat de stakingsrechter niet bevoegd is om
via artikel 54 W .H.P. inbreuken op artikel 9 dat niet voorkomt in artikel
55 te sanctioneren (Voorz. Kh. Luik, 9 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 24).
Wat de recente uitvoeringsbesluiten m.b.t. de aanduiding van hoeveelheid
betreft verwijzen we naar De Vroede, P. en Flamee, M., Handboek van het
Belgisch Economisch Recht, 3e uitgave, nr. 1424-1427. Zie ook De Vroede
P. en Bailon, G. L., ,Evaluatie naar Belgisch recht van de juridische
technieken voor een beleid gericht op de transparantie van de markt", in
Handelspraktijken & Voorlichting en bescherming van de consument, 5864.
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III

BENAMING EN SAMENSTELLING DER PRODUKTEN
33. Ook al vermeldt bet door de Correctionele Recbtbank te Mecbelen op
28 september 1987 gevelde vonnis bet K.B. van 2 oktober 1980 genomen
in uitvoering van artikel 14 van de wet van 24 januari 1977 m.b.t. de
bescberming der gezondbeid van de verbruiker, tocb kan dit vonnis eveneens op artikel 12, 6° W.H.P. worden betrokken (zie Van Bunnen, L.,
,L'emploi des langues dans l'etiquetage et le droit communautaire", J. T.,
1988, 41-42).
De feiten waren de volgende: limonadeflessen te koop aangeboden in de
streek van Mecbelen en Antwerpen waren voorzien van etiketten waarop
exclusief in bet Duits gestelde vermeldingen voorkwamen. Aldus werd
artikel 14 van de E.E.G.-ricbtlijn van 18 december 1978 miskend. Dit
artikel stelt dat de etikettering dient te gebeuren in een taal die gemakkelijk
kan verstaan worden door de kopers, bebalve indien de informatie voor de
koper door andere maatregelen verzekerd wordt. Toch volgde een vrijspraak omdat de recbtbank van oordeel was dat de door artikel10 van bet
K.B. van 2 oktober 1980 voorgescbreven verplicbting dat de vermeldingen
voorkomend op de etikettering ten minste in de taal of de talen van de streek
zouden gesteld zijn, de door voornoemde richtlijn voorgescbreven normen
overscbrijdt (Corr. Mecbelen, 28 september 1987, J.T., 1988, 48; zie ook
de repliek van Dejemeppe, P., ,La langue de !'etiquette", J.T., 1988, 543
op bet artikel van Van Bunnen, L. en diens antwoord).
AFDELING

IV

OORSPRONGSBENAMINGEN (art. 13-18)
34. Een ,International Certificate of Origin" dat afgeleverd wordt bij de
aankoop van een zonnebril en waarvan de tekst er op neer komt dat de
zonnebril gegarandeerd wordt als bet originele boogwaardig produkt van
een bepaalde firma is geen benaming van oorsprong in de zin van artikel
13 W.H.P. (Voorz. Kh. Oudenaarde, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 35).
35. De levering van wijn met etiketten ,AC Bourgogne" beantwoordt niet
aan de bestelling ,Cuvee de Saint Honge, Bourgogne AC". Een dergelijke
levering scbendt artikel6 van bet K.B. nr. 58 van 20 december 1934 (Gent,
10 april 1987, R. W., 1987-88, 84).
35bis. De reclame die de benaming van oorsprong ,Champagne" gebruikt
voor produkten die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld bij de wet van
18 april1927 scbendt artikel17, 1°W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel, 27 november 1987, Ing. Cons., 1988, 229).
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36. Op het vlak van de Belgische benamingen van oorsprong werd bij K.B.
van 18 december 1984 (B.S., 2 februari 1985), gewijzigd bij het K.B. 6 mei
1985 (B.S., 1 juni 1985) de benaming ,Ardense boter" als benaming van
oorsprong erkend; eerder was zulks reeds gebeurd met de benaming ,Ardense ham" (K.B. 4 februari 1974, B.S., 22 februari 1974, gewijzigd bij
K.B. 1 maart 1974, B.S., 7 maart 1974 en bij K.B. van 7 april1976, B.S.,
15 mei 1976).
AFDELING

V

HANDELSPUBLICITEIT (art. 19-21)
A. BEGRIP HANDELSPUBLICITEIT (art. 19)

In tal van beslissingen werd het begrip handelspubliciteit in de zin van artikel
19 W.H.P. gepreciseerd.
I. ALGEMEEN

37. - Artikel 19 vereist niet dat de producenten of de verkopers van de
produkten waarvoor reclame wordt gemaakt, individueel vernoemd worden
(Voorz. Kh. Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 157).
- Het feit dat de publiciteit niet uitgaat van de handelaar tot wiens
voordeel ze strekt, doch van iemand die zelf geen handelaar is ontneemt
haar niet het karakter van handelspubliciteit (Gent, 26 februari 1987, H.P.,
1987, I, 198, zie ook Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1985, lng. Cons., 1985,
271).
II.

HANDELSPUBLICITEIT VERGT INFORMATIE

Werd als handelspubliciteit aangemerkt:
38. - een balansanalyse van een onderneming gepubliceerd in een tijdschrift van een softwarebedrijf die onmiddellijk gevolgd wordt door een
studie waarin een oplossing wordt geboden voor de problemen waarmee die
onderneming te kampen zou hebben en die erin zou bestaan het systeem van
de uitgever van het tijdschrift aan te wenden (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni
1986, H.P., 1986, II, 183).
- het gebruik van een plan waarop de distributiegebieden van het eigen
weekblad en van dat van een concurrent afgebeeld zijn (Voorz. Kh. Brugge,
28 december 1986, H.P., 1986, IV, 267).
- een op de verpakking van de produkten aangebrachte publicitaire mededeling en de tekst van een notitie die zich binnenin de verpakking bevindt
(Brussel, 31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124).
- het gebruik van een merk om zijn commerciele activiteit bij het publiek
bekend te maken (Voorz. Kh. Brussel, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 36).

208

- de vermelding op een tijdschrift ,gecontroleerde oplage" omdat ze
betrekking heeft op een kenmerk van het bewuste produkt (Voorz. Kh.
Brugge, 23 december 1986, H.P., 1986, IV, 267).
- publiciteit voor crematie, is een reclame voor het publiek en die dienst
heeft een handelskarakter. Hij betreft immers niet aileen het crematie-ritueel zelf, maar ook de bijhorende economische activiteiten betreffende de
materiele organisatie van de crematie (Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986,
H.P., 1986, III, 22).
- een ingesproken tekst in het telefoonapparaat die Iuidt als volgt: ,Goedendag, bonjour, X - hogedrukreinigers K.E.W. - U kan me op dit
nummer bereiken tussen 7 en 8 u 's morgens. Indien U uw naam en
telefoonnummer opgeeft na het fluitsignaal zal ik zo snel mogelijk met U
in verbinding treden (Voorz. Kh. Gent, 10 februari 1987, H.P., 1987, I,
223).
- uitnodigingen om de vernissage van een tentoonstelling bij te wonen
(Voorz. Kh. Brussel, 9 mei 1983, J.T., 1984, 263).
- een wetenschappelijke bijdrage op grond van haar inhoud, opzet en
opbouw (Voorz. Kh. Brussel, 27 maart 1987, H.P., 1987, I, 228).
- de tekst voorkomend op blikjes biergisttabletten waaruit blijkt dat de
tabletten ,de rijkste natuurlijke bron aan vitaminen van groep B zijn" en
die gevolgd wordt door een omstandige beschrijving van alle ziekten en
verzwakkingsverschijnselen die kunnen optreden bij tekort aan vitaminen
van groep B (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1986, H.P., 1986, I, 269).
III. HANDELSPUBLICITEIT IMPLICEERT VERSPREIDING
39. - Artikel 19 vereist een daadwerkelijke verspreiding onder het publiek. Zolang slechts de mogelijkheid van verspreiding bestaat is artikel19
niet van toepassing (Brussel, 11 december 1986, R. W., 1986-87, 2308).
- Het ten onrechte Iaten opnemen op zijn paspoort dat zijn beroep
,reisagent" is, valt bij gebrek aan verspreiding van de vermelding niet
onder toepassing van de W.H.P. (Voorz. Kh. Antwerpen, 24 april 1986,
H.P., 1986, II, 36).
- Een enkel schrijven waarin men zich afbrekend uitlaat over een procede
en men het zonder noodzaak mogelijk maakt een ander handelaar te
identificeren kan niet beschouwd worden als publiciteit in de zin van artikel
19. Het is eenieder toegelaten om in een persoonlijke brief kenbaar te maken
dat de ondertekenaar niet gelooft in de deugdelijkheid van een bepaald
systeem (Voorz. Kh. Antwerpen, 21 augustus 1986, H.P., 1986, III, 147).
IV. DE VERKOOPBEVORDERENDE BEDOELING
40. - Een wetenschappelijke bijdrage op grond van haar inhoud, opzet
en opbouw, wordt verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoe-
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ling de verkoop van iemands produkten bij het publiek te bevorderen
(Voorz. Kh. Brussel, 27 maart 1987, H.P., 1987, I, 228).
- Uit een in een krant gepubliceerd interview met ontoelaatbare vergelijkingen, blijkt dat de bedoeling voorzit de te koop aangeboden produkten
en diensten bij het publiek te bevorderen (Gent, 14 april 1986, H.P., 1986,
II, 25).
- Van een publiciteit voor geneesmiddelen gevoerd bij geneesheren kan de
verkoopsbevorderende bedoeing niet geloochend worden (Voorz. Kh.
Brussel, 12 september 1986, H.P., 1986, III, 96).
- Het feit dat de boodschap een aansporing moet zijn om zich te wenden
tot de auteur van de reclame is niet van aard om aan de boodschap uitgaande
van een groepering het kenmerk van handelspubliciteit te ontzeggen. De
door een beroepsgroepering gestarte campagne heeft tot doel bij het publiek
het gebruik van de produkten of diensten van haar leden te bevorderen. De
vereiste aansporing om zich tot voornoemde leden, individueel of collectief
te wenden is dus aanwezig (Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober 1982, lng.
Cons., 1983, 164; zie ook Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1985, lng. Cons.,
1985, 271).
- Het rondschrijven verstuurd aan de klanten met het afschrift van een
in het voordeel van de verzender geveld arrest van het Hof van Beroep, heeft
tot doel de verzender (in deze de verweerster) te prijzen en onrechtstreeks
zijn produkten te promoveren (Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1986, H.P.,
1986, II, 120).
V.

TOT HET PUBLIEK GERICHTE INFORMATIE

41. Publiciteit moet beoordeeld worden vanuit het standpunt van de doorsnee verbruiker waarop ze gericht is (Voorz. Kh. Brussel, 8 januari 1986,
H.P., 1986, I, 24).
- Onder publiek dient te worden verstaan een geheel van personen voor
wie het gepromoveerde produkt of de dienst daadwerkelijk is bestemd, met
uitsluiting van personen die professioneel aan het produktie- of distributieproces deelnemen (Voorz. Kh. Leuven, 7 oktober 1986, H.P., 1986, IV,
21).
- Catalogussen bestemd voor beroepslui kunnen ook onder het publiek
verspreid worden (Voorz. Kh. Brussel, 20 januari 1986, H.P., 1986, I, 66;
Brussel, 27 juni 1986, H.P., 1986, II, 219; Voorz. Kh. Brussel, 22 september 1986, H.P., 1986, III, 117).
- Ben circulaire verspreid onder de leden van een vereniging en waarin
wordt meegedeeld dat zij reizen kunnen reserveren, is geen handelspubliciteit aangezien aileen die leden het mikpunt van deze kennisgeving zijn
(Voorz. Kh. Brussel, 18 april 1986, H.P., 1986, II, 32).
- Ben publicitaire brochure die weliswaar exclusief bestemd is voor professionelen maar ook verzonden werd aan openbare mandatarissen die zonder
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twijfel potentiele klanten zijn, is publiciteit gericht tot het publiek in de zin
van artikel19 W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, Ing. Cons.,
1983, 154).
- Reisagenten en reisagentschappen zelfs al mogen zein bepaalde omstandigheden als ,clienteel" beschouwd worden, kunnen daarom nog niet als
,publiek" in de zin van artikel19 worden aangemerkt (Brussel, 11 december 1986, R. W., 1986-87, 2308).
- Tegen het eensluidend standpunt van de rechtspraak en de rechtsleer
werd gesteld dat met de term publiek zoals gebruikt in artikel 19 zowel
publiek in het algemeen als in het bijzonder bedoeld wordt. Hieruit wordt
dan geconcludeerd dat tandartsen voor de toepassing van dit artikel bij het
bijzonder publiek thuis horen (Voorz. Kh. Hasselt, 20 maart 1987, H.P.,
1987, I, 299).
B. MISLEIDENDE HANDELSPUBLICITEIT (art. 20, 1°)

1.

ALGEMEEN

42. Misleiding wordt in artikel 20, 1° niet omschreven. Meestal zal ze het

gevolg zijn van onjuiste gegevens.
Kunnen niet worden beschouwd als ,gegevens waardoor het publiek zou
kunnen worden misleid aangaande de identiteit, de aard, de samenstelling,
de oorsprong, de kwantiteiten of de kenmerken van een produkt" in de zin
van artikel20, 1° W.H.P ., de gegevens bepaald in de latere bijzondere wet
- bedoeld wordt de wet van 24 januari 1977 betreffende het toezicht op
voedingswaren of -stoffen en andere produkten op grond waarvan het
K.B. 23 december 1978 o.m. de vermeldingen van het nicotinegehalte van
sigaretten op de verpakking heeft voorgeschreven - alsook in de uitvoeringsbesluiten van deze wet, waarvan de wettelijkheid niet wordt betwist
(Cass., 29 januari 1987, T.B.H., 1988, 433 met kritische noot Pottier, E.,
,La necessaire autonomie de !'article 20, 1° de Ia loi sur les pratiques du
commerce par rapport a Ia reglementation technique applicable en matiere
de commercialisation et de publicite pour Ie tabac et les produits similaires").
Het standpunt van het Hof van Cassatie leidt tot een verminderde bescherming van de consument. Inderdaad het wordt dus aan de rechter verboden
na te gaan of een reclame die conform is aan een technische reglementering
toch niet van aard kan zijn het publiek te misleiden.
43. Om het effect van publiciteit op het aangesproken publiek te beoordelen moet men niet nagaan of de verstrekte gegevens in se juist zijn, maar
moet men rekening houden met de totaalindruk die door overdrijvingen,
verkeerde voorstellingen en pseudo wetenschappelijke inlichtingen bij de
doorsneeconsument kan achtergelaten worden (Brussel, 8 december 1986,
H.P., 1986, IV, 193).
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- De verstrekte informatie dient ook verstaanbaar en goed leesbaar te zijn.
Hieraan beantwoordt niet de vermelding ,Second Hand" in kleine lettertekens aangebracht (Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 56).
44. Kenmerkend voor misleidende publiciteit is het feit dat het publiek
aangetrokken door de hoedanigheden die de adverteerder bedrieglijk aan
zijn produkt toeschrijft, dat produkt aankoopt en teleurgesteld wordt in
zijn gewettigde verwachtingen rekening houdend met de publicitaire beweringen (Voorz. Kh. Brussel, 15 februari 1988, Ing. Cons., 1988, 174).
45. Voor de toepassing van artikel 20, 10° volstaat de mogelijkheid van
misleiding (Brussel, 8 januari 1987, H.P., 1987, I, 118 waarbij wordt
bevestigd Voorz. Kh. Brussel, 10 januari 1986, H.P., 1986, I, 43).

Is een materieel belang vereist?
46. De vraag of een materieel belang vereist is werd in de beschouwde
periode uiteenlopend beantwoord. Het Hof van Beroep te Brussel besliste
dat het strijdig zou zijn met de geest van de tekst te eisen dat het om een
materieel belang zou gaan. Een religieuze gemeenschap heeft een persoonlijk moreel belang om zich te verzetten tegen het gebruik van haar naam
op handelsprodukten en zulks zonder haar toestemming (Brussel, 22 november 1979, J.T., 1980, 153; in dezelfde zin; Brussel, 31 maart 1983,
T.B.H., 1984, 124).
De Voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Brussel zag het enigszins
anders. Hij verklaarde onontvankelijk een vordering ingeleid door de
Minister van Landsverdediging. Hij die artikel 20 inroept moet op een of
andere marrier gelast zijn met de bescherming van het publiek dat door de
bedoelde reclame dreigt misleid te worden hetzij met de bescherming van
concurrerende belangen die door zulke reclame aangetast worden. Het ging
in deze om een advertentie m.b.t. een vermageringsmiddel waarbij als
illustratie werd gebruikt een zwaarlijvig man van rond de dertig die probeert
zijn legeruniform aan te trekken wat hem zichtbaar niet lukt. Onderaan de
affiche staat de tekst ,wordt 2 of 3 kilo's jonger" met verwijzing naar het
met name genoemde vermageringsmiddel (Voorz. Kh. Brussel, 21 mei 1984,
onuitg. E.Z. nr. 3133).
Het ligt voor de hand, aldus de Voorzitter dat de Minister van Landsverdediging niet belast is met de verdediging van deze belangen. Impliciet
betekent zulks dat voor de Voorzitter het behartigen van een niet materieel
belang niet in aanmerking kan worden genomen.
47. Artikel 20, 1° heeft aileen betrekking op produkten, toch werd misleidende handelsreclame inzake financieringskosten op grond van voornoemd
artikel verboden omdat deze financieringen beoordeeld worden als een
middel om produkten te verkopen (Voorz. Kh. Brussel, 27 september 1983,
T.B.H., 1984, 239).
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48. Meestal blijft de rechtspraak mild bij de beoordeling van publicitaire
overdrijvingen.
- ,Nul n'a la gamme de la France" gebruikt om de kwaliteit en de
uitgebreidheid van de keuze van Franse wijnen te onderstrepen is een
duldbare publicitaire overdrijving. De verbruiker zal deze slogan ervaren
als ,une exageration inspiree par le lyrisme publicitaire et ne se sentira pas
trompe parce que sur le plan quantitatif d'autres pays que la France
offriraient une quantite plus elevee d'appellations" (Voorz. Kh. Brussel,
28 mei 1984, Ing. Cons., 1984, 357, T.B.H., 1985, 123, met noot Bailon,
G.L. bevestigd Brussel, 17 januari 1986, T.B.H., 1986, 529).
- Genade vond ook de volgende hyperbolische reclame ,!'affirmation que
le mazout representait pour le chauffage la solution la plus avantageuse,
appartient au domaine des declarations hyperboliques dont la publicite a
!'habitude. Dans l'etat actuel des mreurs et de la sensibilite du public en
general on ne peut tenir pour illicite une publicite qui se borne a affirmer
que le service vante est le meilleur ou le plus avantageux. De meme il est
temeraire, mais pas en soi illicite d'affirmer qu'un produit deviendra a
l'avenir plus ou moins avantageux al'usage" (Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober 1982, Ing. Cons., 1983, 164).
- Het aanprijzen van de kwaliteiten van het eigen produkt zonder dat
hierdoor een concurrerend produkt in de verdrukking komt is geoorloofd.
Zo kon de Voorzitter volgende uitlatingen gedogen:
,Van de aardgasbel tot verbruiker, geen problemen van vervoer oflevering,
aardgas dat is rechtstreeks", ,met aardgas geen afval, geen vuil, geen reuk,
geen stof, geen bezoedeling, geen installatieprobleem, geen tank, geen
onderhoud, geen verspilling". , Te veel stookovens verspillen energie om
zichzelf te verwarmen, met aardgas is het verschillend", ,met aardgas tot
33o/o besparing" (Voorz. Kh. Brussel, 5 november 1982, Ing. Cons., 1983,
173).
- Publiciteit van een aannemer onder de hoofding:
,Toekomstige bouwers, opgelet dit interesseert U:
Interestvoet
- 3%
B.T.W. korting
-10%
Isolatiepremie ja want mijn isolatie is volledig", bevat geen beweringen die
er toe strekken het geloof in een denkbeeldige superioriteit te wekken.
Indien de aangekondigde voordelen voor de toekomstige bouwers niet vals
zijn, was hun toekenning weliswaar onderworpen aan bepaalde voorwaarden waarover in de betwiste reclame niet gesproken wordt.
Publiciteit wordt echter gewoonlijk onder de vorm van weinig genuanceerde
slogans gemaakt, die letterlijk genomen, vaak een zekere overdrijving
inhouden. In casu blijkt niet dat de publiciteit de grenzen van hetgeen
gewoonlijk toelaatbaar is overschrijdt (Bergen, 3 maart 1986, H.P., 1986,
I, 202).
-

Van de doorsnee verbruiker mag voldoende kritische zin verwacht
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worden tegenover publicitaire mededelingen om er zich bewust van te zijn
dat het opgegeven maximum vermogen van een inbouwhaard niet steeds en
overal te realiseren zal zijn. Reclame die enkel gewaagt van de ,maximum
capaciteit" van een inbouwhaard en niet van de ,reele verwarmingskracht"
is om die reden niet bedrieglijk. Publiciteit waarin een producent van
inbouwkachels cijfers vermeldt die overdreven zijn en waarvan het overdreven karakter blijkt uit een verslag dat hijzelf heeft Iaten opstellen, is onjuist
en misleidend. De bewering dat de vaststellingen niet in optimale omstandigheden gebeurden ontkracht de waarde van het verslag niet. Dat men de
onjuiste cijfers verkregen heeft van de leverancier van onderdelen van de
inbouwkachel doet niets terzake (Antwerpen, 15 april1986, H.P., 1986, II,
4; zie ook Voorz. Kh. Antwerpen, 6 februari 1986, H.P., 1986, I, 103).

Voor wie moet het misleidingsrisico bestaan?
49. De rechtspraak houdt het verder bij de stelling dat de door artikel 20,
1° bedoelde verbruiker de doorsnee verbruiker is met voldoende kritische
zin (Antwerpen, 15 april 1986, H.P., 1986, II, 4), de niet bedachtzame
koper (Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 56), de gemiddelde verbruiker (Voorz. Kh. Charleroi, 11 maart 1986, H.P., 1986, I, 251;
Voorz. Kh. Luik, 31 januari 1986, H.P., 1986, I, 178), de doorsneeverbruiker (Voorz. Kh. Brussel, 8 januari 1986, H.P., 1986, I, 248; Voorz. Kh.
Brussel, 15 februari 1988, lng. Cons., 1988, 174).

Hoedanigheid van de adverteerder - Hoedanigheid van de aanlegger
50. Het is niet vereist dat de auteur van een reclame die onder toepassing
van artikel 20, 1° valt een handelaar of een ambachtsman zou zijn. Ook
een openbaar bestuur - het ging in casu om de gemeente Merchtem - dient
de regels geformuleerd in artikel 20, 1° na te Ieven (Voorz. Kh. Brussel,
28 februari 1983, lng. Cons., 1983, 267).
51. Degene die een vordering tot staking instelt op grond van artikel 20,
1° moet niet noodzakelijk de hoedanigheid van handelaar hebben (Voorz.
Kh. Mechelen, 12 december 1986, H.P., 1986, IV, 20).

Ogenblik van beoordeling
52. Het misleidingsrisico dient te worden beoordeeld op het ogenblik dat
de reclame verschijnt (Voorz. Kh. Brussel, 27 september 1983, T.B.H.,
1984, 239).
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2. TEKORTKOMINGEN AAN RET BEPAALDE IN ARTIKEL 20-1°
§ 1. Misleiding nopens de identiteit en de aard der produkten

53. Het is niet toegelaten om op etiketten een benaming te vermelden die
vreemd is aan het bedoelde produkt (Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1986,
T.B.H., 1988, 228).
- Het niet naleven bij het voeren van publiciteit van de gereglementeerde
benamingen in de houtsector (K.B. van 12 december 1982) die er juist toe
strekken de consument correct in te lichten over de juiste aard en samenstelling van het meubel is een inbreuk op artikel20, 1° (Voorz. Brugge, 21 april
1986, H.P., 1986, II, 58).
- Reclame voor een kunstmatig aangemaakt produkt is misleidend als ze
dat produkt als natuurlijk en uit de natuur voorkomend voorstelt (Brussel,
8 december 1986, R. W., 1986-87, 2153; in deze zaak had de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 15 mei 1985, Ing. Cons., 1985,
217, het net andersom gezien).
- Een produkt om op het brood te smeren dat margarine noch bater is,
is onderworpen aan de algemene reglementering inzake voedsel. De reclame
en de verpakking die ten onrechte doen geloven dat melk het essentiele
ingredient van het geadverteerde produkt is moeten gewijzigd worden
(Brussel, 13 januari 1988, Ing. Cons., 1988, 168).
- Het afbeelden van een zetel in een reclamefolder waarnaast een prijs
wordt vermeld die de prijs is van een model van dezelfde reeks maar van
een lagere kwaliteit zonder dat dit tegelijkertijd aan het publiek wordt
duidelijk gemaakt is misleidende publiciteit (Voorz. Kh. Kortrijk, 30 juni
1986, H.P., 1986, II, 275).
§ 2. Misleiding nopens de oorsprong der produkten

Is misleidend nopens de oorsprong van het produkt het gebruik van
de gedeponeerde merknaam Heimaaier Genckenaer Oude Genever voor
genever die niet te Genk wordt gefabriceerd (Kh. Tongeren, 8 december
1983, Ing. Cons., 1984, 162).
- Misleidend is het gebruik van illustratiemateriaal dat geen verband
houdt met de onderneming van de verweerster (Voorz. Kh. Kortrijk, 25 juni
1984, R. W., 1984-85, 1796, met noot De Vroede, P.).
- Misleidend is de tekoopaanbieding en de verkoop onder het merk Gloria
de Cuba met de vermelding High Quality Havanna Blended Cigars, voor
sigaren die geen Cubaanse tabak bevatten en waarbij geen Cubaanse handen
te pas kwamen (Voorz. Kh. Brussel, 21 januari 1985, Ing. Cons., 1985, 117,
bevestigd bij Brussel, 30 september 1988, Ing. Cons., 1988, 269).
- Is eveneens misleidend de verhandeling van een mengsel Scotch Whisky
met alcohol van Belgische of andere niet Schotse oorsprong in flessen
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voorzien van een etiket waarop in kombinatie de benaming ,Mac Rose",
de afbeelding van een wachter en van de tartankleuren voorkomen (Gent,
15 april 1985, lng. Cons., 1985, 387).
- Is misleidend het publiek er op te wijzen dat de kwaliteit van de Zwitserse
Emmenthal beter is dan deze van de Finse, door de oorsprong van het land
en door ,de kwaliteitscontrole". Hieruit moet het publiek afleiden dat de
Finse Emmenthal niet ,de oorsprong van hetland" heeft en niet onderworpen is aan een ,kwaliteitskontrole", terwijl de juistheid van deze beide
feitelijke elementen uit niets in de publiciteit blijkt. Het is eveneens alleszins
misleidend het publiek diets te maken dat de prijs van Zwitserse Emmenthal
gunstiger is dan deze van de Finse, terwijl over deze prijs geen enkele
informatie in de publiciteit wordt gegeven (Antwerpen, 10 november 1986,
H.P., 1986, IV, 107).
- Ben ,International Certificate of Origin" dat afgeleverd wordt bij de
aankoop van een zonnebril en waarvan de tekst er op neer komt dat de
zonnebril gegarandeerd wordt als het originele koopwaardig produkt van
een bepaalde firma dienend om de verkoop van de brillen te promoten en
klienten naar de zaak van de verkoper te Iokken ,is een handelspubliciteit
die als bedrieglijk aan te mer ken is indien dergelijk 'certificate' niet afkomstig is van de producent van de zonnebrillen" (Voorz. Kh. Brussel,
10 januari 1986, lng. Cons., 1986, 57).
§ 3. Misleiding aangaande de kenmerken van bet produkt

Is misleidend:
55. - het gebruik van de benaming Spa in de publiciteit voor kosmetische
produkten die geen verband houden met het Spawater en de weldoende
eigenschappen van de natuurlijke elementen die deze produkten kenmerken
(Brussel, 31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124).
- de handelspubliciteit die ten onrechte de geadverteerde produkten als
gebreveteerd voorstelt wat de verkeerde indruk wekt dat genoemde produkten het resultaat zijn van persoonlijke ervaring, kennis en scheppingskracht
(Voorz. Kh. Kortrijk, 25 juni 1984, R. W., 1984-85, 1796 met noot De
Vroede, P., bevestigd Gent, 13 november 1986, H.P., 1986, IV, 133).
- de publiciteit die een diamant voorstelt als geslepen terwijl hij enkel
gepolijst is (Voorz. Kh. Brussel, 28 april 1986, H.P., 1986, II, 82).
- de publiciteit voor een Video apparaat die in zeer kleine letters preciseert
dat de aangekondigde prijs betrekking heeft op een tweedehands video wat
voor de niet bedachtzame kopers niet zal opvallen. Het feit dat verweerster
bedoelde apparaten op punt laat stellen door haar techniekers en een
geschreven waarborg verleent maakt deze apparaten niet terug nieuw
(Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 56).
- de reclame waarin de afbeelding van twee merkhorloges, door het
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publiek goed gekend, worden afgebeeld en aangekondigd als winnersprijzen
dan wanneer de prijzen andere goedkopere horloges zijn (Voorz. Kh.
Brussel, 3 december 1986, H.P., 1986, IV, 182).
- de publiciteit waarin gesteld wordt dat een computer X van een bepaald
merk compatibel is met computer Z van een ander zeer gekend merk,
wanneer blijkt dat de computers X hoofdzakelijk ontworpen werden als
spelcomputers en slechts te bijkomstige titel als homecomputer en de
toepassing van de spelprogramma's van computer Z op de computer X
gebruikstoornissen veroorzaakt (Voorz. Kh. Brussel, 23 maart 1987, H.P.,
1987, I, 101).
- de bewering dat een produkt een bijzondere kwaliteit zou bezitten daar
waar deze gemeen is aan aile gelijksoortige produkten (Voorz. Kh. Brussel,
25 april 1986, T.B.H., 1988, 228).
- Zijn tabletten voorsteilen als remedie tegen aile ziekten en verzwakkingsverschijnselen (overtreding van art. 2 van het K.B. van 17 april 1980) die
omstandig worden beschreven wat een nauwe en exclusieve gedachtenassociatie wekt tussen de genezing van die kwalen en de tabletten (Voorz. Kh.
Brussel, 21 maart 1986, H.P., 1986, I, 269).
- reclame voor een procede en de daarbijhorende produkten die voorhoudt dat het procede zou aanbevolen zijn door de dierenbescherming.
Aldus wordt bij het publiek de indruk verwekt dat aile organisaties die zich
met dierenbescherming bezighouden, of toch de overgrote meerderheid
ervan, achter de aanwending van het procede staan dan wanneer over het
procede geen eensgezindheid bestaat in het milieu van natuurbeschermers
en dierenvrienden (Voorz. Kh. Brussel, 25 april1986, H.P., 1986, II, 64).
§ 4. Misleiding no pens de aankoopvoorwaarden van een produkt

56. Is misleidend het stelselmatig aankondigen van een prijsverlaging zonder enige referentie naar de prijzen die voor de verkoop van gelijke produkten werden aangerekend (Voorz. Kh. Dendermonde, 17 december 1986,
H.P., 1986, IV, 240).
- De publiciteit die kortingen vermeldt van 33% en meer doet de koper
geloven dat het gaat om verminderingen op de prijzen die gewoonlijk
worden toegepast dan wanneer het slechts op de aankoopbon is dat vermeld
wordt - en niet in de publiciteit - dat de prijsvermindering toegestaan
wordt bij verwijzing naar een aanbevolen verkoopprijs (Bergen, 30 april
1986, H.P., 1986, II, 89).
- De reclame ,Kostprijs + 1 F (wettelijke verplichting)" zal onvermijdeIijk door de gemiddelde verbruiker gei'nterpreteerd worden als zijnde de
prijs die de verkoper zelf betaald heeft (Voorz. Kh. Charleroi, 11 maart
1986, H.P., 1986, I, 251). Tevens is het misleidend een verkoop als een
schenking voor te steilen (Voorz. Kh. Brussel, 21 februari 1984, T.B.H.,
1984, 622).
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- In een reisbrochure komt volgende tekst voor: ,Deze nieuwe verkoopmethode laat U toe zich in te schrijven voor droomvacanties tegen groothandelsprijs". ,De nieuwe formule Sunjets laat U toe dezelfde droomvacantie
te bekomen tegen prijzen die tot 250Jo lager liggen dan elders". Deze reclame
is bedrieglijk in de mate dat aldus de indruk wordt verwekt dat de reisbemiddelaars systematisch 25% winst boeken op iedere door hun bemiddeling
afgesloten reis en indien zulks niet met de waarheid overeenkomt (Voorz.
Kh. Brussel, 25 april 1986, H.P., 1986, II, 72).
- Ten onrechte adverteren , uitverkoop" is een overtreding van artikel20,
1° daar aldus een publiciteit wordt gevoerd waardoor het publiek kan
misleid worden m. b. t. de voorwaarden waaronder de goederen verkocht
worden (Voorz. Kh. Dendermonde, 25 maart 1987, H.P., 1987, I, 290).
- De aankondiging van het kosteloos krediet kan het publiek in verwarring
brengen doordat het de mening zou toegedaan zijn dat het gaat om gewone
betalingsfaciliteiten, wanneer het aanbod in feite slaat op een echt kontrakt
van verkoop op afbetaling. Dergelijke aankondiging moet de vermeldingen
voorgeschreven door artikel 11 van de wet van 9 juli 1957 op de verkoop
op afbetaling, bevatten, en met name het bedrag van de eerste afbetaling,
evenals het bedrag en de periodiciteit van de daarop volgende afbetalingen.
Bij gebreke daarvan valt de aankondiging onder het verbod van artikel 20,
1°. De aankondiging is tevens misleidend indien zij verwijst naar goederen
die echter uitgesloten zijn van het aanbod van het kosteloos krediet (Voorz.
Kh. Brussel, 13 januari 1986, H.P., 1986, I, 53).
- De advertentie ,-50-condities" ,Cosmos -50-" of kortweg , -50-"
volgend op een verbod van de advertentie ,Cosmos, optiek centrum -50%
op alle brilmonturen en kontaktlenzen" kan bij het publiek misleidende
interpretaties opwekken met een aan de gang zijnde publiciteit of alleszins
met een zeer recente publiciteitscampagne. De mogelijkheid tot misleiding
is des te groter aangezien de geadverteerde korting steeds 50% bedroeg
(Brussel, 8 januari 1987, H.P., 1987, I, 118; bevestiging van Voorz. Kh.
Brussel, 10 januari 1986, Ing. Cons., 1986, 57).
56bis. Is tevens misleidend.
- het aankondigen van verbouwingskortingen waar in feite geen sprake
kan zijn van een versnelde afzet van een voorraad zoals bedoeld bij artikel
24 W .H.P., doch integendeel de voorraad stelselmatig aangevuld wordt en
waarbij overigens artikel 26, § 1 niet wordt nageleefd (Voorz. Kh. Dendermonde, 17 december 1986, H.P., 1986, IV, 240).
- een reclametekst van 35 regels in vrij klein lettertype afgedrukt, omkaderd door tien maal de tekst ,kopieren aan 1,20 F per kopie" in een vrij
groot lettertype, terwijl de tekst binnen de omlijsting slechts een keer
vermeldt dat ,100 kopies kunnen gemaakt worden" met een ,120 F
kostende kaart", wanneer blijkt dat de prijs slechts geldt bij de aankoop
van een 120 F kostende ,copy-card" en mits het nemen van 100 kopieen
(Gent, 1 september 1986, H.P., 1986, III, 73).
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- de aankondiging dat een computer van het merk X als einde reeks wordt
verkocht, terwijl dit produkt nog steeds op de markt verkrijgbaar is en het
slechts om een ,einde voorraad" bij de verweerster gaat (Voorz. Kh.
Brussel, 22 september 1986, H.P., 1986, III, 117).
- publiciteit die melding maakt van een verkoop ingevolge faillissement
dan wanneer bet niet gaat om een faillissement, noch om de uitvoering van
een gerechtelijke beslissing of een wettelijke bepaling maar om een (Engelse)
vennootschap die zichzelf in vereffening heeft gesteld (Voorz. Kh. Antwerpen, 28 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 71).
- beweren dat stookolie nooit zal ontbreken is dermate vermetel dat zulke
bewering bedrieglijk wordt, ten nadele van concurrerende energiebronnen
zoals gas. Is bovendien misleidend de bewering dat de prijs van de stookolie
nooit meer dan 500Jo per jaar duurder is geworden (Voorz. Kh. Brussel,
25 oktober 1982, lng. Cons., 1983, 164).
- publiciteit die bij de aankoop van apparaten gratis krediet aanbiedt met
de weinig zichtbare vermelding , ,onder voorbeboud van de aanvaarding van
bet krediet en behoudens produkten van bet programmaakkoord" kan
slecbts als misleidend worden bescbouwd indien de eiseres bewijst dat
verweerster bet gratis krediet dat door de publiciteit voor deze produkten
aangeboden wordt, aan het klienteel weigert (Voorz. Kh. Brussel, 13 januari 1986, H.P., 1986, I, 55).

§ 5. Misleiding nopens de aard van de eigen onderneming
Is misleidend

57. - de publicitaire vermelding ,rechtstreeks van de fabriek" of ,tegen
fabrieksprijs" indien de verkoper geen fabrikant is (Voorz. Kh. Brussel,
28 januari 1986,H.P., 1986, I, 83; Luik, 23 juni 1985,Rev. Reg. Dr., 1985,
350).
- de garagist die exclusief verdeler is van Volvo-vrachtwagens en trucks
voor gans de Kempen docb slechts verdeler van Volvo-personenwagens voor
de Zuiderkempen en zich in zijn publiciteit aanbiedt als exclusieve verdeler
voor de Kempen van Volvo (Voorz. Kb. Antwerpen, 25 februari 1986,
H.P., 1986, I, 191; zie ook Voorz. Kh. Brussel, 28 januari 1986, H.P., 1986,
I, 83).
- de reclame die gewag maakt van de aanwezigbeid van gediplomeerde
verplegers en booggekwalificeerd personeel in de ziekenwagens dan wanneer er zich voor bepaalde transporten geen verpleger in de ziekenwagen
bevindt (Voorz. Kb. Brussel, 5 september 1986, H.P., 1986, III, 80).
- bet zicb beroepen door een pasopgericbte publicatie op 15 jaar ervaring,
zelfs wanneer zij bij macbte is personeel ter beschikking te bebben dat deze
ervaring wei beeft en geleid wordt door een bestuurder die 15 jaar ervaring
opdeed (Voorz. Kb. Mecbelen, 30 januari 1986, H.P., 1986, I, 90).
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§ 6. Misleiding door onvolledige informatie
58. Een vereniging die melkproducenten, melkerijen en industri<.\len uit de
agro-voedingssector groepeert, had in een advertentie onder de titel , ,Adeptes de la margarine, avotre sante" geattendeerd op de vergissing te geloven
dat het gebruik van boter verantwoordelijk zou zijn voor de cardio-vasculaire ziekten. Terzelfdertijd werd de reputatie van de margarine als vetvoedingslichaam in vraag gesteld. In deze advertentie werden bepaalde wetenschappelijke teksten onvolledig geciteerd en werd ten onrechte gezegd dat
nikkel aileen tussenkomt als catalysator in de hydrogenatie van vegetale
olien. Deze advertentie werd om haar onvolledigheid als misleidend aangemerkt (Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1985, lng. Cons., 1985, 271).
§ 7. Misleidende reclame na toetsing op haar waarheidsgehalte

Is misleidend
59. - de reclame die stelt het kan goedkoper maar dan wel uitsluitend met
aardgas, dan wanneer gebleken is uit allerhande door agentschappen ter
besparing van energie, verbruikersverenigingen en andere dergelijke lichamen gedane studies dat de kwestie der energiebesparingen niet in absolute
termen ten voordele van een bepaalde energiebron boven andere kan
opgelost worden omdat het aantal factoren dat in aanmerking dient te
worden genomen te groot is en vaak buiten de controlemogelijkheden van
de statisticus ligt (Voorz. Kh. Brussel, 28 februari 1983, Ing. Cons., 1983,
267).
- het vermelden in publiciteit voor kachels van een CO gehalte van
0,00000, terwijl uit een onderzoeksrapport van de maker van de publiciteit
zelf blijkt dat het CO gehalte van deze kachels enkel bij maximale vlam 0
vol. ppm. bedraagt, maar bij minimale vlam 20 tot 40 vol. ppm. en bij een
nog lagere stand circa 210 vol. ppm. (Voorz. Kh. Turnhout, 25 april1986,
H.P., 1986, II, 76).
- het gebruik van het CIM label dat wordt toegekend aan tijdschriften
i.v.m. de controle van hun oplage daar waar dit tijdschrift nog niet lang
genoeg op de markt is om dit label te bekomen (Voorz. Kh. Mechelen,
30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138).
- publiciteit die ,een prachtige voetbal" of ,prachtig blijvend herinneringsgeschenk" aanbiedt wanneer uit de voorgelegde stukken blijkt dat het
in werkelijkheid gaat om voorwerpen waarvan de waarde hoogstens enkele
tientallen franken bedraagt (Voorz. Kh. Dendermonde, 17 december 1986,
H.P., 1986, IV, 240).
- de vermelding ,gecontroleerde oplage" wanneer deze controle niet is
gebeurd door een onafhankelijk en bevoegd persoon of organisme (Voorz.
Kh. Brussel, 23 december 1986, H.P., 1986, IV, 267).
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- de aankondiging van een prijsverlaging die niet met de werkelijkheid
overeenstemt. Ter rechtvaardiging roept eerste appellante in dat zij 250
deelbewijzen van een ontbonden P.V.B.A. overgenomen heeft en dat deze
P.V.B.A. gewoonlijk doorstreepte prijzen vermeldt naast de nieuwe prijs.
Uit de feiten bleek dat deze stelling onjuist is (Brussel, 28 januari 1986,
H.P., 1986, I, 83).
§ 8. Het lokvogelprocede

60. - Het aanbod van produkten waarover men slechts in zeer beperkte
hoeveelheden beschikt is de meest eenvoudige maar ook de meest bedrieglijke manier om klanten te Iokken en van hun aanwezigheid te profiteren om
hen andere produkten te verkopen (Voorz. Kh. Luik, 16 juli 1986, H.P.,
1986, III, 34).
- Het feit dat in een reclame vermeld wordt dat de aangeboden voorwerpen ,leverbaar zijn uit onze magazijnen" ontneemt in niets de mogelijkheid
dat de koper misleid wordt, indien de bewuste voorwerpen niet verkrijgbaar
zijn en het zelfs nooit geweest zijn. Het Iauter feit dat zij besteld waren
neemt de inbreuk niet weg. Feit is dat het publiek aangelokt wordt door het
vooruitzicht een toestel voor een bepaalde prijs te kunnen kopen en wellicht
een duurder (en wei voorhanden) type zal kopen (Gent, 28 april1986, H.P.,
1986, II, 43).
- Ben optieker die publiceert voert voor brillen van het merk ,Jaguar"
terwijl hij die brillen nooit verkoopt in zijn handelsuitbating pleegt inbruek
op artikel20, 1° (Voorz. Kh. Tongeren, 13 maart 1986, H.P., 1986, I, 243).
§ 9. Verbod van misleidende reclame op grond van de strafwet

61. - Als oplichting werd bestraft het feit produkten aan te bieden tegen
zeer hoge prijzen, maar met het argument dat de verkoop ten voordele van
gehandicapten geschiedt, terwijl slechts 2o/o van de verkoopprijs aan liefdadigheidswerken wordt besteed en de beweerde hulp aan ,goede werken"
determinerend is voor de klanten om tot aankoop van deze produkten over
te gaan (Antwerpen, 11 mei 1984, R. W., 1984-85, 2588, met noot Arnou,
P.; Antwerpen, 26 april1985, R. W., 1986-87, 528 met noot).
§ 10. Gevallen waarin bet misleidingsrisico niet aangehouden werd

62. Publiciteit voor de verkoop van meubelen die wordt ingeleid door de
woorden Stad Blankenberge, wekt niet de indruk dat de Stad Blankenberge
de verkoop steunt; zij wenst enkel de plaats van het verkooppunt in het Iicht
te stellen (Voorz. Kh. Brugge, 21 april 1986, H.P., 1986, II, 58).
63. Reclamefolder met slagzin ,Super ster aanbieding - Offre super
etoile" waarbij ski-jacks merk Laplaud worden aangeboden en waarbij de
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auteur van deze folders alle voorzorgen getroffen had om tijdig levering van
de jacks te bekomen doch in zijn plannen gedwarsboomd wordt door het
faillissement van de fabrikant en door de leveringsmoeilijkheden die ontstonden toen de overnemer van de failliete firma meldde dat hij bepaalde
modellen niet zou leveren, kunnen niet als bedrieglijke publiciteit worden
gekwalificeerd op grond van het feit dat de consument valselijk in de waan
zou worden gebracht dat hij kleding naar zijn gading zou vinden en aldus
naar de winkels wordt gelokt.
In die omstandigheden is de aangeklaagde gebrekkige bevoorrading geenszins het gevolg van een bewuste houding van de auteur van de publiciteit
of van een vermijdbare nalatigheid in zijn hoofde, temeer indien de bewuste
publiciteit lange tijd op voorhand dient geconcipieerd en uitgevoerd te
worden en het blijkt dat wel degelijk bepaalde modellen konden worden
ingeslagen en te koop aangeboden (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1986,
H.P., 1986, I, 217).
- Er bestaat geen lokvogelpraktijk in het geval dat een artikel dat met
verlies wordt verkocht toevallig niet in voorraad is maar wei blijkt dat het
produkt anders normaal kan worden bevoorraad en dat de voorraad terug
wordt aangevuld (Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1983, T.B.H., 1984, 388).
64. Niet misleidend is de slogan ,Nul n'a la gamme de la France" want
bij de Europese Gemeenschappen zijn de Franse oorsprongsbenamingen het
talrijkst van de geregistreerde benamingen (Voorz. Kh. Brussel, 28 mei
1984, Ing. Cons., 1984, 357 bevestigd Brussel, 17 januari 1986, T.B.H.,
1986, 529).
65. Reclame die refereert naar boter maar duidelijk preciseert dat het
aangeboden produkt margarine is, is niet misleidend (Voorz. Kh. Luik,
7 juni 1984, Ing. Cons., 1984, 361).
66. Het feit dat de benaming ,Pierre bleue du Hainaut" gebruikt wordt
als gedeponeerd merk terwijl het gaat om een aanduiding van herkomst die
collectief toebehoort aan alle steengroeven van de regio is geen bedrieglijke
reclame indien verweerster daadwerkelijk de benaming heeft gedeponeerd
(Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1986, H.P., 1986, II, 163).
67. De reclame rond het thema , ,Les nouveaux ULTRA PAMPERS meme
mouilles, ils sont sees" is niet bedrieglijk gezien de erkende kwaliteiten van
het produkt en niettegenstaande wetenschappelijke tests die vreemd zijn aan
de beleefde werkelijkheid (Voorz. Kh. Brussel, 15 februari 1988, Ing.
Cons., 1988, 174).
68. De term ,Hasseltse" gebruikt voor jenever, heeft ongetwijfeld betrekking op de stad Hasselt doch evenzeer op de onmiddellijke omgeving, op
de streek, op het Hasseltse. Ben jenever die te Zonhoven wordt gemaakt,
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een gemeente die aan de stad Hasselt grenst, mag dus als , ,Hasseltse''
verkocht worden. De gebruikte benaming is niet misleidend (Antwerpen,
8 november 1982, Limb. Rechtsleven, 1983, 26).
69. Kan niet misleidend zijn de redame die met de werkelijkheid overeenstemde op het ogenblik dat ze began en die slechts later achterhaald werd
door betere voorwaarden van de eisende partijen (Voorz. Kh. Brussel,
27 september 1983, T.B.H., 1984, 239).
70. Het gebruik in de publiciteit van het woord planteboter voor uit
plantaardige vetten bereide margarine van het merk Planta is niet misleidend. Het is onjuist te beweren - zoals de eerste rechter deed - dat aldus
het produkt aantrekkelijker zou zijn gemaakt door in te spelen op bepaalde
denkpatronen van de bestemmelingen van de publiciteit. De eerste rechter
kan niet worden gevolgd waar hij, met verwijzing naar de arbeidersklasse
van de jaren 1960, het als vaststaand beschouwt dat de consument een
voorkeur zou geven voor de edelere bater gezien de daarmee verbonden
standing. Inderdaad kan ook gesteld worden dat de gemiddelde consument
van vandaag niet zozeer standing tracht te vinden in de door hem benutte
eetbare vetten, maar wel dieetbewust is, zodat hij terecht of ten onrechte,
niet noodzakelijkerwijze boter zou verkiezen boven margarine (Brussel,
27 februari 1987, H.P., 1987, I, 231).
71. Publiciteit voor kunsttekeningen waarin gesteld wordt dat het gaat om

lithografieen terwijl het aangewende procede voor de vervaardiging van die
tekening weliswaar niet de lithografie is in haar meest oorspronkelijke
betekenis, doch een moderne toepassing daarvan, is niet misleidend wanneer het resultaat lithografie is in de strikte zin, zowel qua uitzicht, echtheid
en waarborg van een aantal exemplaren (Voorz. Kh. Mechelen, 12 december 1986, H.P., 1986, IV, 225).
72. Het gebruik van de naam ,Chips" is niet wettelijk geregeld en blijkt

niet uitsluitend voor een gebakken aardappelschijfje gebruikt te worden,
maar oak voor andere produkten die de laatste jaren op de markt van de
,snacks" worden aangeboden. Er is dus geen misleiding wanneer de
benaming chips gebruikt wordt voor gebakken aardappeldeeg. Wel dient
op de verpakking voor het produkt vermeld te worden waaruit het vervaardigd is en dat de oorsprong van dit produkt de aardappel is.
De vermelding van het woord ,super light" op de verpakking van chips is
niet misleidend aangezien het hier enkel een superlatieve term betreft. Er
is geen verwarring mogelijk voor het publiek van gemiddelde aandacht
tussen het woord ,light" en ,supertight" (Voorz. Kh. Veurne, 29 mei
1986, H.P., 1986, II, 140; zie oak Voorz. Kh. Brussel, 20 oktober 1986,
_H.P., 1986, IV, 58).
73. De loutere vermelding , ,beurspromotie'' op artikelen tentoongesteld op
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een beurs kan, zonder bijkomende vermeldingen die daartoe zouden strekken, en met name zonder enige referentie naar de prijs, niet beschouwd
worden als de aankondiging van prijsverlaging (Brussel, 5 januari 1987,
H.P., 1987, I, 79, bevestigt Voorz. Kh. Brussel, 30 januari 1986, H.P.,
1986, I, 88).
74. Het gebruik van de afbeelding van verse melk en de vermelding
,afgeroomde melk" voor chocolade en aanverwante produkten die o.m.
met melkpoeder worden aangemaakt - hetgeen voor al die produkten het
geval is voor zover ze op industriele schaal worden vervaardigd - is niet
misleidend. Het is een lang gevestigd gebruik de aanwezigheid van
melk(poeder) in produkten te illustreren met de afbeelding van melk (of
zelfs nog met de afbeelding van een koe) en dat niet aileen in Belgie maar
in alle Lid-Staten van de E.E.G. (Voorz. Kh. Brussel, 2 juni 1986, H.P.,
1986, II, 155).
75. Aankondigingen ,Vrijwillige verplichte verkoop" zijn niet misleidend
ook al zijn deze vermeldingen manifest met zichzelf in tegenspraak. De
gemiddelde verbruiker kan niet onwetend zijn over wat een vrijwillige
verkoop is. Het past echter dat in de toekomst verweersters zulke of
gelijkaardige contradicties vermijden (Voorz. Kh. Luik, 31 januari 1986,
H.P., 1986, I, 178).
76. Het enkele feit dat een korting wordt aangekondigd op de effectief
toegepaste prijzen brengt niet mee dat de bewering van de aankondiger
algemeen en voortdurend met lage prijzen te werken misleidende publiciteit
is (Gent, 22 september 1986, H.P., 1986, III, 115).
77. De aankondiging , ,A vend en direct du Centre Europeen du Diamant
au particulier" kan de consument omtrent de aard van de onderneming niet
misleiden. Deze zal uit de tekst wel verstaan dat er geen tussenpersoon is
tussen de handelaar en de fabrikant, en ze niet interpreteren als zou er
zonder tussenpersoon worden gewerkt terwijl de handelaar zelf een tussenpersoon is (Voorz. Kh. Brussel, 24 januari 1986, H.P., 1986, I, 74).
C. VERGELIJKENDE HANDELSRECLAME (art. 20, 2°)

Algemeen
78. Artikel 20, 2° verbiedt drie vormen van vergelijkende reclame. Of het
om een vergelijking gaat of niet dient te worden beoordeeld naar de
opvatting van diegenen tot wie de reclame zich richt, m.a. w. in hoofde van
het aangesproken publiek (Brussel, 7 juni 1983, J. T., 1983, 716 met noot
Van Bunnen, L.).
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I. Bedrieglijke vergelijkende reclame

Hoedanigheid van de aanlegger - Hoedanigheid van de verweerder
79. Ook een niet-handelaar kan een vordering wegens bedrieglijke of
afbrekende vergelijkingen instellen wanneer deze een voldoende en rechtmatig belang kan doen gelden. Iemand die zijn handel stopzet heeft er met
het oog op de waardebepaling ervan belang bij dat zijn handelsuitbating
intact blijft en aan de kandidaat-overnemer de zekerheid van een normale
uitbating kan gegeven worden (Gent, 24 februari 1986, H.P., 1986, I, 167).
De vordering kan ook tegen een niet handelaar, b.v. tegen een burgerlijke
vennootschap worden ingeleid (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1983, Ing.
Cons., 1983, 154).
Als bedrieglijke vergelijking aangemerkte gevallen
80. Een reclamespot vergelijkt ,knutselaars die werken zonder hun huisje
te versterken" met ondernemers die hun vak verstaan. De vergelijking
tussen twee manieren waarop een huis kan gebouwd worden is bedrieglijk
omdat ze aan de consument een vals denkproces suggereert, onverschillig
of de gesuggereerde vergelijkingselementen al dan niet waar zijn (Voorz.
Kh. Kortrijk, 19 februari 1987, H.P., 1987, I, 202 bevestigd bij Gent,
26 februari 1987, H.P., 1987, I, 198).
- Ret tegenover elkaar opstellen van een oud versleten raam en nieuwe
P.V.C. ramen met op het houten raam de vermelding ,VOOR" en op de
P. V. C. ramen de vermelding ,NA", is een vorm van vergelijkende reclame,
aangezien duidelijk gei:nsinueerd wordt dat de houten ramen er vlugger oud
en versleten zullen uitzien in vergelijking met de nieuwe P .V.C. ramen. Ret
gaat hier duidelijk niet om een ,objectieve" vergelijking van beide produkten: er wordt niet verwezen naar de objectieve eigenschappen van het
P.V.C. raam, zelfs niet naar de objectieve eigenschappen van het houten
produkt. De opstelling laat dan ook toe het gemiddeld publiek te misleiden
nopens de kwaliteit en de kenmerken van het P. V.C. produkt. Ret opstellen
van een oud versleten houten raam tegenover P. V. C. ramen houdt ook een
afbrekende vergelijkende reclame in voor het houten raam (oud en versleten). Tenslotte houdt het bewust misleiden van het publiek door het opstellen van de twee produkten ook een bedrieglijke vergelijkende reclame in
(Voorz. Kh. Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 155).
- Een interview op deB .R. T. radio waar iemand namens de eiseressen stelt
dat de consument bij verweerster verstoken blijft van wettelijke bescherming, terwijl verweerster houdster is van een vergunning cat. A en de
verbintenis aangegaan heeft de type-voorwaarden van de Verbruikersunie
nate Ieven, is bedrieglijke en zwartmakende vergelijkende reclame (Voorz.
Kh. Brussel, 25 april 1986, H.P., 1986, II, 72).
- Beide partijen zijn officiele verkopers van voertuigen van het merk
Nissan. Verweerster heeft in een blad dat huis aan huis verspreid wordt een
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reclame Iaten verschijnen waarin een document is opgenomen uitgaande van
de concessiehouder van Nissan en gericht tot de verdelers van dit merk. In
dit document worden 27 verkoopssectoren gerangschikt volgens de penetratiegraad van de voertuigen van dit merk.
Op dit document heeft verweerster, een keer in bet rood en een keer in vette
letters, haar naam bovenaan de lijst voor de sector Tamines en die van eiser
onderaan de lijst voor de sector Mettet doen uitkomen.
Een eenvoudige verwijzing naar concurrenten wordt door artikel 20, 2°
verboden. Bovendien is de referentie naar de garage van eiser te Mettet een
bedrieglijke vergelijking aangaande de commerciele kwaliteiten van de
partijen. Eiser baat immers oak een agentschap uit te Chatelineau dat niet
opgenomen is in de lijst van de 27 gepubliceerde sectoren (Voorz. Kh.
Namen, 20 mei 1986, H.P., 1986, II, 136).
- Het vergelijken van prijzen kan soms zeer moeilijk ja zelfs onmogelijk
zijn omdat men moeilijk sluitende vergelijkingen kan maken tussen op
verschillende plaatsen gelegen hotels, oak al bieden ze in abstracto, d.i. op
prospectus hetzelfde comfort. In die omstandigheden is prijzen vergelijken
met die van bepaalde concurrenten in bet algemeen misleidend (Voorz. Kh.
Brussel, 8 januari 1986, H.P., 1986, I, 24).

Werden niet als bedrieglijke vergelijking aangemerkt
81. De tekst , ,geen tussenpersonen meer dus geen commissies uit te betalen,
bij Sunjets betaalt U enkel de prijs van uw reis en geen centiem meer" is
niet bedrieglijk noch afbrekend. Nergens wordt immers gezegd of gesuggereerd dat bet commissieloon van deze tussenpersonen overdreven of onverdiend zou zijn, dat de tussenpersonen nutteloos zouden zijn of dat zij
verantwoordelijk zouden zijn voor te ,hoge prijzen" (Voorz. Kh. Brussel,
25 april1986, H.P., 1986, II, 73; zie oak Brussel, 20 oktober 1987, T.B.H.,
1988, 924).
- In bet kader van bet principe van de doorzichtigheid van de markt is
bet publiek gerechtigd te worden voorgelicht over de hoedanigheid van de
op de markt voorhanden zijnde produkten. Daarbij kunnen korrekte wetenschappelijke vaststellingen gebruikt worden zonder als afbrekende, misleidende en bedrieglijke publiciteit te worden aangemerkt.
In casu was een deskundige tot de bevinding gekomen dat een in een
brochure gepubliceerde tabel waarin de kwaliteiten van aluminium vergeleken werden met die van andere materialen zoals bout, aan de realiteit
beantwoordt en dat hij zich kan aansluiten bij de gemaakte berekeningen
en de zienswijze van de auteur van de tabel. Het feit dat door de aanwending
van verschillende methoden uiteenlopende resultaten kunnen bekomen
worden, deed, naar de mening van de expert, geen afbreuk aan bet feit dat
de vermeldingen voorkomend in de tabel aan de realiteit beantwoorden
(Voorz. Kh. Antwerpen, 27 februari 1986, H.P., 1986, II, 193 bevestigd bij
Antwerpen, 30 mei 1988, R. W., 1988-89, 406 met noot De Vroede, P., die
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van oordeel is dat de betwiste reclame bet zonder noodzaak mogelijk
maakte andere bandelaars te identificeren; T.B.H., 1988, 953).
II. Afbrekende vergelijkende reclame

A/gemeen
82. - Afbrekende reclame is verboden ongeacbt baar graad van waaracbtigbeid (Voorz. Kb. Brugge, 4 april1986, H.P., 1986, II, 22; Voorz. Kb.
Gent, 20 juni 1986, H.P., 1986, II, 207, Gent, 22 september 1986, H.P.,
1986, III, 115).
- Publiciteit die afbrekende vergelijkingen inboudt t.a.v. andermans produkten dient om verboden te zijn niet vals en/of misleidend te zijn (Voorz.
Kb. Brussel, 27 april 1987, H.P., 1987, I, 228). Ze kan niet worden
goedgepraat door zicb te beroepen op zelfverdediging (Voorz. Kb. Brussel,
20 mei 1986, H.P., 1986, II, 120) en vereist niet dat de concurrenten
identificeerbaar zouden zijn (Voorz. Kb. Brugge, 21 april1986, H.P., 1986,
II, 58).
- Een vordering gestoeld op afbrekende vergelijkende reclame mag ook
door een niet-bandelaar worden ingeleid (Voorz. Kb. Brussel, 5 januari
1987, H.P., 1987, I, 57) zoals ze ook tegen een niet-bandelaar kan gericbt
worden (Voorz. Kb. Brussel, 4 februari 1981, Ing. Cons., 1983, 154; Voorz.
Kb. Antwerpen, 26 maart 1987, H.P., 1987, I, 296).
--

Als afbrekende verge/ijkende reclame aangemerkte gevallen
83. - Bij de aanprijzing van zijn produkt of dienst mag een bandelaar zicb
niet afbrekend over een andere bandelaar uitlaten, ook niet ter illustratie
van de voordelen die aan zijn produkt of dienst verbonden zijn (Voorz. Kb.
Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II, 183).
- De verwijzing in een publiciteit naar een diploma is laakbaar wanneer
zij gepaard gaat met de woorden ,geen betere deskundige", betgeen een
afbrekende vergelijking inboudt. Dit is terzake des te meer bet geval omdat
verweerster ter zitting verklaarde dat zij boofdzakelijk op een zeer volks
clienteel gericbt is (Voorz. Kb. Dendermonde, 17 december 1986, H.P.,
1986, IV, 240).
- In een omzendbrief stelt een beroepsvereniging die verwerkers en verdelers van biologiscbe landbouwprodukten groepeert, dat onze wetgeving de
biologiscbe teelt niet beschermt en bet mogelijk maakt een produkt als
biologisch aan te merken wanneer het geen aantoonbare resten van bestrijdingsmiddelen en cbemische toevoegsels bezit. Dit laat buitenstaanders toe
produkten als biologiscb (maar niet van biologiscbe teelt) op de markt te
brengen zonder dat men daar iets kan aan doen en zij pikken ook een
graantje mee door de tekortkomingen van onze wetgeving.
Maar dat ondernemers, die zich willen Iaten doorgaan als natuurvoedings-
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gezind hetzelfde doen, loopt de spuigaten uit en kan niet hard genoeg aan
de kaak gesteld worden, want het misbruik tiert welig.
Zulks is het geval met de vruchtensappen van de firma Bruinhart te
Antwerpen, die aan de hand van analyserapporten deze sappen als , biologisch" aan de man brengt.
Dergelijke omzendbrief is geen Iouter wetenschappelijke voorlichting, doch
onmiskenbaar een afbrekende vergelijkende reclame (Voorz. Kh. Antwerpen, 26 maart 1987, H.P., 1987, I, 296).
- Verweerder plaatste een advertentie op de frontpagina van een publiciteitsblad voor antracietkolen die hij verkoopt in 25 kg verpakking. De
advertentie is vertikaal in twee delen verdeeld, met op de linkerzijde de
opsomming van de weldaden van zijn aanbod. Op de rechterzijde vermeldt
hij als hoofding hoven de tekening van een dichtgeknoopte zak waaruit een
kattekop steekt: ,Ben natte kat in een natte zak = niets dan nadelen". Dan
volgt volgende opsomming:
1. jute zak is meestal vuil, smerig en nat = dit is ongeveer 3 kg die U betaalt
en niet krijgt;
2. jute zakken worden opgekapt in uw opslagruimte, dus geen gewichtskontrole mogelijk na levering;
3. gezeefd? gruis? nat?
4. kwaliteit kolen is niet kontroleerbaar;
5. opgekapt op een hoop, veel stof.
Met die opsomming viseert verweerder duidelijk zijn collega's die niet zoals
hij antracietkolen verkopen in 25 kg verpakking. Dit is een schoolvoorbeeld
van afbrekende vergelijkende publiciteit (Voorz. Kh. Hasselt, 27 februari
1987, H.P., 1987, I, 264).
- Door aan derden te zeggen of te Iaten zeggen dat het past zich tot
verweerster te wenden voor hun fotocopieertoestel S. omdat eiser hiervoor
geen verdeler meer zou zijn en niet meer zou instaan voor het onderhoud,
waar die bewering in strijd is met de waarheid, verspreidt verweerster
afbrekende publiciteit ten nadele van eiser (Voorz. Kh. Brussel, 2 januari
1987, H.P., 1987, I, 59).
- In een gepubliceerd interview met een journalist maakt een handelaar
vergelijkingen tussen zijn activiteiten en die van juweliers, vergelijkingen die
voor deze laatsten zowel op het vlak van de beroepskennis, de betrouwbaarheid als de toegepaste prijzen afbrekend zijn. De beweringen van verweerder
dat de publicatie naar de inhoud een vertekend beeld gaf van het interview
zoals het in feite verliep en dat de , woordkeuze" en de strenge vergelijkingen niet aan hemzelf toe te schrijven zijn, zijn niet geloofwaardig indien
verweerder na de publicatie geen enkel initiatief heeft genomen tot rectificatie van de gepubliceerde tekst en hij voor de eerste rechter zijn kritiek
omtrent de preciese weergave van zijn verklaringen beperkt heeft tot een
enkele zin (Gent, 14 april1986, H.P., 1986, II, 15).
- Is afbrekende vergelijkende reclame en dus verboden de publiciteit ,laat
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U niet beetnemen door de kleine praters-kampioen door eigen groot afnemen" (Voorz. Kh. Brugge, 21 april 1986, H.P., 1986, II, 58).
- Volgende afbrekende vergelijkende reclame werd eveneens verboden.
Een handelaar vermeldt dat een concurrent - en buiten diens weten - aan
een door de betrokken handelaar georganiseerde internationale jaarbeurs
voor body building en fitness zal deelnemen, daarna deelt hij in een
publicitaire aankondiging in een tijdschrift mee dat die concurrent niet tot
die jaarbeurs zou toegelaten worden (Voorz. Kh. Dendermonde, 29 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 122).
- Afbrekende vergelijkende reclame zit eveneens verweven in de slogan
,notre difference; la qualite et le meilleur prix" en ,quand je compare, je
vois la difference", vergezeld van de merken van eiseressen (Voorz. Kh.
Brussel, 22 december 1986, H.P., 1986, IV, 246).
- Brieven met de tekst: ,Dit kleine dossier maakt het mogelijk - daar
ben ik zeker van - de stand van zaken te beschrijven van onze activiteiten
en deze van de vereniging waarvan U deel uitmaakt", ,Zijn de jaloersheid
en de verwaandheid van sommigen zo verblindend?", ,U weet dat uw
voorzitter de door ons geplande antiekbeurs te Aat tracht te boycotten'' zijn
afbrekend (Voorz. Kh. Luik, 12 februari 1987, H.P., 1987, I, 210).
- ,U betaalt nu 6.800,- F per maand aan uw ruitenwasser. Wel geachte
heer als ik u zeg dat ik elke week uw ruiten kom kuisen plus eenmaal per
maand de binnenkant zoals U dat nu ook gewoon bent van ruitenwasser
X (eiser) dan is mijn prijs 4.500,- F. Uw ruiten zullen even proper
gewassen worden als door X en U krijgt elke maand een factuur. Het
verschil bedraagt 27.600,- F per jaar en U krijgt hetzelfde als wat U nu
krijgt van ruitenwasser X (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 18 september
1986, H.P., 1986, III, 101).
- ,Onze zaak werd ondergebracht, niet in een luxueus ingericht handelspand in een van de belangrijkste en duurste winkelstraten van een grootstad,
maar in een gewoon burgerhuis, volledig afzonderlijk gelegen in een gewone
verkaveling, buiten het commercieel centrum van een kleine gemeente" en
,onze winkelinrichting, om dure investeringen en verder dure
uitbatingskosten te vermijden (de klant draait daar toch op een of andere
manier voor op) werd zo sober en eenvoudig mogelijk gehouden" zijn
afbrekende vergelijkingen (Gent, 22 september 1986, H.P., 1986, III, 115).
- In een reclame m.b.t. stenen, die gevoerd wordt door middel van
garantiecertificaten of certificaten van oorsprong is de zin ,nous certifions ... que leur structure interne n'a pas ete alteree par l'usage d'explosifs
lors de leur extraction" als afbrekend aan te merken. Het gebruik van de
term ,alterer" die een pejoratieve bijklank heeft is afbrekend t.o.v. de
produkten van de concurrenten die explosieven gebruiken bij de ontginning
(Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1986, H.P., 1986, I, 163).
- In een rondschrijven schrijft een begrafenisondernemer aan zijn potentieel klienteel het volgende: ,Als begrafenisondernemer zijn we veel betrok-
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ken in droevige gevallen. Wij weten dat er dan ook nog dikwijls grotere
rekeningen volgen als dat men verwacht, omdat het een gebeurtenis is waar
men geen ondervinding in heeft en dat men U nooit een totaal beeld geeft
van de kosten. Wij hebben ook een eigen service en toonzaal in grafstenen
en weten dat er dikwijls overdreven prijzen gevraagd worden, vooral door
tussenpersonen die aileen dienen om de prijzen op te drijven. Kies uw
grafsteen niet op een foto en schenk aandacht aan de dikte van de materialen
en vraag dan de prijs aan een drietal vakmensen en dan staat U verstomd
van het verschil". Het Hof van Beroep te Antwerpen (18 februari 1986,
H.P., 1986, I, 186) was van oordeel dat deze tekst afbrekende vergelijkingen
bevatte tussen de begrafenisondernemers en het beweerd bestaan van grafzerkverkopers die door tussenpersonen werken, die nooit een totaal beeld
geven van de kosten, en die een grafsteen Iaten kiezen op een foto.
- Eiseres en verweerster geven in dezelfde streek een publiciteitsblad uit
waarin kleine aankondigingen worden geplaatst onder de benaming ,Zoekertjes'' of , ,Zoekers''. In het blad van eiseres worden deze aankondigingen
kris-kras door elkaar geplaatst, in dat van verweerster worden ze per
onderwerp gerangschikt.
Verweerster laat in het eigen blad onder de hoofding ,Je kunt op het
verkeerde paard blijven wedden" volgende tekst verschijnen: ,Je Iaten bij
de neus nemen heet het. Op het verkeerde paard wedden. Je blauw betalen
om een of ander aan de man te brengen en dan maar wachten tot iemand
je zoekertje gevonden heeft. Zoekertjes heet het. Je kunt er naar blijven
zoeken, in een wirwar van jewelste. Tot je DZ-DS zoekers ontdekt. Het
juiste paard. Spotgoedkoop en netjes gerangschikt volgens onderwerp.
Geen uren zoekwerk meer. Nooit meer wachten op een telefoon van een of
andere speurneus die jouw zoekertjes toevallig ontdekte". Het hoeft geen
betoog dat dit proza als afbrekende vergelijkende reclame werd aangemerkt
(Voorz. Kh. Brugge, 7 januari 1986, H.P., 1986, I, 19).
- In een brief verzonden aan de klientele komt het volgende voor: ,Berst
en vooral danken wij U van harte voor uw eerlijkheid ons te Iaten weten
datU wenst een beroep te doen op de diensten van onze vroegere medewerker. We veroorloven het ons U ervan op de hoogte te brengen dat hij geen
enkele technische vorming had op het moment dat hij bij ons werd aangenomen en dat hij zijn huidige kennis in het vak geleerd heeft in de schoot van
onze groep en waarvan U hebt kunnen genieten ter gelegenheid van zijn
bezoeken bij U. Zander zijn huidige gedrag te willen beoordelen hebben wij
tach sterke twijfels dat hij op een exacte manier onze formules heeft kunnen
overnemen en dat hij gemakkelijk kan overgaan tot de interpretatie van de
resultaten van een wateranalyse". En de brief gaat verder: ,Wat het L. 722
betreft (een zekere reagens) zouden we ten zeerste verwonderd zijn dat onze
vroegere medewerker exact onze formules zou kunnen copieren. Deze
formules zijn immers zeer complex. De verspreider die wij gebruiken
beantwoordt immers aan specifiek gedefinieerde criteria en hij kan niet
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vervangen worden door gelijk welk acrilium" (Voorz. Kh. Brussel, 5 januari 1987, H.P., 1987, I, 57).
- Afbrekend is de reclame waarbij vergeleken worden de prijs van een
werk uitgevoerd door een arbeider die ook het materiaallevert en het werk
uitgevoerd door de meester van het werk en aileen het materiaal elders moet
betrekken en daaraan toevoegt dat de eerste formule veel te duur is (Luik,
3 februari 1983, Jur. Liege, 1984, 224 met noot Fran9ois, P.).
- Is afbrekend de reclame die ten nadele van de concurrenten hypothesen,
speculaties en onwaarheden verspreidt m.b.t. hun produkten of hun facturatie. De bewuste reclame mondde uit op de slagzin ,Als ik stookolie koop
ken ik de prijs, de rekening is geen puzzle" (Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober
1982, lng. Cons., 1983, 164).
- Ben advertentie ,La Margarine: Poison?" die bovendien een associatie
suggereert tussen margarine en de drie gevaren voor de gezondheid: intoxicatie door de industrHlle bezoedeling der eetwaren, kanker en cardio-vasculaire stoornissen is als afbrekende vergelijkende reclame aan te merken
(Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1985, Ing. Cons., 1985, 271).
- Bij de uitnodiging tot de vernissage van een schilderijententoonstelling
wordt een blaadje gevoegd waarop volgende tekst voorkomt: ,Elke tentoonstelling van schilderijen van dezelfde kunstenaar die elders georganiseerd worden zijn het tegen zijn zin en tegen hem. De kunstenaar zal voor
de elders geexposeerde werken geen authenticiteitsattest afleveren". De
kunstgalerij die op hetzelfde ogenblik een tentoonstelling van dezelfde
kunstenaar organiseert beschouwt deze vergelijkende reclame terecht als
afbrekend (Voorz. Kh. Brussel, 9 mei 1983, J.T., 1984, 263).

Volgende vergelijkende reclame werd niet als afbrekend beschouwd
de reclame waarbij de auteur zegt dat contracteren zonder tussenpersoon 17o/o opbrengt (Brussel, 20 oktober 1987, T.B.H., 1988, 924).
- Reclame die de kwaliteit van een produkt in de verf stelt zonder daarbij
het produkt van een concurrent in een inferioriteit te brengen, zelfs wanneer
ze een te algemene of te simplistische affirmatie inhoudt (Voorz. Kh.
Brussel, 5 november 1982, lng. Cons., 1983, 173).
84. -

Ill. Vergelijkende reclame die bet zonder noodzaak mogelijk maakt andere
bandelaars te identificeren

Algemeen
85. Het in het derde deel van artikel20, 2° geformuleerde verbod gaat terug
tot een sinds lang in de rechtspraak en rechtsleer gehuldigde stelling dat elke
handelaar het recht heeft van zijn concurrenten te verwachten dat zij niet
over hem spreken, zelfs niet ten goede. Dit principe werd nog in herinnering
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gebracht tijdens de in dit overzicht onderzochte periode (o.m. Voorz. Kh.
Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III, 27; Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986,
II, 231).
Op deze strenge regel heeft de wetgever een uitzondering voorzien: de
identificatiemogelijkheid is geoorloofd wanneer ze noodzakelijk is.
- De hier besproken vordering moet tegen een handelaar gericht zijn
(Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, Ing. Cons., 1983, 154). Of zij mag
worden ingesteld door een niet handelaar wordt betwist:
- In een zaak van vergelijkende reclame m.b.t. tijdschriften wordt door
verweerster aangevoerd dat vergelijkende reclame bedoeld door artikel 20
aileen betrekking heeft op diensten. De Voorzitter wimpelt dit argument af
door te stellen dat tijdschriften produkten zijn. In feite had hij moeten
antwoorden dat artikel 20, 2° evengoed op diensten a1s op produkten van
toepassing is (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1988, Ing. Cons., 1988, 141).

Het moet om vergelijkende reclame gaan
86. Ben kapper mag wei vermelden dat hij zijn opleiding ontving ,bij de
grootste kapper van heel Antwerpen en omgeving", doch het is hem niet
toegelaten de naam van die kapper in zijn publiciteit op te nemen (Voorz.
Kh. Antwerpen, 20 februari 1986, H.P., 1986, I, 140, vgl. Voorz. Kh.
Mechelen, 31 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 87). Deraag kan gesteld
worden of in deze advertentie wei een vergelijkend element aanwezig was.
Het louter feit een andere handelaar te vernoemen impliceert niet zonder
meer dat artikel 20, 2° in fine van toepassing zou zijn (zie in dezelfde zin
Voorz. Kh. Luik, 8 april 1982, Jur. Liege, 1983, 154).
Identijicatiemogelijkheden
87. De identificering van de concurrent en de vergelijking wordt zeer
precies wanneer de verzekeraar aan de potentiele klanten vraagt hem hun
bestaande polissen over te maken. Deze praktijk is verboden omdat de
vergelijking slechts wordt uitgelokt op een voor de auteur gunstig gebied
(Brussel, 20 oktober 1987, T.B.H., 1988, 924; Brussel, 9er 1986,
H.P., 1986, IV, 206).
- De identificatiemogelijkheid impliceert niet dat met name andere handelaars in de reclame zouden worden vernoemd of dat individueel en
concreet een concurrent wordt aangeduid. De identificatiemogelijkheid
wordt ook voor bestaande gehouden wanneer slechts gezinspeeld wordt op
de gedraging van de abstract gehouden concurrerende groep handelaars
(Voorz. Kh. Brussel, 24 januari 1986, H.P., 1986, I, 74).
Dit standpunt werd ook ingenomen t.a.v. de volgende reclame: ,Bij X bent
U rechtstreeks verzekerd, zonder tussenpersonen: sneller, efficienter dus
goedkoper", ook al verwijst zij naar niet met name genoemde makelaars
(Voorz. Kh. Antwerpen, 19 juni 1986, H.P., 1986, II, 256).
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- In de reclame: ,Voortaan zal U bij Superconfex ongeveer 200Jo besparen
op de mooiste kleding" was de identificatiemogelijkheid eerder zwak. De
Voorzitter zag het anders en was van oordeel dat aldus de andere handelaars
konden gei:dentificeerd worden, vooral dan wanneer dergelijke reclame in
een kleine agglomeratie wordt verspreid (Voorz. Kh. Hoei, 8 januari 1987,
H.P., 1987, I, 116).
- Duidelijkeris dan wel volgende tekst: ,Ga naar Neckermann ... en breng
de brochure van de concurrentie mee. Wij vergeleken meer dan 120 hotels
uit de vliegreizenbrochures. In 98% van de gevallen is Neckermann per
persoon tot vele duizenden franken goedkoper (volgen 12 voorbeelden). De
vergelijkingslijst vliegtuigreizen is in elk Neckermann kantoor ter inzage.
Vergelijk en overtuig Uzelf". Dergelijke tekst aldus het Hof van Beroep te
Brussel verwijst naar de ,concurrentie", m.a.w. naar de andere touroperators die op de markt aanwezig zijn. Bovendien bevatte de vergelijkingslijst
vliegtuigreizen de eerste letters van de concurrerende firma's zodat zelfs de
minst schrandere consument kon afleiden welke prijzen werden vergeleken.
Het Hof oordeelde eveneens dat Neckermann ten onrechte voorhield dat
de vergelijking van haar prijzen met die van andere concurrenten noodzakelijk is, nu voor alle touroperators de prijs het onderscheidend element is.
Dit houdt niet in, aldus het Hof, dat de prijzen van andere kooplieden
moeten genoemd worden. Naast hyperbolische publiciteit zoals , wij zijn
goedkoper dan de andere", kan voor eigen prijzen geadverteerd worden;
in het huidig wettelijk stelsel is het de consument die de vergelijking moet
maken en niet de verkoper of diegene die de diensten presteert (Brussel,
9 december 1986, H.P., 1986, IV, 206).
- Indirecte identificatiemogelijkheid werd ook in de volgende zaak aangehouden. Een taxi-exploitant verspreidt in de Brusselse agglomeratie en
periferie luciferdoosjes. Op de voorzijde wordt het hoofd van een man
afgebeeld volgens het welbekend procede dat toelaat een lachend of een
droevig, verdrietig gezicht te zien al naargelang men het doosje draait. Het
droevige gezicht gaat gepaard met de tekst ,De l'aeroport a chez moi, en
taxi? ... Pas Fou", terwijl het lachend gezicht vergezeld is van de tekst ,De
l'aeroport, j'ai appele le 347.47.47. Pas cher du tout''. De enige taxi-exploitant die zijn wagens op de luchthaven te Zaventem kan Iaten stationeren
voelt zich terecht geviseerd. Uit het feit dat de klant Taxis Verts moet
opbellen zal hij gemakkelijk kunnen afleiden dat de taxi's die te Zaventem
gestationeerd zijn geen Taxis Verts zijn (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1986,
H.P., 1986, I, 231).
- Een kachelhandelaar laat volgende reclame verschijnen:
,Geen missverkiezingen of aanlokkelijke maar misschien bedrieglijke aanbiedingen, maar een aankoop waar U jarenlang tevreden over bent". Op
hetzelfde ogenblik maakt een concurrent in dezelfde regio reclame voor zijn
kachels met aankondiging van een missverkiezing voor die kachels. De
identificatiemogelijkheid is evident (Voorz. Kh. Turnhout, 25 april 1986,
H.P., 1986, II, 76).

233

- Er zijn in Belgie slechts twee merken van anticonceptiva van het trifasisch systeem op de markt. Wanneer verweerster de door haar geproduceerde pil vergelijkt met de pil geproduceerd door eiseres wordt de identificatie
van eiseres zonder noodzaak mogelijk (Voorz. Kh. Brussel, 12 september
1986, H.P., 1986, III, 96).
88. W ordt in de reclame met name een concurrent vernoemd dan zal meteen
de overtreding wei vaststaan. Dat was het oordeel van de Voorzitter in het
volgend geval. In een brief gericht tot zijn klienten stelt een handelaar:
,Ingevolge de prijsverlaging van de firma Corbeel-eiser in eerste aanleg (na verschillende verhogingen in 1982) delen wij U mede dat wij eveneens
aan dezelfde voorwaarden kunnen leveren zonder de kwaliteit of de service
te schaden" (Antwerpen, 6 mei 1986, H.P., 1986, II, 96; in dezelfde zin
Voorz. Kh. Antwerpen, 9 december 1982, T.B.H., 1983, 333; Voorz. Kh.
Brussel, 8 maart 1985, lng. Cons., 1985, 450).
- Ben handelaar had doelbewust in de onmiddellijke buurt van een zestal
concurrerende meubelzaken mobiele publiciteitswagens geplaatst, uitgerust
met twee in tentvorm opgestelde levensgrote publiciteitspanelen. De door
deze aanhangwagens gevoerde publiciteit luidde als volgt: ,Home Discount
Center, 't is de goedkoopste, en wacht niet Ianger" met de afbeelding van
een man die naar verweerders meubelzaak rent (Voorz. Kh. Gent, 31 januari 1984, T.B.H., 1984, 484).

Het criterium noodzaak
89. Terecht attendeerde het Hof van Beroep te Brussel op het volgende:
,Reclame die het zonder noodzaak mogelijk maakt een andere handelaar
te herkennen is onrechtmatig, ongeacht hetgeen wordt meegedeeld over de
andere waar of onwaar is, al dan niet afbrekend. De eis van noodzaak, als
uitzondering op het principieel verbod van verwijzing naar de concurrent,
moet limitatief gei:nterpreteerd worden (Brussel, 8 december 1986, R. W.,
1986-87' 2153).
- Heeft de wetgever van 1971 niet gezegd tijdens de voorbereidende
werken tot de wet dat het bewijs van de noodzaak moet geleverd worden
door de handelaar die ze inroept? (Senaat 1968-69, Stuk 415, 16).
- De beoordeling van de ,noodzaak" gebeurt wei eens zonder uitvoerige
motivering. Hierna enkele voorbeelden. Er bestaat geen noodzaak bij het
afdrukken van een plan met de distributiegebieden van het eigen weekblad
ook het plan van de distributiegebieden van een concurrent in dezelfde
publicatie op te nemen (Voorz. Kh. Brugge, 23 december 1986, H.P., 1986,
IV, 267). ,Elke publiciteit die bij de bestemmeling die betrokken is in een
vergelijkingsproces de gedachte doet rijzen dat de diensten van verweerster
vanuit een bepaald oogmerk aangenamer of beter zijn dan die door eiseres
geleverd, maakt het zonder noodzaak mogelijk een concurrent te identificeren (Voorz. Kh. Brussel, 3 februari 1986, H.P., 1986, I, 95; Voorz. Kh.
Brussel, 21 maart 1988; Ing. Cons., 1988, 141).
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Niet gerechtvaardigde identificatiemogelijkheden
90. Ben reisagentschap heeft aan tal van reisagentschappen en touroperators een brochure Iaten geworden waarin diverse tabellen voorkomen met
vergelijkingen tussen de door dit agentschap aangerekende prijzen en deze
gevraagd door eiseressen voor reizen met dezelfde bestemming.
Deze brochures die ook in de handen van de klientele kunnen komen is
reclame in de zin van artikel19 W.H.P. Zij is vergelijkend en maakt het
mogelijk zonder noodzaak concurrenten te identificeren. Het feit dat de
verstrekte inlichtingen waar zijn en in enkele gevallen zelfs voordelig voor
eiseressen uitvallen verandert daaraan niets (Voorz. Kh. Brussel, 17 juni
1985, J. T., 1985, 647).
- In diverse advertenties vergeleek de onderneming Cora haar prijzen met
deze van met name genoemde concurrenten en zulks onder de slogan ,Cora
rompt la loi du silence et propose les prix compares". Deze vergelijkende
reclame werd niet aileen aangemerkt als bedrieglijk (er werd aangekondigd
dat 1800 prijzen werden vergeleken, in werkelijkheid waren het er slechts
150), en afbrekend (er werd ge!nsinueerd dat met name genoemde concurrenten voor de consument valstrikken leggen). Tevens werd geoordeeld dat
deze reclame het mogelijk maakte andere handelaars te identificeren, wat
zonder noodzaak gebeurde vermits Cora dit procede niet nodig had om op
de markt der grote distributie binnen te dringen noch om het aanbod van
zijn produkten verstaanbaar te maken (Voorz. Kh. Brussel, 8 maart 1985,
Ing. Cons., 1985, 450).
De voorzitter uit Bergen zag het net andersom en meer in het bijzonder wat
de identificatiemogelijkheid betreft was hij van oordeel dat ze uit noodzaak
gebeurde vermits het belang van de consument de grondslag is van de wet
op de handelspraktijken (Voorz. Kh. Bergen, 15 maart 1985, J.T., 1986,
181, zie ook Plas, D. en Willems, A., ,La publicite comparative et les
affaires Cora", J. T., 1986, 172-176). O.i. mist de zienswijze van de Bergense Voorzitter elke nuancering.
- Reclame voor een zoetmakend produkt met de vermelding zonder
saccharine, zonder cyclamaten" en daarnaast de onjuiste bewering dat het
van natuurlijke oorsprong is, is een reclame die door het publiek kan
verstaan worden als gericht tegen de producenten van uit saccharine en
cyclamaten samengestelde produkten, en moet worden aangemerkt als
afbrekende reclame en als reclame die het zonder noodzaak mogelijk maakt
een andere handelaar te identificeren. Wat dit laatste betreft was het Hof
van Beroep te Brussel van oordeel dat ge!ntimeerde ten onrechte beweert
dat het voor haar, houdster van het octrooirecht inzake de produktie van
aspartaan, de enige manier is om haar produkt op de markt van de
kunstmatige zoetmiddelen te onderscheiden in haar specificiteit van a! de
andere zoetmiddelen (Brussel, 8 december 1986, R. W., 1986-87, 2153 waarbij het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel wordt hervormd, Voorz. Kh. Brussel, 15 mei 1985, lng. Cons.,
1985, 217).
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Ontstentenis van identijicatiemogelijkheid
91. In enkele gevallen was de rechter van oordeel dat de voorgelegde tekst
geen mogelijkheid tot identificatie hood.
Zo vond volgende slogan genade: ,Abonneer je nu op deze betere duivenkrant" omdat de gebruikte bewoordingen een dergelijk algemeen en ongedefinieerd karakter hebben dat de impact ervan op de lezers geen associatie
verwekt met andere overredende en commercH!le of psychologische elementen die de potentiele koper tot aankoop zouden kunnen stimuleren (Voorz.
Kh. Mechelen, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138).
- Het enkele gebruik van de woorden ,geen andere" in de slogan ,Nul
n'a Ia gamme de Ia France" impliceert niet de mogelijkheid een concurrent
of een groep wijnproducenten te identificeren (Brussel, 17 j anuari 1986,
T.B.H., 1986, 529).
- De vergelijking tussen aluminium- en houten ramen was niet van aard
andere handelaars te identificeren omdat volgens het Hof van Beroep te
Antwerpen, o.i. ten onrechte, de verwijzing naar produkten niet onder het
verbod van artikel 20, 2° in fine valt (Antwerpen, 30 mei 1988, R. W.,
1988-89, 406 met noot De Vroede, P.).
Geoorloofde identijicatiemogelijkheid
92. Het vermelden van een ander is slechts toegelaten in uitzonderlijke
omstandigheden, nl. wanneer de auteur van de tekst die een derde in
diskrediet kan brengen zich in een toestand van wettige zelfverdediging
bevindt of wanneer de discussie gevoerd wordt op wetenschappelijk of
artistiek niveau, zij objectief blijft en binnen redelijke grenzen en meer in
het algemeen wanneer de referentie naar die andere onontbeerlijk is voor
het aanbod dat de auteur wenst te doen (Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986,
II, 231).
- De eenvoudige referentie naar konkurrerende produkten, indien deze
referentie nodig is om bepaalde bijzonderheden van zijn eigen produkt te
illustreren is op zichzelf geoorloofd (Voorz. Kh. Brussel, 20 januari 1986,
H.P., 1986, I, 68).
- De verwijzing naar concurrerende produkten is gewettigd zo de vergelijking zich beperkt tot de technische particulariteiten der produkten. Zo b.v.
wanneer men voorhoudt dat er geen reservoir nodig is voor een installatie
van centrale verwarming op gas, dat natuurlijk gas niet bezoedelt, geen
reuk, noch afval, noch roet oplevert (Voorz. Kh. Brussel, 5 november 1982,
Ing. Cons., 1983, 173).
- Aanvaard werd ook door het Hof van Beroep te Luik dat de leverancier
van materialen een vergelijking maakt tussen de prijs van een werk waarbij
de arbeider zijn arbeid en de grondstof Ievert en deze van een werk waar
de grondstoffen door iemand anders worden geleverd (Luik, 3 februari
1983, Jur. Liege, 1984, 226 met noot Francois, P.).
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- Door eiseressen wordt sinds enige tijd het produkt Persantin in de vorm
van dragees als farmaceutische specialiteit op de markt gebracht. Verweerster verhandelt haar produkt als poeder, dat dan als basis dient voor
geneesmiddelen volgens recept. Zij adverteert in een vaktijdschrift onder de
titel: ,Nieuw voor magistrale bereidingen: Dipyridamole Delta". Onder
aan de advertentie is in kleinere letters te lezen: ,Merknaam: Dipyridamole
Persantin 12 Boehringer lng. (specialiteit).
De rechter is van oordeel dat deze nominatim verwijzing naar het produkt
van een concurrent niet zonder noodzaak gebeurde. Het produkt dat
partijen op de markt brengen is niet ,nieuw" - de octrooirechten zijn
vervallen -, verweerster daarentegen komt als nieuwe producent op de
markt met een andere voor ,magistrale bereidingen" geeigende conditionering van het produkt. Bij de artsen die dan toch de ,magistrale voorschriften" dienen te verstrekken waarin het produkt eventueel zal voorkomen,
is het produkt onder zijn soortnaam ,Dipyridamole" minder bekend, zo
niet geheel onbekend. Men ziet niet in waarom in een zodanig complexe
bedrijvigheid als het farmaceutisch bedrijf, waarvan overigens de publiciteit
gericht is op een bijzonder geselecteerd milieu van artsen, apothekers,
laboratoria en wetenschapslui, een milieu dat omtrent de aangeboden
produkten een nauwkeurige en zo uitgebreid mogelijke informatie van node
heeft, in het beoordelen van een loutere verwijzing naar het merk van een
concurrent strenger zou moeten opgetreden worden dan voor de ,onontbeerlijk" geachte verwijzing naar het merk van een ander in de handel van
auto-onderdelen en reservestukken, een domein waarin men geneigd is zulk
een verwijzing als geoorloofd te beschouwen (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, R. W., 1983-84, 717 met instemmende noot van Stuyck, J .).
Met deze beslissing, een van de zeldzame waarin systeemvergelijking wordt
gebillijkt, kan worden ingestemd. Toch dient te worden onderstreept dat
de identificatiemogelijkheid hier niet uitdrukkelijk vanuit het standpunt van
de consument werd onderzocht.
- In een reclame m.b.t. margarine wordt gerefereerd naar bater. De
rechter acht deze referentie noodzakelijk omdat margarine aileen met bater
kan vergeleken worden (Voorz. Kh. Luik, 7 juni 1984, Ing. Cons., 1984,
361).
- Tot v66r het Hof van Cassatie kwam de betwisting rond de reclame van
Pepsi-Cola. Coca-Cola was de mening toegedaan identificeerbaar te zijn in
een reclame rond limonadetests. Het Hof van Beroep te Brussel (7 juni
1983, Ing. Cons., 1983, 205; J.T., 1983, 717 met noot Van Bunnen, L.)
hierin gevolgd door het Hof van Cassatie stelde dat het onvermijdelijk is
dat het publiek bij soortgelijke tests Coca-Cola herkent omdat deze firma
80o/o van de Iimonademarkt beheerst. De identificatie was dus noodzakelijk.
Persoonlijk zijn we van oordeel dat ze onvermijdelijk was (Cass., 21 maart
1985, R.C.J.B., 1987, 30met noot De Vroede, P., ,,Lapublicite comparative impliquant sans necessite la possibilite d'identifier un ou plusieurs autres
commer9ants").
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Vaak subjectieve beoordelingen
93. Uit de rechtspraak is oak af te leiden dat de beoordeling van de uit
noodzaak gebeurde identificatiemogelijkheid van andere handelaars vaak
subjectief is. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel (20 oktober 1987,
T.B.H., 1988, 924) dat een verzekeringsmaatschappij die haar reclame
afstemt op de verdiensten van het directe contact zonder tussenpersonen
zonder noodzaak de identificatie van de verzekeringsmakelaars mogelijk
maakt. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (5 februari 1988, D.C.R., 1988, 42 met instemmende noot van Bailon, G.L.) was
in een haast gelijkaardige zaak de mening toegedaan dat de verwijzing naar
de tussenpersonen noodzakelijk was om de aangeboden diensten verstaanbaar aan het publiek voor te stellen en de gevraagde lagere prijzen te
verklaren.
Gecumuleerde miskenning van de in art. 20, 2° gestelde verboden
94. Vermelden we tenslotte nag dat de rechter vaak de reclame die het
zonder noodzaak mogelijk maakt een of andere handelaar te identificeren
tevens als bedrieglijk en/of afbrekend aanmerkt (Voorz. Kh. Turnhout,
25 april1986, H.P., 1986, II, 76; Voorz. Kh. Antwerpen, 9 december 1982,
T.B.H., 1983, 333; Voorz. Kh. Brussel, 8 maart 1985, Ing. Cons., 1985,
450; Brussel, 8 december 1986, R. W., 1986-87, 2153).
D. VERWARRINGSTICHTENDE RECLAME (art. 20, 3°)

Hoedanigheid en voorwaarden voor het instellen van de vordering
95. Artikel20, 3° heeft betrekking op specifieke handelsrelaties zodat voor
het instellen van een vordering op basis van dit artikel de hoedanigheid van
handelaar vereist is op het ogenblik van het indienen van de vordering
(Gent, 24 februari 1986, H.P., 1986, I, 167).
- Bij het instellen van een vordering wegens verwarringwekkende reclame
dient de eiser niet aan te tonen dat zijn belangen geschaad zijn of dreigen
geschaad te worden (Voorz. Kh. Brussel, 13 mei 1986, H.P., 1986, II, 107).
- De vordering dient te worden ingesteld tegen een handelaar (Voorz. Kh.
Brussel, 5 april 1985, Ing. Cons., 1985, 170).
Begrip verwarring
96. Het begrip verwarring in de zin van artikel20, 3° moet in zijn gebruikelijke betekenis en op een redelijke manier uitgelegd worden. Het verwijst
naar de mogelijkheid van een vergissing bij het publiek van middelmatige
aandacht en zonder speciale kennis, waarbij rekening moet gehouden
worden met de omstandigheden. Het gevaar voor verwarring volstaat
(Voorz. Kh. Veurne, 5 juni 1986, H.P., 1986, II, 239; Antwerpen, 17 november 1986, H.P., 1986, IV, 143).
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- Ook banale reclame kan verwarring stichten, originaliteit is daartoe niet
vereist (Antwerpen, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 90, partieel afgedrukt in Turnhouts Rechtsleven 1987, 87/68).
- Inzake verwarringstichting dient toepassing te worden gemaakt van het
principe dat een handelaar aanspraak kan maken op een geheel van banale
elementen zodra vaststaat dat het publiek dat geheel gei:dentificeerd heeft
met de onderneming van die handelaar (Voorz. Kh. Brussel, 20 januari
1986, H.P., 1986, I, 66).
Reclame die een verwarringsrisico inhoudt
97. Is verwarringstichtend het gebruik in de publiciteit van een zwarte
panter met goudgele ogen, wanneer een concurrent voor dezelfde produkten
deze afbeelding reeds gebruikte. De enkele verschillen tussen de publiciteit
van beide partijen noch het feit dat de panter een gemeen dier is dat gebruikt
wordt voor publicitaire doeleinden voor produkten van diverse aard is van
enig belang (Voorz. Kh. Brussel, 15 december 1986; H.P., 1986, IV, 231).
- Twee ondernemingen drijven handel in elektrische en elektronische
benodigdheden en geven beiden regelmatig een catalogus uit die qua inhoud
haast identiek zijn. Anders is het gesteld met de omslag waarop een
afbeelding voorkomt ,Manneken-Pis" voorstellend die elektrisch en elektronisch materiaal verspreidt over een kaart van Belgie. Zo de logo in de
twee gevallen niet identiek is in de letterlijke zin van het woord dan zijn er
toch voldoende gelijkenissen opdat, wat hun Iouter uitwendig aspect betreft
de twee afbeeldingen geacht zouden kunnen worden van hetzelfde bedrijf
afkomstig te zijn. De verwarring wordt zelfs totaal wanneer men de twee
afbeeldingen vanuit het oogpunt van hun opwekkingskracht beschouwt
(Voorz. Kh. Brussel, 20 januari 1986, H.P., 1986, I, 66).
- Het gebruik van foto's van een hotel, in een brochure die het verblijf
in een concurrerend hotel aanbeveelt is verwarringwekkend. Het feit dat
deze foto's werden aangewend enkel om de lokale sfeer en de gedachte aan
vakanties op te roepen is irrelevant (Voorz. Kh. Brussel, 13 mei 1986, H.P.,
1986, II, 107, bevestigd bij Brussel, 23 juli 1986, H.P., 1986, III, 52).
- De omstandigheid dat appellante in de lokalen van het bijkantoor in
Antwerpen, door haar overgenomen, publiciteitskaarten voor het Brussels
bijkantoor van de failliete onderneming vond, maakt haar nog niet gerechtigd om met die kaarten reclame te maken in Brussel voor haar eigen
Brussels bijkantoor met de duidelijke bedoeling om verwarring te stichten
tussen dat agentschap en het handelsfonds van gei:ntimeerde (Brussel,
4 september 1986, H.P., 1986, III, 78).
- De P.V.B.A. Allo TV en P.V.B.A. TV Urgence zijn concurrenten op
het gebied van herstelling en reparatie van radio- en TV toestellen. Door
publiciteit te voeren waarin zij de woorden Allo TV Express gebruikt met
verwijzing naar het telefoonnummer van haar zaakvoerder creeert verweerster verwarring tussen de twee bedrijven (Voorz. Kh. Brussel, 28 februari
1986, H.P., 1986, I, 199).
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- Aan de hand van de stukken wordt vastgesteld dat de maatschappelijke
benaming van verweerster A.D.T. op haar drukwerk voorkomt in hetzelfde
lettertype en in dezelfde grootte als de benaming van eiseres D.P. Bovendien
zijn de letters op identieke wijze horizontaal gestreept. Onder haar maatschappelijke benaming vermeldt verweerster: ,It's different", daar waar
eiseres als slogan , Verschil is er ... " gebruikt. De beide catalogussen zijn
even groot en hebben veelal dezelfde bladspiegel. De meeste tekeningen zijn
dezelfde, allerhande tabellen zijn volkomen aan elkaar gelijk, de afkorting
van de maatschappelijke benaming komt bij heiden voor op iedere pagina
onderaan op dezelfde plaats. De produkten hebben bij verweerster hetzelfde
nummer als bij eiseres, doch omgekeerd (b.v. 449170 bij verweerster,
071944 bij eiseres). Vele andere drukwerken van verweerster zijn een bijna
slaafse copie van deze van eiseres die zich kan beroepen op het eerste gebruik
in Belgie (Voorz. Kh. Hasselt, 20 maart 1987, H.P., 1987, I, 299).
- De zaakvoerder van eiseres en verweerster baatten samen een verkoopzaak Gebo uit. Partijen gingen uit elkaar waarbij eiseres gerechtigd bleef
de handelsnaam Gebo verder te gebruiken voor dezelfde activiteiten, maar
haar uitbatingszetel naar een andere plaats overbracht. Verweerster begon
op de oude uitbatingszetel een identieke activiteit. Verweerster pleegt in die
omstandigheden een inbreuk op artikel 20, 3° door de uitgever van een
advertentieblad uitdrukkelijk te verzoeken haar publiciteit direkt onder de
aankondiging van de verkoopzaal Gebo te laten verschijnen, daarenboven
na te laten in die publiciteit een handelsnaam te vermelden en te laten
vermelden dat de verkoopzaal een nieuw telefoonnummer heeft (Voorz. Kh.
Brugge, 17 april 1986, H.P., 1986, II, 49).
- Is verwarringstichtend het gebruik van een reclamefolder met een volledig identieke weergave van deuren, zoals die welke voorkomen op de
reclamefolder van eiser, waarbij zelfs de nummering A-W werd overgenomen (Voorz. Kh. Tongeren, 29 oktober 1987, R. W., 1987-88, 650).
Geen verwarringsrisico in de volgende gevallen
98. Een handelaar bedient zich van een reclame die een fotocopie is van het
tarief van een concurrent zonder evenwel dezes maatschappelijke benaming
te gebruiken. Het is normaal dat partijen die eenzelfde activiteit uitoefenen
identieke tarieven hebben. De geografische afstand tussen de partijen, de
ene te Antwerpen en de andere te Namen, volstaat om elk verwarringsrisico
in hoofde van de potentiele klientele te vermijden (Voorz. Kh. Namen,
2 september 1986, H.P., 1986, III, 75).
- Wanneer de tekst van omzendbrieven voldoende duidelijk het onderscheid laat blijken tussen Locaterme en Finrent doordat de auteur zich
opstelt als manager van Finrent en vermeldt dat hij 22 jaar gewerkt heeft
voor Locaterme kan er geen verwarring tussen Locaterme en Finrent
bestaan (Voorz. Kh. Mechelen, 31 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 87).
- Van verwarringstichtende publiciteit kan slechts gesproken worden wan-
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neer wordt aangetoond dat de consument bij het zien van de bewuste
reclameboodschap zou kunnen menen dat een welbekende margarinefabrikant plotseling een produkt op de markt brengt dat geen margarine is maar
wei een door het karnen van melk, room of wei bekomen produkt waarin
planten zijn verwerkt. Terzake is dit weinig waarschijnlijk. In ieder van de
betwiste reclameboodschappen komt ook het woord margarine voor (Brussel, 27 februari 1987, H.P., 1987, I, 231).
E. RECLAME DIE EEN OVERTREDING OP DE W.H.P. IN DE HAND WERKT (art.
20, 4°)

99. In de zin van de nu gevestigde rechtspraak (zie vorig Overzicht T.P.R.,
1983, 905) stelde de Voorzitter van de Recht bank van Koophandel te Brugge
dat het voor de toepassing van artikel 20, 4° volstaat dat de aangevochten
publiciteit betrekking heeft op handelingen die luidens artikel 55 W .H.P.
als een tekortkoming op de daarin opgesomde bepalingen moeten worden
beschouwd, zonder dat deze tekortkomingen al bij vonnis moeten vaststaan
(Voorz. Kh. Brugge, 17 april 1986, H.P., 1986, II, 50).
- Verweerster (de B.R.T.) overtreedt artikel 20, 4° door tijdens haar
uitzendingen reclamespots uit te zenden welke de bevordering bij het
publiek beogen van de verkoop van produkten of het mits vergoeding
presteren aan datzelfde publiek van bezoldigde diensten door andere fysische of rechtspersonen dan openbare lichamen of weldadige, resp. de
kunsten of wetenschappen, bevorderende niet commerciele instellingen
(Voorz. Kh. Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 155). Het Hof van
Beroep te Brussel volgde deze stelling niet. De B.R.T. is niet de auteur van
de reclame en zelfs zo zij het zou zijn dan bevordert deze, wellicht in hare
hoofde onwettelijke reclame, geenszins een onwettige activiteit in hoofde
van de handelaars (Brussel, 2 juli 1987, J.T., 1988, 536 met noot Van
Bunnen, L.).
Hetzelfde Hof van Beroep preciseerde zijn stelling als volgt: ,Artikel 20,
4° laat niet toe een reclame te verbieden voor een activiteit die niet strijdig
kan zijn met artikel 54 W .H.P. omdat zij gesteld wordt door een niet
handelaar (Brussel, 10 mei 1988, T.B.H., 1988, 938 met noot Stuyck, J.).
F. DE AUTEUR VAN DE RECLAME (art. 21)

Het begrip auteur
100. Auteur van een reclame is hij die de beslissing neemt over het al dan
niet uitvoeren van een bepaalde reclame en niet de ,auteur" in de intellectueelrechtelijke betekenis van het woord (Voorz. Kh. Brussel, 3 december
1986, H.P., 1986, IV, 182).
- Als auteur van handelsreclame in de zin van artikel 21 dient te worden
beschouwd hij die beslist heeft tot het uitzenden van de reclameboodschap
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en niet diegene die de reclame creeert of die het medium uitbaat dat gebruikt
wordt om de reclameboodschap bij het publiek over te brengen. Omwille
van de moeilijkheid om de werkelijke auteur van de reclame te vinden heeft
de wetgever de getrapte aansprakelijkheid van artikel 21 ingevoerd. In de
mate dat verweerster niet als auteur van de kwestieuze reclame kan beschouwd worden zou de vordering op grond van artikel 20 ook toepasbaar
zijn op het feit dat verweerster door brieven, toezenden van tarieven,
speciale aanbiedingen en dergelijke om deze reclame verzoekt (Voorz. Kh.
Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 155).
Deze stelling werd niet gevolgd door het Hof van Beroep te Brussel op grond
van o.i. niet overtuigende argumenten (Brussel, 2 juli 1987, J. T., 1988, 536,
met noot Van Bunnen, L., T.B.H., 1988, 212).
- Met de auteur in de hierboven omschreven betekenis wordt ook de
werkgever van de auteur als co-auteur gelijkgesteld (Voorz. Kh. Brussel,
9 mei 1983, J.T., 1984, 263; Voorz. Kh. Brussel, 27 maart 1987, H.P.,
1987, I, 228).
- De omstandigheid dat de journalist uiteindelijk instaat voor de ,stijlvorm" van het interview dat hij publiceert, neemt niet weg dat de vergelijkingen die in het interview gemaakt werden afkomstig zijn van de gelntimeerde (een handelaar) en door hem werden meegedeeld met het oog op
de publicatie ervan. Hij is dus te beschouwen als auteur van het artikel
overeenkomstig artikel 21 W.H.P. (Gent, 14 april1986, H.P., 1986, II, 15).
- Een vennootschap kan niet buiten zaak worden gesteld omdat de gewraakte publiciteit zou gevoerd worden door de groep (zonder rechtspersoonlijkheid) waartoe zij behoort, indien in de publiciteit uitdrukkelijk
verwezen wordt naar een maatschappelijke zetel en dit de zetel is van de
vennootschap. Door haar zetel te vermelden heeft de vennootschap immers
de waan verwekt dat de ganse publiciteit uitsluitend door haar op touw werd
gezet. De lezer van een advertentieblad of van een publiciteit behoort niet
uit te maken op welke juridische gronden een bepaalde vennootschap niet
geacht kan worden verantwoordelijk te zijn voor reclame die onder vermelding van een groep van vennootschappen onder haar naam verschijnt
(Voorz. Kh. Antwerpen, 6 februari 1986, H.P., 1986, I, 103).
- In een tijdschrift van een reisorganisator wordt verwezen naar een brief
van reisagentschappen waarin de praktijken van een andere reisorganisator
scherp veroordeeld worden en als broodroof bestempeld. Deze brief is niet
slechts een ingezonden stuk waarvoor enkel de opstellers aansprakelijk zijn
vermits verweerster van deze brief gebruik maakt om haar eigen thesis te
ondersteunen i.p.v. hem louter weer te geven, desgevallend dan nog met de
vermelding dat zij geen verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan
(Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III, 30).
- Het feit aileen dat een tijdschriftartikel zich eerder gunstig uitlaat
omtrent de produkten van een bepaalde firma en ongunstig t.o.v. die van
een andere firma, is in se nog geen voldoende vermoeden dat de eerste firma
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op welke wijze ook bij de publikatie zou betrokken zijn. Dit is vooral niet
bet geval indien de uitgevers van het tijdschrift zelf refereren naar andere
persartikelen, terwijl het voor hen gemakkelijker zou geweest zijn en minder
risico's zou gei:mpliceerd hebben, rekening gehouden met bet bepaalde in
artikel 21, om zich niet als auteurs voor te doen (Voorz. Kh. Brussel,
21 maart 1986, H.P., 1986, I, 269).

Tegen wie moet de vordering ingeleid worden?
101. - Luidensartikel21 W.H.P. kanalleendeauteurvandeaangeklaagde bandelspubliciteit betrokken worden wegens tekortkoming aan de bepalingen van artikel 21 (Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1985, Ing. Cons., 1985,
271).
- In bet kader van de specifieke aansprakelijkheid van artikel 21 kan
slechts worden aangesproken de auteur en bepaalde andere derden, zijnde
de uitgever, de drukker of de verspreider, voor zover het beginsel van de
territoriale bevoegdheid zou beletten dat een vordering tegen de auteur zou
worden ingesteld (Brussel, 2 juli 1987, T.B.H., 1988, 212).
- Indien de auteur in Belgie is gevestigd en in hetzelfde geding betrokken,
komt de eis t.o.v. de uitgever niet voor verder onderzoek in aanmerking ook
al is de eis t.o.v. de auteur niet ontvankelijk wegens onnauwkeurige opgave
van de identiteit van de auteur in de dagvaarding (Voorz. Kh. Antwerpen,
10 april1986, H.P., 1986, II, 2).

HOOFDSTUK

II

SOMMIGE HANDELSPRAKTIJKEN
AFDELING

l

VERKOOP MET VERLIES (art. 22-23)
A. ALGEMEEN - TOEPASSINGSGEBIED

102. Artikel 22 slaat slechts op de overdracht onder bezwarende titel van
de eigendom van een lichamelijk roerend goed (aan de verbruiker).
Hieraan werd nog herinnerd door de Voorzitter van de Rechtbank van
Koopbandel te Brussel (14 maart 1986, H.P., 1986, I, 264); ten onrechte
paste zijn Luikse collega artikel 22 toe m.b.t. een overduidelijke verlieslatende autoverzekering (Voorz. Kh. Luik, 24 september 1986, H.P., 1986,
III, 121).
- Artikel 22 is ook niet van toepassing op verkopen aan verbruiker door
een fabrikant (Voorz. Kh. Oudenaarde, 26 juni 1984, T.B.H., 1985, 137),
evenmin bij verkoop van produkten aan voortverkopers (Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1984, T.B.H., 1984, 407), ook niet op diensten (Voorz. Kh.
Brussel, 7 juli 1983, T.B.H., 1984, 319).
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- Artikel 22 vergt een verkoop of een tekoopaanbieding. Een gratis
verspreiden van een reclameblad valt niet onder de toepassing van dit artikel
(Voorz. Kh. Luik, 5 julien 29 augustus 1984, T.B.H., 1985, 128).
B.

DE AARD VAN HET VERBOD

103. De verkoop met verlies wordt op een algemene wijze verboden door
de W .H.P. die, behorend tot de economische politie, van openbare orde
is, metals gevolg dat aile overeenkomsten strijdig met haar verbodsbepalingen nietig zijn. Deze nietigheid is absoluut bij toepassing van de artikelen
6 en 1133 B.W.
De absolute nietigheid kan worden ingeroepen door elke belanghebbende
partij en ambtshalve door de rechter in elke stand van het geding (Bergen,
6 juni 1986, voorziening in Cassatie verworpen, 12 maart 1988, T.B.H.,
1988, 914 met kritische noot De Vroede, P.).
- Het gaat om een absoluut verbod. Een handelaar mag niet met verlies
verkopen in enkele door hem geselecteerde verkooppunten en met winst in
andere (Brussel, 21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622). Is ook irrelevant het
feit dat het met verlies verkochte produkt voor de verkoper slechts bijkomstig zou zijn (Voorz. Kh. Brussel, 17 juni 1985, lng. Cons., 1985, 294).
- Betwistbaar is o.i. volgende beslissing: ,De prijzen van fonoplaten zijn
aan schommelingen onderhevig in functie van de belangstelling van het
klienteel; in de optiek van de verkoop met verlies mag men zich niet
beperken tot de winstcijfers per plaat doch moet men zulks zien in de globale
handel en volgens de globale verkoopcijfers (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 31).
- Naast de kwestie was ook de Voorzitter van de Recht bank van Koophandel te Bergen die een deskundigenonderzoek afwees omdat het slechts om
twee of drie produkten ging waarvan het prijsverschil niet eens van aard is
een concurrent in moeilijkheden te brengen. De vraag of er met verlies
verkocht werd bleef onbeantwoord (Voorz. Kh. Bergen, 21 februari 1986,
H.P., 1986, I, 145). Even weinig bijval verdient een beslissing van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen die van oordeel
is dat verkoop met verlies slechts kan weerhouden worden wanneer de
gedraging flagrant is (Voorz. Kh. Antwerpen, 7 augustus 1986, H.P., 1986,
III, 39).

C.

DE VERANTWOORDELIJKE

104. Bij het adverteren van verlieslatende prijzen is het niet dienend - en
blijft de inbreuk bestaan - , te verwijzen naar een vergissing van de
beheerders van de betrokken verkoopsafdeling bij het vaststellen van de
prijs, resp. naar een vergissing van de drukker van de advertentie waarin
de verlieslatende prijs werd aangekondigd (Voorz. Kh. Dendermonde,
3 september 1986, H.P., 1986, III, 85).
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D. DE EIGENLIJKE VERKOOP MET VERLIES

105. Vanzelfsprekend is de verkoop of de tekoopaanbieding tegen een prijs
die niet tenminste gelijk is aan de facturatieprijs, een verkoop met verlies
(Antwerpen, 26 maart 1985, R. W., 1986-87, 177 met noot De Vroede, P.).
Moeilijk te volgen is de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen die van oordeel is dat desgevallend een verlies van 0,457 F op
een produkt dat aan 68 F op de markt wordt gebracht kan gedoogd worden
(Voorz. Kh. Antwerpen, 7 augustus 1986, H.P., 1986, III, 39).
Betwistingen m.b.t. de toerekening van kortingen hebben zich in de onderzochte periode blijkbaar niet gesteld.
106. Er is ook verkoop of tekoopaanbieding met verlies wanneer de prijs
niet tenminste gelijk is aan de prijs tegen dewelke het produkt bij herbevoorrading zou gefactureerd worden. Deze formulering maakt het mogelijk
bij de vaststelling van een verkoopprijs rekening te houden met een herbevoorradingsprijs die nog niet werd gefactureerd en het desgevallend voor
de betrokken handelaar nooit zal zijn. Het volstaat dat hij weet dat in geval
van herbevoorrading die lagere prijs zou worden toegepast. Ben arrest van
het Hof van Cassatie bracht deze ongerijmdheid aan het Iicht. Ben grootwarenhuis biedt van 2 tot 31 december 1977 fototoestellen aan tegen de prijs
van 1.519 F+250Jo B.T.W. dan wanneer de gefactureerde inkoopprijs nu
eens 1.470 F+ B.T.W. en dan weer 1.588 F+ B.T.W. bedroeg. Inhet eerste
geval is de verkoopprijs 3,34% hoger dan de inkoopprijs, in het tweede
geval ligt hij er onder. Ret grootwarenhuis verneemt dat de bedoelde
fotoapparaten in de komende weken beterkoop zullen kunnen worden
aangekocht en koopt deze fotoapparaten die op 27 december 1977 tegen
1.381 F+B.T.W. worden gefactureerd.
Steunend op een Ietterlijke interpretatie van de tekst beslist het Hof dat het
grootwarenhuis zich van het begin der verkoopcampagne mocht steunen op
de lagere prijs, die pas op het einde van de promotionele campagne naar
aanleiding van een herbevoorrading werd gefactureerd (Cass., 10 november
1982, R.C.J.B., 1985,5 met noot De Vroede, P.; R.D.P., 1983, 386; Pas.,
1983, I, 315.

E.

DE GEASSIMILEERDE VERKOOP MET VERLIES

107. De beslissingen over de hoegrootheid van de bruto winstmarge blijven
uiteenlopend.
Werd als uitzonderlijk beperkt aangemerkt, een winst van 1 F op een
produkt dat tegen 265 F werd aangekocht (Voorz. Kh. Brussel, 17 juni
1985, Ing. Cons., 1985, 294) of rekening houdend met de algemene onkosten, 7,13% op de verkoop van video-cassetten (Voorz. Kh. Brussel, 30 december 1986, H.P., 1986, IV, 271; Voorz. Kh. Brussel, 23 januari 1987,
H.P., 1987, I, 39). Daartegenover staat een beslissing van het Hof van
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Beroep te Brussel: een winstmarge van 6,50Jo, 9,2% en 10,8% op elektrische
huishoudapparaten kan niet gelijkgesteld worden met een verkoop met
verlies (Brussel, 27 juni 1986, H.P., 1986, II, 221).
Een brutomarge van 15,5% op Panasonic apparaten sluit verkoop met
verlies uit (Voorz. Kh. Charleroi, 11 maart 1986, H.P., 1986, I, 251). Ben
winstmarge van iets meer dan 18% en 10% bij de verkoop van computers
toont niet op voldoende wijze aan dat er sprake zou kunnen zijn van
verkoop met verlies (Voorz. Kh. Brussel, 23 maart 1987, H.P., 1987, I,
101). Ben brutowinst van 20% op kachels, zijnde 9% nettowinst is niet
uitzonderlijk klein (Voorz. Kh. Bergen, 19 december 1986, H.P., 1986, IV,
245).
108. De evaluatie van de algemene onkosten blijkt verder op een uitzondering na, vrij empirisch te gebeuren.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel kan bijgevallen
worden wanneer hij stelt dat zo het percentage dat de algemene kosten
uitmaakt t.o.v. het algemeen omzetcijfer hager is dan het percentage van
de brutowinst op een bepaald produkt het betrokken produkt met verlies
verkocht wordt (Voorz. Kh. Brussel, 25 februari 1986, H.P., 1986, I, 198).
- Niet overtuigend is volgende stelling van het Hof van Beroep te Brussel:
, ,Nu de omvang van de algemene onkosten van gei:ntimeerde niet eens
gekend is en er mag aangenomen worden dat van een onderneming die zowel
aan particulieren als aan voortverkopers verkoopt, deze algemene onkosten
niet bijzonder hoog zijn, is een verkoop met verlies niet bewezen" (Brussel,
27 juni 1986, H.P., 1986, II, 221).
- Ben bijzondere vermelding en oak bijval verdient een beslissing van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel die het begrip
algemene onkosten als volgt analyseert. Wat de wetgever met algemene
onkosten bedoelt is blijkbaar het geheel van de kosten die op de uitbating
van de onderneming wegen. Deze kosten kan men nu grosso-modo onderverdelen in kosten die rechtstreeks en onmiddellijk in verband staan met het
verwerven, het bewaren en het verkopen van het produkt (b.v. uitbating en
afschrijving van de koelinstallaties in geval van diepvrieswaren; kosten van
bijzondere verpakking voor andere, enz ... ). Deze kosten kan men specifieke
kosten noemen.
Aan de andere kant zijn er de kosten die op het bedrijf in het algemeen
rusten, maar die niettemin moeten gedekt worden door de verkoop van
produkten (b.v. administratieve kosten, kosten voor gebouwen, verlichting,
verwarming, beveiliging, reclame, vervoer en dgl.).
Deze kosten dienen door alle produkten gedragen te worden en het komt
ons evident voor dat een handelaar er normaliter zal naar streven deze
kostenlast evenredig over zijn produkten te verdelen.
Vandaar dat wij de mening zijn toegedaan dat voor wat deze algemene
onkosten betreft het onkostenpercentage dat in de verkoopprijs ingecalcu-
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leerd is ongeveer gelijk zou moeten zijn aan het totale onkostenpercentage
t.o.v. de algemene omzet.
Hij verwoordt zijn Stelling als volgt:
A = de aankoopprijs van het individuele produkt
V = de verkoopprijs van het individuele produkt
0 = de algemene omzet van het bedrijf (per hypothese gaat het om een
distributiebedrijf)
K = het totaal bedrag van de algemene kosten zoals blijkt uit de balans
k = het deel van de algemene onkosten dat door het produkt moet gedragen
worden.
Er bestaat dus een vermoeden van verkoop met verlies telkens
k
K
V = niet grater is dan A+ k, waarin- =- (Voorz. Kh. Brussel23 januari

v

0

1987, H.P., 1987, I, 39).
- In een andere beslissing verwerpt dezelfde Voorzitter de kostenraming
waarbij de grondoppervlakte ingenomen door de verkoop- en reserveruimte
aangewend voor de verkoop van het produkt gedeeld wordt door het aantal
vierkante meters van de totale verkoopoppervlakte (Voorz. Kh. Brussel, 8
januari 1986, H.P., 1986, I, 27). Hij volgt terzake het standpunt ingenomen
door het Hof van Beroep te Bergen (Bergen, 23 januari 1985, J. T., 1985,
405).
- Te vermelden is oak het vonnis waarin werd vastgesteld dat een grootwarenhuis op een bepaald artikel een brutowinstmarge van 980Jo kan nemen
dan wanneer de gemiddelde brutowinst van de onderneming rand de 26o/o
schommelt. Deze substantiele winst maakt het mogelijk dat dit artikel een
proportioned grater deel van de algemene kosten draagt (Voorz. Kh.
Brussel, 4 mei 1987, J.T., 1987, 633).
F.

DE BEWIJSVOERING

109. Aan een beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen is het volgende te ontlenen ,Artikel 871 Ger. W. legt aan
de gedingvoerende partijen de verplichting op hun medewerking aan de
bewijsvoering te verzekeren en Iaat de rechter toe te bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezitten voor te leggen. Verweerster dient bevolen te worden
de dienende boekhoudkundige stukken, aan- en verkoopfacturen en dergelijke in gelijkluidend verklaarde fotocopie over te leggen, desgewenst met
verberging van de gegevens betreffende de identiteit van haar Ieveranciers
en waaruit het ten gepaste tijde voorradig zijn der bewuste Toshibaartikelen
en de afwezigheid van verkoop met verlies zou blijken (Voorz. Kh. Antwerpen, 19 februari 1987, H.P., 1987, I, 225).

- Het aanstellen van een deskundige werd slechts eenmaal gevraagd en dan
nag afgewezen. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
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te Bergen komt het inwilligen van dergelijk verzoek er op neer een concurrent te verplichten zijn bevoorradingsbronnen mee te delen. Zulks is een
aantasting van de vrijheid van handel en brengt het risico met zich dat de
inspanningen van diegene die er binnen de grenzen van de wet in slaagt
betere voorwaarden te bekomen dan zijn concurrenten zouden teniet gedaan
worden (Voorz. Kh. Bergen, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 145).
Uit eigen beweging verzaakt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen het aanstellen van een deskundige, overwegend dat
deskundige onderzoeksverrichtingen door hem in voorgaande betwistingen
bevolen nooit tot enig positief besluit geleid hebben (Voorz. Kh. Antwerpen, 7 augustus 1986, H.P., 1986, III, 39).
G.

UITZONDERINGSGEVALLEN

110. In een paar gevallen werd gepoogd de verkoop met verlies goed te
praten door de noodzakelijkheid van mededingingsredenen de prijs af te
stemmen op de prijs die in het algemeen door andere handelaars voor
hetzelfde produkt wordt toegepast.
Terecht stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout
dat de prijs waarop men zijn verlieslatende prijs afstemt, niet verlieslatend
mag zijn (Voorz. Kh. Turnhout, 13 april1984, R. W., 1984-85, 2016 met
noot De Vroede, P .). Het Hof van Beroep te Antwerpen onderstreepte in
een haast gelijkaardige zaak dat de prijs waarop de verlieslatende prijs
wordt afgestemd niet verlieslatend mag zijn en bovendien toegepast moet
worden voor hetzelfde produkt en door meer dan een concurrent (Antwerpen, 26 maart 1985, R. W., 1986-87, 177 met noot De Vroede, P., T.B.H.,
1985, 709).
- Om op de uitzondering van artikel23, § 1 f beroep te kunnen doen dient
het bewijs te worden geleverd dat directe concurrenten op een voldoende
schaal lagere prijzen aanrekenen en dat er geen ander verweermiddel was
dan met verlies te verkopen. De uitzondering mag nog minder worden
ingeroepen door iemand die zelf, het weze maar gedeeltelijk aan de oorsprong lag van de op hem uitgeoefende mededingingsdwang (Brussel,
21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622).

H.

VERKOOP MET VERLIES EN OVERHEIDSPRIJSZETTING

llObis. Andermaal werd tegen een maximumprijsbesluit een annulatieberoep ingesteld bij de Raad van State omdat de maximumprijs verlieslatend
zou zijn. De Raad van State bevestigde zijn vroegere rechtspraak (zie De
Vroede, P. en Flamee, M., o.c., nr. 989). Artikel22 W.H.P. heeft tot doel
de handelaars te verbieden gebruik te maken van verkoopstechnieken die
van aard zijn het normale concurrentiemechanisme te vervalsen. De bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken om maximumprijzen
vast te stellen (Wet van 30 juli 1971) wordt niet beperkt door de W.H.P.
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die een ander doe! heeft. De handelaar die een bepaald produkt verkoopt
tegen de door de Minister vastgestelde prijs kan niet verweten worden artikel
22 W.H.P. te overtreden (R.v.St., 8 juli 1982, Pas, 1984, IV, 64).
AFDELING

2

UITVERKOPEN (art. 24-27)

Art. 24-4°
111. Artikel24, 4° stelt dat een uitverkoop moet gebeuren door de handelaar die de uitgeoefende handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk opgeeft en
naar aanleiding hiervan de gehele of gedeeltelijke voorraad te koop stelt
voor zover de verkoper gedurende de vorige drie jaren geen soortgelijke
produkten om dezelfde reden heeft uitverkocht.
Uiteenlopende beslissingen zijn te vermelden.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel was van
oordeel, o.i. ten onrechte, dat het verzaken van de verkoop van produkten
van een bepaald merk beantwoordde aan het bepaalde in artikel 24, 4°
(Voorz. Kh. Brussel, 1S februari 1988, Ing. Cons., 1988, 188 met kritische
noot van De Vroede, P.).
Juister was o.i. de stelling van het Hof van Beroep te Gent , ,Het overbrengen van de verkoop van de herenkleding naar een andere winkel valt niet
onder het begrip gehele of gedeeltelijke opgave van de verkoop zoals
bedoeld in artikel24, 4° vermits de verkoop zelf wordt verdergezet zij het
op een andere plaats (Gent, 19 juni 1986, H.P., 1986, II, 261).
Art. 24-5°
112. Er mag ook tot uitverkoop worden overgegaan in geval van verbouwingen of herstelwerken die minstens een maand duren en uitgevoerd
worden in de lokalen waar de verkoop in het klein gewoonlijk plaats heeft
(art. 24, S0 ).
Voor een strikte en dienvolgens strenge interpretatie werd in de hiernavolgende beslissingen opgekomen.
- Artikel 24, S0 kan niet worden ingeroepen zo niet bewezen wordt dat
het neergelegde prijzenbestek van de werken door een bestelling gevolgd
werd (Voorz. Kh. Brussel, 6 januari 1986, H.P., 1986, I, 12).
- Verbouwingen of herstelwerken kunnen niet ingeroepen worden voor
een uitverkoop indien zij plaats hebben in een ander lokaal dan dit waar
de uitverkoop gebeurt, ook al gaat het om een lokaal dat tot dezelfde
handelszaak behoort (Voorz. Kh. Brugge, 12 december 198S, T.B.H., 1986,
SS1 met noot De Vroede, P.).
- Onder verbouwings- of herstelwerken bedoeld in artikel 24, S0 dient te
worden verstaan: daadwerkelijke werken die de inrichting van de verkoop-
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ruimte duidelijk raken en ernstige kosteninvesteringen impliceren. Aileen
dergelijke werken kunnen van aard zijn op een redelijke wijze te beantwoorden aan het vooropgestelde vereiste van duur (minstens een maand). De
passende verantwoording van toelating tot opruiming der goederen bestaat
erin dat de gewone verkoop van de goederen door het uitvoeren der werken
onmogelijk wordt gemaakt of minstens beslissend gehinderd. Werken aan
het plafond (verwijdering van plafondtegels in meerdere plaatsen) en de
plaatsing van een metalen koker tegen ·een der zuilen laten de toegang tot
de winkelruimte vrij; deze toegang wordt door de werkzaamheden op geen
enkele wijze gestoord, laat staan ernstig geremd (Voorz. Kh. Turnhout,
26 december 1986, H.P., 1986, IV, 2S9).
- Een ander standpunt wordt vertolkt in een arrest van het Hofvan Beroep
te Gent: ,Artikel 24, S0 stelt als enig vereiste dat de duur van de werken
minstens een maand bedraagt en niet dat tijdens de duur van de werken elke
verkoopactiviteit wordt stopgezet. In casu wordt aan de hand van prijsoffertes en een contract aangetoond dat de werken derwijze omvangrijk zijn
dat zij bij normale en niet vertraagde uitvoering minstens een maand in
beslag nemen. In die omstandigheden is een deskundigenonderzoek dat
moet uitmaken wat de normale duurtijd van de werken is, overbodig (Gent,
19 juni 1986, H.P., 1986, II, 261).
- Aan het bepaalde in artikel24, S0 wordt in volgende beslissing duidelijk
iets toegevoegd: , ,het is verboden in de reclame te gewagen van een reorganisatie van de zaak wegens verbouwings- of herstellingswerken tot op een
maand voorafgaand aan de effectieve aanvang van de vooropgestelde
werken (Voorz. Kh. Dendermonde, 19 februari 1986, T.B.H., 1986, S64
met kritische noot De Vroede, P .).
Art. 24-6°
113. De verplaatsing of afschaffing van de handelsinrichting wat de verkoop van de produkten vergt kan tevens aanleiding zijn tot uitverkoop
(art. 24, 6°).
- Er is geen verplaatsing of afschaffing van de handelsinrichting in de zin
van artikel 24, 6° indien een kledingzaak de verkoop van herenkleding
overbrengt naar een andere winkel maar de verkoop van dameskleding blijft
plaats vinden in de eerste zaak (Gent, 19 juni 1986, H.P., 1986, II, 261).
- Wanneer een handelaar verschillende verkooppunten uitbaat, betekent
de sluiting van een verkooppunt zonder dat de activiteit van het punt
overgedragen wordt naar een ander nieuw verkooppunt een gedeeltelijke
stopzetting van de handelsactiviteit, vooral wanneer de artikelen verkocht
in de andere verkooppunten van een andere aard en zelfs van een andere
kwaliteit zijn, wat in casu het geval is (Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987,
H.P., 1987, I, 2S).
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Na te Ieven verplichtingen
114. Artikel 26, § 1 legt de verplichting op de Minister van Economische
Zaken per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het voornemen tot een uitverkoop over te gaan met precisering van het ingeroepen
geval alsmede van de motieven. Er mag eerst tot uitverkoop worden
overgegaan acht werkdagen na het versturen van voornoemde aangetekende
brief.
- Ben brief gericht tot de Minister van Economische Zaken waarbij men
meedeelt besloten te hebben in een bepaalde winkel de verkoop van herenkleding stop te zetten en eventueellater een zaak te openen met uitsluitend
de verkoop van herenkleding kan niet gelden als kennisgeving in de zin van
artikel 26, § 1 van het voornemen tot uitverkoop over te gaan in de zaak
waarnaar de verkoop van herenkleding later wordt overgebracht. De eventuele kennisgeving van een handelaar aan de Minister van Economische
Zaken dat hij zijn handelsactiviteit opgeeft, betekent niet dat degene die zijn
zaak overneemt zelf tot uitverkoop van de resterende stock mag overgaan.
Wil deze Iaatste dat doen dan moet hij zelf een aangifte doen aan de Minister
met verwijzing naar het geval bedoeld in artikel 24, 3° (Gent, 19 juni 1986,
H.P., 1986, II, 261).
- De in artikel26, § 1 opgelegde verplichting beperkt zich tot een kennisgeving aan de bevoegde Minister. Het gaat niet om een verzoek tot het
bekomen van een toelating (Voorz. Kh. Brussel, 15 februari 1988, lng.
Cons., 1988, 188 met noot De Vroede, P.).

Aangiften van uitverkopen - maande/ijkse statistieken
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

1986

1987

1988

260
424
391
418
553
753
274
210
332
443
642
763

269
428
401
423
562
754
275
307
398
544
851
761

367
517
474
501
777
814
276
369
441
623
1008
770

5463

5973

6937

(Bron: Ministerie van Econornische Zaken)
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- Het bewijs dat de kennisgeving verzonden werd rust op de belanghebbende handelaar. Dit bewijs ontbreekt wanneer hij in gebreke blijft het
afgiftebewijs van de post voor te leggen (Voorz. Kh. Brussel, 6 januari
1986, H.P., 1986, I, 12; Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1987, H.P., 1987,
I, 53).
- Het in de kennisgeving ingeroepen geval dient aan de werkelijkheid te
beantwoorden (Voorz. Kh. Turnhout, 26 december 1986, H.P., 1986, IV,
259). Wanneer het geding aan de gang is kan men zich niet beroepen op
een in artikel 24 voorzien geval dat niet werd ingeroepen bij de kennisgeving
aan de Minister (Voorz. Kh. Brugge, 12 december 1985, T.B.H., 1986, 551
met noot De Vroede, P.).
115. Overeenkomstig artikel 26, § 3 mogen in de uitverkoop aileen worden
tekoop aangeboden of verkocht, produkten die op het ogenblik van de
kennisgeving tot de voorraad van de verkoper behoren of het voorwerp zijn
van een bestelling die als normaal kan worden aangezien, rekening houdend
met haar omvang en haar datum.
- De wet vereist niet dat de voorraad die uitverkocht wordt zich bevindt
in de lokalen waar de verkoop plaats vindt. Integendeel, kunnen ook deel
uitmaken van de uitverkoop de produkten die het voorwerp waren van een
bestelling, ttz. die zich op het ogenblik van de aanvang van de uitverkoop
op een andere plaats bevinden dan in een lokaal dat toebehoort aan of ter
beschikking staat van de verkoper (Voorz. Kh. Brussel, 3 november 1986,
H.P., 1986, IV, 96; Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I, 25).
Het is zeer de vraag of aldus artikel26, § 3, tweede lid niet wordt miskend.
Hierin wordt bepaald: ,Bezit de verkoper verscheidene verkoopinrichtingen, dan mogen geen produkten zonder toestemming van de Minister van
de ene zetel naar de andere worden overgebracht".
- Dat er tot verboden herbevoorrading werd overgegaan werd uit de
volgende feiten afgeleid. Bij een bezoek ter plaatse door de rechter bevolen,
werden verscheidene seizoenartikelen in geassorteerde kleuren en in perfecte
staat aangetroffen; goederen van uiteenlopende stijl of verlegen goederen
werden niet aangetroffen (de rechter verwart hier de voorwaarden inzake
uitverkoop met deze inzake opruimingen). Rekening houdend met de stijging van de verkoop en met de snelle rotatie van de voorraad is de
onafgebroken bevoorrading abnormaal. Deze omstandigheden wekken het
vermoeden dat de aangeboden produkten geen deel uitmaakten van de
voorraad op het ogenblik dat met de uitverkoop een aanvang werd genomen
en evenmin het voorwerp waren van bestellingen die als normaal kunnen
beschouwd worden gelet op hun datum en omvang. Dit vermoeden wordt
niet weerlegd door verweerster die ondanks haar beloften weigert haar
verkoopcijfers per zaak en per maand voor de jaren 1984, 1985 en 1986 voor
te leggen (Voorz. Kh. Brussel, 23 juni 1986, Ing. Cons., 1987, 209).
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116. Of men al dan niet eigenaar is van de goederen waarvan men een
uitverkoop houdt doet weinig ter zake, vermits inzake koophandel iemand
perfect andermans goederen mag verkopen met diens toestemming of
lastgeving (Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1987, H.P., 1987, I, 53).
AFDELING

3

OPRUIMINGEN OF SOLDEN (Art. 28 tot 31 en art. 33bis)

A.

PERIODES

117. Bij K.B. van 5 mei 1986 (B.S., 13 mei 1986) werden de soldenperiodes
vastgesteld van 5 januari tot 4 februari inbegrepen en van 5 juli tot 4 augustus inbegrepen. Voor de kuststeden en het gedeelte van de stad Brugge
gevormd door het grondgebied van de vroegere gemeente Zeebrugge loopt
de zomersoldenperiode van 1 augustus tot 31 augustus inbegrepen.
B.

0UDERWETSE PRODUKTEN

117bis. Opruiming of solden hebben betrekking o.m. op ouderwetse produkten (art. 28). Wat daaronder dient te worden verstaan is volledig in de
schijnwerper gekomen door het invoegen bij artikel 5 van de wet van 26 juli
1985 tussen de artikelen 33 en 34 van de Handelspraktijkenwet van een
artikel 33bis. Het luidt als volgt: ,De produkten die gewoonlijk als opruiming of solden verkocht worden in de zin van artikel 28 mogen niet het
onderwerp (sic) uitmaken van een aankondiging tot prijsverlaging gedurende zes weken die de soldenverkoop voorafgaan. Deze bepaling geldt niet
voor de uitverkoop als omschreven in artikel 24".
Na een aanvankelijke aarzeling (Voorz. Kh. Brussel, 5 december 1985,
T.B.H., 1986, 722 en J.T., 1986, 441; Voorz. Kh. Luik, 10 januari 1986,
J. T., 1986, 442) geldt als vaststaande rechtspraak dat onder toepassing van
artikel 28 vallen de produkten die naar hun aard in de eerstvolgende
soldenperiode zullen verkocht worden in een opruimingsverkoop. Het is
niet vereist dat die artikelen, op het ogenblik dat zij verkocht worden buiten
de opruimingsperiode, ouderwets, tot een geschonden reeks behoren of
verlegen produkten zouden zijn. Het volstaat dat zij die hoedanigheid
zouden hebben in de eerstvolgende opruimingsperiode (Brussel, 9 december
1986, H.P., 1986, IV, 199; Antwerpen, 3 november 1986, H.P., 1986, IV,
123; zie ook de onuitgegeven vonnissen vermeld bij De Vroede, P ., Handelspraktijkenwet, T.P.R., 1986, 624-625).
118. Ben ouderwets produkt beantwoordt niet aan enige juridische definitie: het is een feitenkwestie die de wetgever niet zou kunnen regelen en die
aan het eventueel oordeel van de rechter moet overgelaten worden.
Of produkten al dan niet kunnen ,opgeruimd" worden hangt niet af van
hun kostprijs; ook auto's en televisietoestellen kunnen worden opgeruimd.
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Artikel 33bis is niet beperkt tot textielwaren, ook lederwaren worden in de
voorbereidende werken aangehaald. Bont is zowel qua soort als qua snit en
model onderhevig aan de wisselingen van de mode. De aankondiging van
een prijsverlaging voor een roodvosvest in de periode van 6 weken v66r de
soldenperiode is derhalve een inbreuk op artikel 33bis (Antwerpen, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 123).
119. Sporttrainings, jogging- en voetbalschoenen zijn goederen die meerdere seizoenen meegaan (Voorz. Kh. Turnhout, 24 januari 1986, H.P., 1986,
I, 79), ook wintersportkledij beantwoordt niet aan de definitie van artikel
28 (Voorz. Kh. Brussel, 8 januari 1986, H.P., 1986, I, 27).
C.

VERDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE ARTIKELEN

28 EN 33bis

120. Om niet onder de toepassing van de reglementering van de soldenverkoop te vallen dient het kortingssysteem geindividualiseerd te zijn. Ben
schrijven aan klanten wordt dermate verspreid dat het als een algemene
publiciteit om een verkoop tegen verminderde prijzen moet aanzien worden.
Niet aileen is de klantenlijst uitgebreid, in de praktijk is er ook geen toezicht
mogelijk op de overhandiging van de brief aan de klanten bij hun aankoop.
Zo kunnen de brieven ook gefotokopieerd worden en kan men er met
verschillende personen gebruik van maken. (Voorz. Kh. Mechelen, 2 januari 1986, H.P., 1986, I, 7).
- Valt onder de toepassing van artikel33bis volgende aankondiging , ,Alles
- 150Jo op aankoopcheque, geldig op de nieuwe lentecollectie van 15 maart15 april" met daarnaast affiches met tekst: ,Gratis Aankoopcheques". Het
kan niet ernstig bet wist worden dat de aangekondigde prijsverlaging betrekking heeft op produkten die in de handel gewoonlijk na het seizoen via
prijsverminderingen opgeruimd worden teneinde tot seizoenvernieuwing
van het assortiment te kunnen overgaan, aangezien ze het volgend seizoen
uit de mode zijn en slechts met zeer vee! moeite, meestal zelfs helemaal niet,
kunnen verkocht worden, laat staan zullen aangeboden worden.
Voor de toepassing van artikel 33bis is het zonder belang of het door de
klant verworven voordeel ofwel onmiddellijk bekomen wordt ofwel via het
procede van een gratis cheque, verzilverbaar tijdens een andere periode van
het jaar mits een andere aankoop (Voorz. Kh. Oudenaarde, 9 januari 1986,
H.P., 1986, I, 32 bevestigd bij Gent, 10 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 29).
- Het is dus niet nodig dat in de prijsverlagingsaankondiging het woord
solden of opruiming gebruikt wordt. Prijsvermindering kan ook aangegeven worden door de bepalende woorden ,speciale verkoop tegen uitzonderlijke prijzen" (Voorz. Kh. Brussel, 6 januari 1986, T.B.H., 1986, 728)
evenwel niet door de betiteling ,meeneemprijzen" (Voorz. Kh. Turnhout,
9 januari 1987, H.P., 1987, I, 88 met noot De Vroede, P.).
- Het feit dat de prijsverlagingsaankondiging gebeurt d.m.v. uitnodi-
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gingskaarten gericht tot ,ons trouw klienteel" is niet van aard om de
toepassing van artikel 33bis ongedaan te maken. De toelichting op de
uitnodigingskaarten dat de aangekondigde verkoop met korting niet te
maken heeft met de soldenverkoop is niet van aard de realiteit van de
verkoopsmodaliteiten, nl. een opruiming of soldenverkoop, in het gedrang
te brengen, temeer daar op de kaart zelf gepreciseerd wordt dat de korting
van toepassing is op de lopende herfst-winter collectie, m.a. w. goederen die
het volgend seizoen ouderwets zullen zijn en aldus beantwoorden aan het
bepaalde in art. 28 (Voorz. Kh. Turnhout, 17 januari 1986, H.P., 1986, I,
64).
- Is eveneens als prijsverlagingsaankondiging aan te mer ken het aanbrengen van zelfklevers op de oude prijzen en de aanduiding naast die zelfklevers, op een opvallende wijze, van de nieuwe prijzen, wanneer een dergelijke
praktijk het verlengstuk is van een voorheen gevoerde campagne (Brussel,
23 mei 1986, T.B.H., 1986, 687).
- Een overtreding artikel 33bis wordt niet ongedaan gemaakt door aan de
aankondiging van prijsverlaging toe te voegen ,uitverkoop v66r werken"
vooral dan niet wanneer de kennisgeving aan de Minister waarover sprake
in artikel 26, § 1 W.H.P. werd gedaan nadat reeds met de verkoop werd
begonnen (Brussel, 23 mei 1986, T.B.H., 1986, 687).
- Wanneer de betwiste aankondiging gebeurt d.m.v. reclamefolders die
met de post verstuurd worden meer dan zes weken v66r de soldenperiode
en desgevallend tijdens die periode ter bestemming komen dan kan er
evenwel geen sprake zijn van een verboden prijsverlagingsaankondiging
(Brussel, 23 mei 1986, T.B.H., 1986, 687 waarbij op voornoemd punt het
vonnis Voorz. Kh. Brussel, 6 januari 1986 wordt hervormd; zie ook Brussel,
9 december 1986, H.P., 1986, IV, 199).
D.

WAT WORDT VERBODEN: DE AANKONDIGING VAN DE PRIJSVERLAGING
OF DE PRIJSVERLAGING ZELF?

121. Volgens een Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
verbiedt artikel 33bis niet alleen de aankondiging van bepaalde prijsverlagingen maar ook bepaalde prijsverlagingen zelf. Hij steunt daarbij op het
feit dat artikel 33bis in de afdeling IV, Hoofdstuk II van de Handelspraktijkenwet werd ingevoegd en de afdeling is volgens haar benaming precies van
toepassing op de verkoop tegen verminderde prijs zoals uit haar benaming
blijkt en zoals gedefinieerd in artikel 32, nl. de detailverkoop (Voorz. Kh.
Brussel, 22 december 1986, H.P., 1986, IV, 254; in dezelfde zin maar
minder expliciet Voorz. Kh. Brussel, 6 januari 1986, T.B.H., 1986, 728).
Met Dessard D., (Note a propos de 4 decisions relatives a !'article 33bis de
la L.P .C., T.B.H., 1986, 694) zijn we de mening toegedaan dat deze stelling
juist is en dat het verbod gesteld bij artikel 33bis niet beperkt is tot de
aankondiging van de prijsverlaging (anders Voorz. Kh. Brussel, 6 december
1985, T.B.H., 1986, 722; Voorz. Kh. Brussel, 6 december 1985, T.B.H.,
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1986, 725; Brussel, 23 mei 1986, T.B.H., 1986, 687; Brussel, 9 december
1986, H.P., 1986, IV, 199; Voorz. Kh. Turnhout, 24 januari 1986, H.P.,
1986, I, 79; zie ook Van Bunnen L., Les ambigui:tes de la loi du 26 juillet
1985 modifiant la loi sur les pratiques du commerce; J. T., 1986, 435).
E.

ANDERE PROBLEMEN M.B.T. DE ARTIKELEN

28-31

122. De bepalingen van afdeling 5, deel II W.H.P. (gezamenlijk aanbod)
moeten geeerbiedigd worden zowel tijdens de periode van de soldenverkoop
als buiten deze periode. Indien de wetgever de soldenverkoop had willen
llitsluiten uit het toepassingsgebied van deze bepalingen, dan zou hij dit
uitdrukkelijk voorzien hebben zoals hij dit deed voor verkoop met verlies
(Luik, 5 februari 1986, H.P., 1986, I, 101, in dezelfde zin De Vroede, P.,
en Ballou, G.L., Handelspraktijken, nr. 864).
AFDELING

4

ANDERE VERKOPEN TEGEN VERMINDERDE PRIJS (art. 32-34)
ARTIKELEN

32

EN

33

123. In enkele gevallen werd een overtreding van artikel 32 vastgesteld. Zo
was de rechter van oordeel dat een verkoop aangekondigd als ,grote
eindejaarsverkoop" met melding ,in onze magazijnen" en ,extra aanbieding ongelooflijk en toch waar", de indruk van een prijsverlaging wekt
(Gent, 28 april 1986, H.P., 1986, II, 43). Eenzelfde standpunt werd
ingenomen t.a.v. de aankondiging ,van -lOOJo tot -50% op heel de
nieuwe herfst-winter '85-86 kollektie voor heren-, dames- en kinderkleding''. In voornoemde zaak stelde de rechter bovendien dat bet Iouter
,publicitair" aankondigen van - 10% tot -50% geen verwijzing is naar
prijzen die een handelaar voor gelijke produkten in dezelfde inrichting
toepast en dat het evenmin bet bewijs levert dat de referentieprijs aan de
door de wet bepaalde criteria beantwoordt. Of de prijsverlaging bovendien
wel degelijk reeel was t.o.v. de prijzen die gewoonlijk voor de produkten
gevraagd werden, wordt niet bewezen aan de hand van prijslijsten waarop
een met de hand geschreven datum voorkomt (Gent, 26 november 1986,
H.P., 1986, IV, 166).
In deze uitspraak stelt bet Hof van Beroep o.i. terecht dat de in artikel 4
uitgewerkte criteria inzake aankondigingen van prijsverlaging ook toepassing vinden in artikel 32.
- De abonnementsprijs van een duivenkrant, vermeld op de omslag van
elke krant bedraagt 500 F naast een doorgestreepte prijs van 600 F. Er mag
dus worden aangenomen dat het nooit de bedoeling geweest is 600 F aan
te rekenen. De prijsverlaging is dus niet reeel (Voorz. Kh. Mechelen,
30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138). Zo deze conclusie kan worden bijgevallen dan is het ietwat moeilijker wanneer de Voorzitter stelt dat artikel
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4 hier geen toepassing vindt, omdat de belanghebbende nooit een andere
prijs dan 500 F heeft toegepast.
- Ook het volgende handigheidje kan niet gedoogd worden. Ben handelaar had tijdens de periode van 6 weken die de soldenperiode voorafgaan,
publiciteit gemaakt o.a. met het gebruik van de woorden ,opruiming
winterstock". In een latere publiciteit werd het woord ,opruiming" weggelaten maar dat mocht niet baten omdat ook de gewijzigde formulering de
indruk van ,koopjes" wekte (Voorz. Kh. Kortrijk, 4 december 1986, H.P.,
1986, IV, 212).
- Het adverteren ,aan Cosmos-50-kondities" is eveneens een inbreuk op
artikel 33 omdat er geen relatie bestaat met werkelijke door dezelfde
verkoper toegepaste prijzen voor dezelfde produkten (Voorz. Kh. Brussel,
10 januari 1986, H.P., 1986, I, 43).
- Tevergeefs wordt voorgehouden dat aankondigingen zoals ,grote speciale verkoop", ,extra aanbieding- grote eindejaarsreclameverkoop", ,grote monsterverkoop en monsterprijzen" aileen tot doel hebben het voordelige karakter van de prijs te onderstrepen. Bvenmin is dienend het argument
dat dezelfde handelaar gebeurlijk voorgaande inbreuken pleegde (Gent,
25 april 1986, H.P., 1986, II, 43)
ARTIKEL

34

124. De toepassing van artikel34 vergt een aankondiging van prijsverlaging
(Voorz. Kh. Brussel, 2 juni 1987, Ing. Cons., 1987, 168). Dit artikel dient
samengelezen te worden met artikel 32. Hieruit volgt dat enkel de tekoopaanbiedingen en verkopen in het klein onder de toepassing ervan vallen
(Antwerpen, 26 maart 1985, T.B.H., 1985, 709).

125. De verkoop tegen verminderde prijzen georganiseerd op het einde van
de dag, na de normale openingsuren van de winkel en voorbehouden aan
de houders van een ,shopping card" is een inbreuk op artikel 34 (Luik,
8 december 1986, Ann. Fac. Liege, 1987, 320 met noot Focroulle M.). De
Voorzitter van de Rechtbank te Luik zag het evenwel anders, maar o.i. ten
onrechte (Voorz. Kh. Luik, 13 november 1986, T.B.H., 1988, 972).
Ben kleinhandelaar kondigde diverse kledingstukken tegen zeer lage prijzen
aan. De daarrond gevoerde reclame werd mede door de leverancier van de
kledingstukken bekostigd. De bestelde waren werden evenwel in ontoereikende hoeveelheden geleverd zodoende diende de kleinhandelaar tal van
kandidaat-kopers teleur te stellen.
Voor deze ontoereikende leveringen is de leverancier schadevergoeding
verschuldigd terwijl aan de betrokken kleinhandelaar geen tekortkoming
aan het bepaalde in artikel34 kan worden verweten (Kh. Verviers, 5 november 1984, Jur. Liege, 1985, 286).
Artikel 34 legt slechts de verplichting op over een voldoende stock te
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beschikken indien een prijsverlaging werd aangekondigd (Voorz. Kh. Brussel, 4 mei 1987, J.T., 1987, 633).
AFDELING

5

GEZAMENLIJK AANBOD VAN PRODUKTEN EN DIENSTEN (art. 35)
A. ALGEMEEN

126. - Er is gezamenlijk aanbod wanneer er in hoofde van de verbruiker
geen volledige keuzevrijheid bestaat om produkten apart dan wei gezamenlijk aan te kopen (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1986, H.P., 1986, I, 225).
- Er is ook gezamenlijk aanbod bij het aanbieden van jonge duiven
wanneer een abonnement op een duivenkrant genomen wordt. Dat de
aanbieder ook jonge duiven schenkt aan beginnende duivenliefhebbers
zonder dat zij een abonnement op het tijdschrift namen heeft geen belang
(Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138).
- Zoals in het vorig overzicht vermeld (T.P.R., 1986, 922) werd het gratis
aanbieden van een film bij het derde ,bezoek" aan een pompstation als
gezamenlijk aanbod van produkten aangemerkt.
Hiermee was de kous nog niet af. Dezelfde petroleummaatschappij startte
vervolgens met een reclamecampagne voor haar benzine, waarbij ze eerst
eert reep chocolade en nadien een frisdrank gratis aanbood aan elke bezoeker van haar benzinestations. In kleine lettertekens werd in elke advertentie
vermeld dat de aanbieding zonder enige aankoopverplichting gold.
Deze praktijk werd eveneens verboden waarna de zaak voor het Hof van
Beroep te Brussel kwam. De petroleummaatschappij hield nu voor dat de
goederen haar door andere firma's bezorgd, zonder aankoopverplichting
gratis werden aangeboden. Ook dit verweer mocht niet baten. De vermelding in kleinere lettertekst ,zonder aankoopverplichting" is niet van aard
bij de gewone lezer van de publiciteit het verband te verbreken tussen de
gratis verkrijging van het geschenk en de verplichting voor de automobilist
tegen betaling gebruik te maken van de benzinepompen door de aankoop
van brandstof.
De gevoerde publiciteit koppelt het geschenk rechtstreeks aan het verplicht
bezoek en aan betaald gebruik van de installaties van de betrokken petroleummaatschappij (Brussel, 14 maart 1983, R. W., 1983-84, 711, met noot
Bailon, G.L.; anders Antwerpen, 26 februari 1985, T.B.H., 1985, 777).
B.

TOEPASSINGSGEBIED

127. Het verbod geformuleerd bij artikel35 betreft het gezamenlijk aanbod
van produkten en diensten gericht tot de verbruiker. Ben aanbod gedaan
tijdens een ,,opendeurdag uitsluitend voorbehouden voorberoepsmensen''
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valt daar niet onder (Voorz. Kh. Charleroi, 7 maart 1986, H.P., 1986, I,
237).
- Het aanbieden van verzekeringspolissen ,revenu familial garanti" en
,securite familiale des independants" mits betaling van een jaarlijkse
premie voorzover een deel van de klientele (nl. de zelfstandigen) de betaling
van hun kwartaalbijdragen voor de sociale zekerheid Iaten geschieden via
een zichtrekening die bij de aanbieder geopend werd is geen gezamenlijk
aanbod (Voorz. Kh. Luik, 5 november 1986, H.P., 1986, IV, 126).
- Het enig feit dat een hoofdaanbod schriftelijk verkondigd, verwoord,
bekendgemaakt of bewezen wordt volstaat geenszins om een hoofdaanbod
van produkten of diensten om te toveren in een hoofdaanbod van een titel
(Brussel, 7 april 1987, R. W., 1988-89, 12 met noot De Vroede, P.).
- Het aanbod , wij zorgen voor eigen financiering" bij de verkoop van
een voertuig maakt een gezamenlijk aanbod uit (Gent, 3 oktober 1985, lng.
Cons., 1985, 458).

C.

BEGRIP AANBOD

128. In enkele beslissingen werd nog onderstreept dat het begrip ,aanbod"
gehanteerd in artikel 35 niet in de beperkende burgerrechtelijke zin van
tekoopaanbieding mag worden aangemerkt (Voorz. Kh. Charleroi, 7 maart
1986, H.P., 1986, I, 237). Hieruit spruit voort dater ,aanbod" is zelfs
wanneer bepaalde van de elementen van de overeenkomst waarvan afsluiting wordt aangeboden niet aanwezig zijn.
Werden strijdig bevonden met het bepaalde in artikel 35, het aanbieden bij
de bestelling van stookolie van waardebons die in bepaalde grootwarenhuizen tegen speelgoed kunnen ingeruild worden (Voorz. Kh. Brussel, 1 december 1986, H.P., 1986, IV, 176), het aanbod van een echte denneboom aan
de vijfhonderd eerste klanten die tenminste voor 1.500 F aankopen (Voorz.
Kh. Luik, 19 december 1984, J.T., 1985, 167) of het aanbieden van een
broodje aan iedere klant die voor minstens 30 F aankopen doet (Voorz. Kh.
Brussel, 17 november 1986, H.P., 1986, IV, 118).
- Het aanbod van een gratis uurwerk bij het aangaan van een lening is
een gezamenlijk aanbod oak al dienen de partijen nag akkoord te komen
met het oog op de vorming van het contract (Brussel, 2 februari 1983, Ing.
Cons., 1984, 344).
D. DE HOOFD- EN BIJAANBIEDER DIENEN NIET DEZELFDE PERSOON TE ZIJN

129. Artikel 35 e.v. vereisen niet dat het gezamenlijk aanbod uitgaat van
een enkel handelaar; wat centraal staat is niet de identiteit van hij die
aanbiedt, maar het binden van de aanschaf van een bepaald voorwerp aan
de aankoop van een ander voorwerp of dienst (Voorz. Kh. Brussel,
28 maart 1986, H.P., 1986, I, 225; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel,
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1 december 1986, H.P., 1986, IV, 176, Brussel, 7 april1987 R. W., 1988-89,
12 met noot De Vroede P.).
E.

DE UITZONDERINGEN OP HET IN ARTIKEL

35

GESTELDE VERBOD

Artikel 36
130. - Het gezamenlijk aanbod van een televisietoestel of een video en een
geschenk is strijdig met artikel 35. De uitzonderingen van artikel 36 (het
vonnis zegt ten onrechte artikel 37) kunnen niet worden ingeroepen vermits
de gezamenlijk aangeboden produkten geen eenheid vormen, niet identiek
zijn en de potentiele koper niet duidelijk gei'nformeerd is over de mogelijkheid het produkt ook afzonderlijk tegen zijn normale prijs te bekomen
(Voorz. Kh. Luik, 18 maart 1986, H.P., 1986, I, 212).
- Het adverteren van 900Jo korting op de aankoop van een tweede paar
schoenen is strijdig met artikel36, § 2 vermits de aangeboden prijsvermindering meer dan 1/3 van de samengetelde prijzen bedraagt.
Dat conform een ,interne regeling" het tweede paar aan te kopen schoenen
slechts de helft van de aankoopprijs zou mogen bedragen is niet aan derden
tegenstelbaar. Integendeel kan elke consument zich beroepen op de geadverteerde voorwaarden waardoor de verkoper verplicht is op een tweede paar
schoenen een korting van 900Jo toe te staan zonder dat hij rechtmatig een
maximum aankoopprijs kan opleggen inzake de aankoop van dit tweede
paar (Voorz. Kh. Tongeren, 4 december 1986,' H.P., 1986, IV, 185).
- Op het gratis aanbod van een tweede paar schoenen bij de aankoop van
een eerste paar is artikel36, 2° niet van toepassing vermits de prijsvermindering die uit het aanbod resulteert 500Jo bedraagt (Luik, 5 februari 1986,
H.P., 1986, I, 101).
- Artikel 36, 2° is evenmin van toepassing bij het aanbieden van een
tweede bril bij de bestelling van een eerste, zelfs wanneer de tweede gratis
wordt gegeven. De uitzondering bepaald bij artikel 36, 2° geldt slechts voor
het gezamenlijk aanbod van gelijke produkten waaronder dient te worden
verstaan volkomen identieke produkten (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1986,
H.P., 1986, II, 94).
- Het gezamenlijk aanbod van drie verschillende 'L.P.'s wordt door een
Voorzitter - o.i. ten onrechte - gedoogd omdat de platen een geheel
vormen daar ze dienstig zijn voor een verzameling. Vervolgens toetst hij de
onderzochte praktijk aan het bepaalde in artikel36, 2° hierbij vergetend dat
het dan moet gaan om identieke produkten, wat in de voorliggende zaak
niet het geval was, en dat nog aan andere voorwaarden dient te worden
voldaan (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 31).

Artikel 37
131. Artikel 37, 1° stelt dat kosteloos met het hoofdprodukt of -dienst
mogen worden aangeboden de toebehoren van een hoofdprodukt, door de

260

fabrikant van het produkt, specifiek aangepast en tegelijk hiermee geleverd
teneinde het gebruik van het hoofdprodukt uit te breiden of te vergemakkelijken. Een reservebril gratis gegeven bij de aankoop van een eerste is geen
toebehoren in de zin van artikel 37, 1° (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1986,
H.P., 1986, II, 94).
132. Artikel 37, 3° stelt dat het toegelaten is kosteloos met het hoofdprodukt of -dienst aan te bieden kleine diensten en onbeduidende voorwerpen
door het handelsgebruik aanvaard, evenals de levering, de plaatsing, het
nazicht en het onderhoud van de verkochte produkten.
Het gaat hier om een uitzondering die restrictief dient te worden uitgelegd.
Ben reiswekker kan niet als onbeduidend voorwerp worden aangemerkt
(Voorz. Kh. Kortrijk, 8 januari 1986, H.P., 1986, I, 16), evenmin als een
diamant zelfs wanneer hij slechts gepolijst is (Voorz. Kh. Brussel, 28 april
1986, H.P., 1986, II, 82). Zelfs een wedstrijdduif kan niet als onbeduidend
voorwerp doorgaan vooral niet wanneer ze afkomstig is van gekende
kwekers (Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138).
Uit de hierboven geciteerde rechtspraak blijkt evenwel duidelijk dat de
waarde van de premie op zichzelf en zonder referentie naar de hoofdprestatie dient te worden gewaardeerd (Voorz. Kh. Brussel, 1 december 1986,
H.P., 1986, IV, 176) en niet in functie tot het 50Jo criterium gehanteerd in
artikel 37, 5° (over deze problematiek zie De Vroede, P. en Bailon, G.L.,
o.c., 447-448).
Het in artikel37, 3° bedoelde voorwerp is er een van absoluut lage kostprijs
(Brussel, 7 april 1987, R. W., 1988-89, 12 met noot De Vroede, P.).
133. Artikel 37, 5° formuleert volgende toepassingsvoorwaarden:
A. Het moet gaan om voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijke
reclameopschriften zijn aangebracht. De bedoeling is dat het produkt
hierdoor zijn intrinsieke waarde verliest, een bedoeling die b.v. niet bij
grammofoonplaten kan worden waargemaakt (Antwerpen, 30 mei 1983,
R. W., 1983-84, 812 met noot Stuyck, J.).
a. Bedoeld wordt een reclameopschrift, d.w.z. dat het aangebrachte opschrift bij het publiek niet de indruk mag wekken dat het een gewoon
warenmerk is van het geschenk zelf. Kan evenmin als reclameopschrift
aangemerkt worden de loutere vermelding van een firmanaam, adres en
telefoonnummer van de aanbieder (Antwerpen, 30 mei 1983, R. W., 198384, 812, met noot Stuyck, J .).
b. Het reclameopschrift moet op onuitwisbare manier op het voorwerp zijn
aangebracht. Een opschrift aangebracht door een etiket of een stempel
voldoet aan deze voorwaarde niet (Antwerpen, 30 mei 1983, R. W., 1983-84,
812) evenmin een reclameopschrift aileen aangebracht op de verpakking
(Brussel, 2 februari 1983, Ing. Cons., 1984, 344).
c. het reclameopschrift dient goed zichtbaar te zijn (Brussel, 2 februari
1983, Ing. Cons., 1984, 344).
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B. Het voorwerp mag alsdusdanig niet in de handel voorkomen.
C. De aankoopprijs waartegen de aanbieder het bedoelde voorwerp heeft
gekocht mag niet meer bedragen dan 50Jo van de verkoopprijs van het
hoofdprodukt of van de hoofddienst waarmee het gegeven wordt.
Volgens de Luikse rechter dient het aanbod te preciseren dat de 5% grens
werd geeerbiedigd en de waarde van het ,geschenk" aangekondigd (Voorz.
Kh. Luik, 19 december 1984, J. T., 1985, 167).
W anneer bij de aanbieding van verschillende diensten een reclamevoorwerp
wordt gegeven dient de 5% regel voor elke dienst afzonderlijk te worden
nageleefd (Brussel, 7 april1987, R. W., 1988-89, 12 met noot De Vroede,
P.).
134. Overeenkomstig artikel 37, 6° is het toegelaten kosteloos met een
hoofdprodukt of -dienst chromo's, vignetten en andere prenten met geringe
handelswaarde aan te bieden.
Dat een denneboom niet onder deze omschrijving valt zal wei niet betwist
worden (Voorz. Kh. Luik, 19 december 1984, J. T., 1985, 167).
135. Artikel 37, 7° stelt dat kosteloos samen met een hoofdprodukt of
-dienst mogen worden aangeboden titels tot deelneming aan loterijen,
ingericht met als doel de verkoopbevordering en regelmatig toegestaan bij
toepassing van de Wet van 31 december 1851 op de loterijen (zie hierover
Vandeplas, A., noot onder Antwerpen, 30 april 1982, R. W., 1982-83,
2626). Deze regel geldt ook voor de sweepstake die bij arrest van het Hof
van Cassatie van 24 september 1987 als loterij werd aangemerkt (D.C.R.Consumentenrecht, 1988, 47 met noot Bailon, G.L. en De Vroede, P.).
Omwille van de niet naleving van voornoemde bepalingen werd in enkele
gevallen het aanbieden van een titel tot deelneming aan niet toegelaten
loterijen verboden (Voorz. Kh. Turnhout, 24 januari 1986, H.P., 1986, I,
82; Voorz. Kh. Gent, 6 januari 1987, H.P., 1987, I, 62).
136. Het is toegelaten kosteloos samen met het hoofdprodukt of -dienst aan
te bieden titels tot deelneming aan wedstrijden, spelen en andere competities, voor zover dat, in de gevallen waarin de loten door de meeste deelnemers kunnen gewonnen worden, deze niets anders zijn dan een publicitair
voorwerp, beantwoordend aan de onder artikel37, 5° gegeven beschrijving,
aldus artikel 37, 8°.
Om de verkoop van waspoeder te bevorderen wordt een wedstrijd georganiseerd waaraan kan worden deelgenomen door een pakje waspoeder te
kopen. De organiserende firma beweert dat men ook deelnemingsformulieren kon bekomen hetzij op schriftelijk verzoek hetzij in de winkels die het
kwestige waspoeder verkopen. De organisatie van de wedstrijd was evenwel
van die aard dat er voor het publiek een noodzakelijk verband bestond
tussen de aankoop van het waspoeder en de deelneming aan de wedstrijd.
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De andere mogelijkheid tot deelneming vergde bet overwinnen van tal van
moeilijkheden van psychologische aard terwijl bet helemaal niet bewezen
is dat bet publiek van die andere mogelijkheden in kennis werd gesteld.
De juiste antwoorden op de wedstrijd zijn te vinden in de publiciteitstekst
die op de keerzijde van de antwoordstrook voorkomt. Er wordt dus
vanwege de deelnemer geen intellectuele inspanning gevraagd, noch beroep
gedaan op zijn kennis, zijn geheugen, zijn manuele, sportieve of intellectuele bekwaamheid of iets dat voor hem een minimum aan actieve participatie
impliceert.
Evenwel kan niet iedereen winnen vermits de winnaars onder de juiste
inzendingen bij loting zullen worden aangeduid. Tach heeft de Voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel - o.i. terecht - geoordeeld
dat deze omstandigheid niet van aard was de te winnen prijs vrij te stellen
van de voorwaarden bepaald in artikel 37, S0 • En deze voorwaarden werden
niet nageleefd. De te winnen prijs, een kwartshorloge heeft geen onuitwisbaar en goed zichtbaar reclameopschrift, bovendien bewijst verweerster niet
dat de inkoopprijs niet boger ligt dan SOJo van de verkoopprijs van bet
hoofdprodukt (Voorz. Kh. Brussel, 26 maart 19g4, J. T., 19gs, 60 bevestigd
bij Brussel, 20 februari 19g6, Ing. Cons., 19g6, 361).
- Een miss-verkiezing waarbij voor meer dan SOO.OOO F prijzen te winnen
zijn en waaraan men kan deelnemen bij aankoop van een kachel, is een
publieke wedstrijd waarvoor titels tot deelneming kosteloos mogen aangeboden worden samen met een hoofdprodukt. Gezien het beperkt aantal
prijzen (20) enerzijds en de aangelegde voorraad kachels anderzijds, is het
echter duidelijk dat de Iaten zeker niet door de meeste deelnemers kunnen
gewonnen worden, zodat artikel 37, S0 (waarnaar 37, 8° verwijst) terzake
niet van toepassing is (Voorz. Kh. Turnhout, 2S apri11986, H.P., 19g6, II,
76).
- Het aanbieden van titels tot deelneming aan een ,Miss-verkiezing" bij
aankoop van een petroleumkachel is strijdig met 37, go indien deze verkiezing door de organisator zelf als uitzichtloos en onmogelijk wordt erkend
en zelfs elk organisatorisch schema en elk uitvoeringsschema i.v.m. deze
wedstrijd ontbreekt. De aangekondigde verkiezing mist dienende inhoud,
zodat zij niet als wedstrijd in de zin van artikel 37, go kan worden erkend
(Voorz. Kh. Turnhout, 23 mei 19g6, H.P., 19g6, II, 12g),
- Werd oak op grand van artikel 37, go verboden de publicitaire wedstrijd
met een hoofdvraag waarvan bet antwoord voorkomt op het deelnemingsbulletin. De bijkomende vraag ,hoeveel juiste antwoorden zullen we ontvangen?" hangt volledig af van bet toeval en is dus een kansspel verboden
op grand van de wet van 24 oktober 1902 (Voorz. Kh. Kortrijk, 2 oktober
19g6, J.T., 19g7, 6SO met noot De Brouwer, L.).
- Vond genade in de ogen van de Kortrijkse Voorzitter het telefonisch spel
dat erin bestaat zo vlug mogelijk bet telefoonnummer te vormen ten einde
de eerste te zijn om bepaalde vragen te beantwoorden. Dit is geen kansspel
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oak al kan het antwoord op tal van vragen gevonden worden op de omslag
van het pak. Doorzichtigheid is inderdaad geboden om te achterhalen dat
sommige antwoorden op de omslag dienen te worden gezocht en niet in de
reclame en tevens om onmiddellijk het juiste, gecodeerde telefoonnummer
te vinden ten einde de minder intelligente kandidaten te vlug af te zijn
(Voorz. Kh. Kortrijk, 9 juli 1987, J.T., 1987, 664).
AFDELING

6

OPENBARE VERKOPEN (art. 45-50)

137. Openbare verkopen die betrekking hebben op kunst-, verzamelingsof antiquariaatvoorwerpen vallen niet onder de toepassing van de bepalingen gesteld in de artikelen 45 tot en met 50.
W at dient te worden verstaan onder kunstvoorwerpen heeft aanleiding
gegeven tot betwistingen vooral wanneer het gaat om voorwerpen van
toegepaste kunst. Dat geen kunstenaar als auteur of ontwerper van de in
beslag genomen tapijten bekend is, volstaat niet om deze tapijten niet als
kunstvoorwerpen aan te mer ken. Oak het argument dat de verkoopfacturen
van een tiental van de voor de openbare verkoop bestemde tapijten de prijs
aangeven per m 2 , een douanevereiste ingevolge de terzake dienende reglementering, is niet van doorslaggevende aard om een voorwerp niet als
kunstvoorwerp te beschouwen (Gent, 30 juni 1982, R. W., 1985-86, 50, met
noot De Vroede, P .).
137bis. In het gemeenschappelijk E.E.G. douanetarief worden als verzamelingsvoorwerpen aangemerkt de voorwerpen die van archeologisch, historisch, etnografisch, paleontologisch, zoologisch, botanisch, mineralogisch, numismatisch of filatelistisch belang zijn en bestemd voor een verzameling.
M.b.t. oude auto's en oude pistolen en holsters werd aan het Hof van
Justitie afzonderlijk een prejudiciele vraag gesteld waarop het Hof als volgt
antwoordde: ,Als voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post
99.05 GDT moeten worden aangemerkt, de voorwerpen die voldoen aan de
vereisten om in een verzameling te worden opgenomen; dit houdt in dat zij
betrekkelijk zeldzaam moeten zijn, normalerwijs niet de bestemming krijgen waarvoor zij oorspronkelijk vervaardigd zijn, anders dan soortgelijke
gebruiksvoorwerpen buiten het courante circuit in speciaalzaken worden
verkocht, en een hoge waarde hebben.
Zijn van belang uit historisch of etnografisch oogpunt in de zin van post
99.05 GDT, de voorwerpen voor verzamelingen die voor de mensheid een
doorbraak betekenen op de weg van de vooruitgang, dan wei kenmerkend
zijn voor een etappe in deze ontwikkeling (H.J., 10 oktober 1985, Zaak
200/84 E. Daiber/Hauptzollamt Reutlingen; H.J., 10 oktober 1985, Zaak
252/84 Collector Guns GmbH/Hauptzollamt Koblenz).
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138. - O.i. ten onrechte besliste de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel dat voornoemde openbare verkopen, in ieder geval
als openbare verkopen onderworpen blijven aan de bepalingen van de
artikelen 45 tot 50 W .H.P. en dienvolgens slechts in de bij artikel47, tweede
lid, vernoemde lokalen mogen georganiseerd worden (Voorz. Kh. Brussel,
7 oktober 1987, Ing. Cons., 1988, 48 met noot De Vroede, P. en Bailon,
G.L.).
Blijven ook buiten het toepassingsgebied der voornoemde bepalingen de
openbare verkopen in uitvoering van een gerechtelijke beslissing. Wanneer
een buitenlands curator zich conform de Belgische wet gedraagt en de
goederen van zijn faling ten verkoop opdraagt aan een Belgische makelaar
dan is er bij afwezigheid van enige wettelijke verbodsbepaling terzake, geen
enkele reden om zulke verkoop niet toe te Iaten. Voor een verkoop uit
faillissement geldt de exceptie voorzien in artikel 44, 4° zodat het verbod
vanopenbareverkoopvervalt(Voorz. Kh. Brussel, 26 maart 1986, T.B.H.,
1988, 225). Vanzelfsprekend mag men niet ten onrechte aankondigen een
verkoop ingevolge faillissement te organiseren (Voorz. Kh. Antwerpen,
28 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 71).
AFDELING

7

AFGEDWONGEN AANKOPEN (art. 51)

139. Slechts twee beslissingen zijn te vermelden. Indien uitgevers van
tijdschriften of van basiswerken met aanvullingen, vooraleer een abonnement op een nieuwe jaargang door de abonnee wordt betaald, of op de
aanvullingen bij het basiswerk werd ingetekend, nummers van de nieuwe
jaargang blijven doorsturen of aanvullingen zenden met bet verzoek het
abonnementsgeld te voldoen, overtreden zij artikel 51 dat afgedwongen
aankopen verbiedt (Vred. Brugge, 29 maart 1982, Tijdschr. voor Brugse
Rechtspraak, 1983, 47).
- Het bepaalde in artikel 51 impliceert een door bet Burgerlijk Wetboek
niet voorziene wijze van eigendomsverkrijging. In deze dient de actio de in
rem verso te worden afgewezen omdat de vermogenverschuiving rechtvaardiging vindt in de wet (Brussel, 9 oktober 1986, R. W., 1986-87, 235; zie ook
De Vroede, P., ,Artikel 51 W.H.P. eindelijk in de kijker", H.P., 1986,
II, VI-VIII).
AFDELING

8

KETTINGVERKOOP (art. 52)

140. De door het Hof van Beroep te Brussel behandelde zaak wijkt wei af
van het gekende model van kettingverkopen. Inderdaad in de H.F .P. zaak
werd een verkoopsysteem gehuldigd steunend op de tussenkomst van drie
categorieen zelfstandige verdelers:
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1° De lokale verdeler die, na een inschrijvingsrecht te hebben betaald, de
produkten verkoopt (het ging om zeep) die hij heeft aangekocht bij de
rechtstreekse verdeler mits een korting van 250Jo op de verbruikersprijs.
2° De rechtstreekse verdeler: iedereen die wenst rechtstreeks verdeler te
worden dient een belangrijke investering te doen en aan de organiserende
vennootschap (Home and Family Products) een som te betalen van minimum 55.000 F en maximum 75.000 F. Op de produkten die hij aankoopt
krijgt hij een korting van 40% op de verbruikersprijs. Hij mag direct aan
de verbruikers verkopen (hij wint dan 40% op de verkoopprijs) of aan een
lokale verdeler aan wie hij 25% moet afstaan. Zijn winst bedraagt in dat
geval 15%.
3° De algemene verdeler: aileen de rechtstreekse verdeler die aan alle
voorwaarden heeft voldaan kan algemeen verdeler worden. Hij verbindt er
zich dan toe aan H.F.P. een bijdrage te betalen voor de opleidingskosten
en bovendien tenminste een rechtstreekse verdeler aan te werven. Hij koopt
produkten rechtstreeks bij de vennootschap H.F.P. en krijgt 50% op de
verbruikersprijs. Hij kan rechtstreeks aan de verbruiker verkopen of aan
een rechtstreekse verdeler. In het eerste geval heeft hij 50% winst, in het
andere slechts 1OOJo.
Het hele systeem is gebaseerd minder op de verkoop van produkten dan op
het recruteren van nieuwe zelfstandige verdelers, vooral rechtstreekse verkopers die belangrijke investeringen moeten doen, die op hun beurt andere
verdelers moeten recruteren die zullen investeren en op hun beurt andere
verdelers zoeken tot de markt zal verzadigd zijn.
Hier heeft men niet te doen met een sneeuwbalprocede in de eigenlijke
betekenis. Wel gaat het om een ,soortgelijk procede". Het werd dan ook
veroordeeld (Brussel, 7 oktober 1982, J. T., 1984, 7; voorziening verworpen, Cass., 20 april1983; zie ook Van Bunnen, D., La vente en boule de
neige, J. T., 1984, 245).

AFDELING

9

REIZENDE VERKOPEN (art. 53)
A. ART.

53

NU WET OP DE AMBULANTE HANDEL

141. Bij wet van 13 augustus 1986 betreffende de uitoefening van de
ambulante activiteiten (B.S., 24 september 1986, in werking gesteld bij K.B.
29 oktober 1987, B.S. 20 november 1987) werd artikel53 W.H.P. opgeheven.
De hierna behandelde rechtspraak blijft evenwel haar betekenis behouden
nu voortaan op weinig na de reizende verkoop als ambulante activiteit wordt
aangemerkt (De Vroede, P. en Flamee, M., Handboek Belgisch Economisch Recht, 1988, nrs. 468-479).

266

142. De afbakening van de reizende verkoop en de ambulante handel heeft
tot heel wat moeilijkheden aanleiding gegeven (zie De Vroede, P., ,Overzicht", T .P.R., 1983, 933-935).
Sindsdien heeft het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak inzake de
betekenis te hechten aan het begrip ,lokalen toegankelijk voor het publiek"
in de zin van bestendige uit hun aard gewoonlijk voor eenieder toegankelijke
lokalen bevestigd (Cass., 28 januari 1983, R. W., 1983-84, 528).
Deze rechtspraak kende toepassing in tal van vonnissen (Voorz. Kh. Brugge, 5 februari 1986, H.P., 1986, I, 99; Voorz. Kh. Turnhout, 5 december
1986, H.P., 1986, IV, 187; Voorz. Kh. Veurne, 10 december 1986, H.P.,
1986, IV, 214).

B.

VERMELDINGEN IN HET HANDELSREGISTER

143. Zoals geweten staan m.b.t. de reizende verkoop de vermeldingen
voorkomend in het handelsregister centraal. Wanneer een verkoop georganiseerd wordt in een feestzaal die niet voorkomt in de inschrijving in het
plaatselijk handelsregister wordt artikel53 overtreden (Voorz. Kh. MecheIen, 28 februari 1986, H.P., 1986, I, 151).
144. Het is zeer vlug gebleken dat de vermeldingen in de inschrijving in het
handelsregister van naderbij dienden te worden bekeken. Dergelijke vermeldingen moeten een reeel karakter hebben en verkoopplaatsen betreffen waar
een doorlopende handelsactiviteit wordt uitgeoefend. Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan wanneer de zaal waar de verkoop gepland wordt
slechts vier maal per jaar telkens voor enkele dagen zal gebruikt worden,
waar geen verkoopsuitrusting voorhanden is en geen sprake is van een min
of meer bestendige aanwezigheid van personeel (Voorz. Kh. Hasselt, 3 januari 1986, H.P., 1986, I, 6). Het bestaan van een zelfs geregistreerde
huurovereenkomst is terzake irrelevant (Gent, 30 januari 1986, H.P., 1986,
I, 89; Voorz. Kh. Turnhout, 28 november 1986, H.P., 1986, IV, 171 anders maar o.i. ten onrechte Voorz. Kh. Hasselt, 21 februari 1987, H.P.,
1987, I, 19 met noot De Vroede, P. zie ook De Vroede, P., Verkoop in
lokalen die voor de gelegenheid worden gehuurd - Kanttekeningen bij
artikel 53 W.H.P., R. W., 1986-87, 2121).
- Subtiel was tevens het volgend scenario, uitgedacht om artikel 53 te
omzeilen.
Verweerster heeft verkoopzalen te Koksijde en te Oostende. Ze kondigt een
belangrijke openbare verkoop aan van Oosterse tapijten in een zaal te
St.-Truiden waar ze geen verkooppunt heeft. Daar is evenwei een heer B.
gevestigd die in het handelsregister o.a. is ingeschreven voor de uitbating
en de verhuring van een roepzaal. Verweerster en B. hebben een overeenkomst waarbij een tijdelijke handelsvereniging wordt opgericht, evenwel
met duurzaam karakter, met de bedoeling elkaar goederen in consignatie
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te geven en in elkaars verkoopzalen te verkopen. De zaal te St.-Truiden is
niet de vestigingszetel van verweerster, noch haar bijhuis of agentschap. De
tapijten zijn haar eigendom en worden door haar te koop aangeboden. Het
gaat dus wel degelijk om een reizende verkoop (Voorz. Kh. Hasselt,
8 november 1986, H.P., 1986, IV, 130; ongeveer in dezelfde zin Antwerpen,
9 september 1986, H.P., 1986, III, 89).
C.

TENTOONSTELLING MET HET OOG OP DE VERKOOP

145. Viel ook onder het verbod van de reizende verkoop de tentoonstelling
met het oog op de verkoop. Zoals ook voor de toepassing van de wet van
13 augustus 1986 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten
de uitstalling met het oog op de verkoop met verkoop gelijkgesteld wordt
(art. 2, § 1).
Door als verkoper deel te nemen aan een ,verkoopstentoonstelling" van
Oosterse kunstvoorwerpen die georganiseerd wordt door een VZW in een
hotel van de hoofdstad maakt verweerster zich schuldig aan een reizende
verkoop (Voorz. Kh. Brussel, 28 februari 1986, H.P., 1986, I, 194).
- Het feit dat de advertentie melding maakt van ,tentoonstelling" en niet
van ,verkoop" belet niet dat het gaat om een reizende verkoop vermits een
tentoonstelling een uitstalling is met het oog op de verkoop en dit eveneens
onder toepassing van artikel 53 W.H.P. valt. Overigens was de bewuste
advertentie in de krant opgenomen onder de rubriek ,Te koop" (Voorz.
Kh. Hasselt, 14 november 1986, H.P., 1986, IV, 114).
- Publiciteit waarin men ,voor de kennismaking" met de produkten
verwijst naar de ,speciaal verzorgde modeshows" die men organiseert en
waarin men onmiddellijk daarna verwijst naar ,deze bijzondere, rechtstreekse distributie'' wekt het vermoeden dat de intentie bestaat om een
verkoop te organiseren. Hetzelfde geldt voor publiciteit waarin gesteld
wordt , wij nodigen U vriendelijk uit op de modeshows, na afloop is er
gelegenheid tot aankoop" hetgeen erop wijst dat voldoende goederen
aanwezig (kunnen) zijn om de modeshow onmiddellijk door een verkoop
te laten volgen, alsmede voor het organiseren van een modeshow tesamen
met een opendeurdag om ,nader" kennis te maken met de collecties
(Voorz. Kh. Brugge, 24 november 1986, H.P., 1986, IV, 163).

D.

REIZENDE VERKOOP- OPENBARE VERKOOP

146. De organisatie van een ,Uitzonderlijk gecatalogeerde openbare veiling van kunst- en antiekvoorwerpen'' in een feestzaal die niet als vestigingszetel, bijhuis of agentschap van de organiserende firma kan gekwalificeerd
worden, die overigens quasi nooit als expositie- en veilingszaak gebruikt
wordt en zonder dat die firma een inschrijving in het plaatselijk handelsregister heeft, is een verboden reizende verkoop (Voorz. Kh. Mechelen,
28 februari 1986, H.P., 1986, I,151).
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Terecht wordt aldus onderstreept dat in bepaalde gevallen openbare verkopen onder de toepassing van het oorspronkelijke artikel 53 vallen (anders
maar o.i. ten onrechte Voorz. Kh. Brussel, 7 oktober 1987, Ing. Cons.,
1988, 48 met noot De Vroede, P. en Bailon, G.L.).
E. K.B. 22

APRIL

1974

147. Het nu eveneens opgeheven K.B. van 22 apri11974 ter uitvoering van

artikel 53 (K.B. 6 augustus 1987) bepaalde enkele gevallen waarin van het
in artikel 53 gestelde verbod mocht worden afgeweken. Een van deze
gevallen werd hernomen in artikel 2, § 3 van de reeds vernoemde wet van
13 augustus 1986. De verkoop ten huize van een andere natuurlijke persoon
dan de koper is, voorzover een reeks voorwaarden werden vervuld niet als
ambulante activiteit aan te merken. Daaraan beantwoordde de hierna
uiteengezette verkooppraktijk niet.
Een tentoonstelling ,Perzische kunst" onbetwistbaar ingericht met het oog
op de verkoop, is, rekening houdend met de uitgesproken formalistische en
plechtige sfeer (opening door de burgemeester en aanbieding van een
welkomdrink) onverzoenbaar met een verkoopactiviteit die zich zou situeren in een huiselijke privesfeer.
De aangevochten verkoop vindt plaats in een zaal waar een P.V.B.A.
gevestigd is en haar handelsactiviteiten uitoefent. De uitzondering bepaald
bij artikel 2 B K.B. 22 april 1974 (verkoop ten huize van een natuurlijke
persoon) is derhalve niet toepasselijk (Voorz. Kh. Turnhout, 12 januari
1987, H.P., 1987, I, 80).
- Artikel 2 B van het reeds vernoemde K.B. van 22 april 1974 kon
evenmin worden toegepast voor een verkoop die op initiatief van de
verkoper ten huize van de koper had plaats gevonden (Vred. Schaarbeek,
2e kanton, 3 april1987, J.T., 1987, 705).

HooFDSTUK

Ill

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

(Art. 54)
ALGEMEEN

Begrip Eerlijke Handelsgebruiken
148. In een arrest van het Hof van Beroep te Brussel wordt aan artikel 54
haast een betekenis van wet van openbare orde toegekend (Brussel, 20 december 1983, J. T., 1984, 74).
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- De eerlijke handelsgebruiken zijn niet op te vatten in de zin van gewoonterechtsregels, maar wei in de betekenis van een redelijke en behoorlijke
gedragsregel (Voorz. Kh. Gent, 31 januari 1984, T.B.H., 1984, 484).
- Wanneer de navolging van een handelspraktijk door anderen tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden voor een van de belanghebbenden bij een
gezonde concurrentie dan moet deze praktijk als oneerlijk worden aangemerkt (Brussel, 14 maart 1983, R. W., 1983-84, 74 met noot Ballon, G.L.).
- Het feit dat een zeker aantal handelaars bet programmacontract m.b.t.
elektro huishoudapparaten heeft ondertekend, heeft niet tot gevolg dat deze
verbintenis tot een eerlijk handelsgebruik gepromoveerd wordt. Beslissen
dat de in dat contract voorkomende verbodsbepalingen van toepassing
zouden zijn als gebruik ook voor diegenen die bet contract niet ondertekend
hebben, zou er op neerkomen op hen een zwaardere last te leggen dan op
diegenen die het ondertekend hebben. Hen zouden verplichtingen worden
opgelegd terwijl zij niet genieten van de voordelen van bet contract (Voorz.
Kh. Brussel, 13 januari 1986, H.P., 1986, I, 55).
- De concrete gedragsregels aangenomen door een bepaalde professionele
klasse gegroepeerd in een vereniging kunnen niet verplichtend opgelegd
worden aan de niet-leden die hetzelfde beroep uitoefenen (Voorz. Kh.
Brussel, 14 maart 1986, H.P., 1986, I, 264; Voorz. Kh. Brussel, 5 april
1985, Ing. Cons., 1985, 175).

Begrip schade
149. Het begrip schade zoals bedoeld in artikel 54 W.H.P. is niet gebonden
aan het bestaan van een werkelijke materiele schade.
Het volstaat dat de mogelijkheid van schade reeel aanwezig is, gelet op bet
belang dat de basis uitmaakt van iedere rechtsvordering (Voorz. Kortrijk,
30 juni 1986, H.P., 1986, II, 283).
Oak bet inzicht tot schade moet niet bewezen worden (Voorz. Kh. Mechelen, 24 januari 1986, H.P., 1986, I, 77; Voorz. Kh. Kortrijk, 26 december
1986, H.P., 1986, IV, 276; Antwerpen, 7 januari 1985, R. W., 1985-86, 246;
Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 189; Brussel, 16 mei
1984, T.B.H., 1984, 633.
Beoordelingsmaatstaf
150. Het verwarringsrisico dient beoordeeld te worden m.b.t. een gemiddeld aandachtig publiek (Voorz. Kh. Charleroi, 14 september 1984, Ing.
Cons., 1985, 198).
Artikel 54 en preventief optreden
151. Ondanks de bewoordingen van artikel 54 is een preventief optreden
in bet kader van de W.H.P. mogelijk. Ben vordering tot staking van
handelingen die een met de eerlijke gebruiken strijdige daad voorbereiden
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kan evenwel slechts ingesteld worden om de schending van een ernstig
bedreigd recht te voorkomen (art. 18 Ger.W.). Dit belang is niet bewezen
indien blijkt dat de ten laste gelegde handelingen stopgezet werden v66r het
betekenen van de inleidende dagvaarding (Antwerpen, 15 april1986, H.P.,
1986, II, 30).

DEEL

I

GEDRAGINGEN DIE NIET ONDER DE TOEPASSING VAN EEN
SPECIFIEKE WETSBEPALING VALLEN
AFDELING

I

VERWARRINGSRISICO
A. VERWARRING INZAKE HANDELSBENAMINGEN

a.

ALGEMEEN

152. Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs geratificeerd door Belgie in

de versie van Stockholm van 14 juli 1967, bij wet van 26 september 1974
(B.S., 29 januari 1975), verplicht de aangesloten staten de handelsnaam van

een onderneming te beschermen zonder verplichting van depot of inschrijving en dit onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieksof handelsmerk (Voorz. Kh. Kortrijk, 26 juni 1986, H.P., 1986, II, 269;
Voorz. Kh. Kortrijk, 26 juni 1986, H.P., 1986, II, 280; Voorz. Kh. Kortrijk, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 283).
153. Inzake handelsbenaming geldt het eerste gebruik. Dat een concurrent
achteraf deze benaming als merk deponeert verandert daar niets aan
(Voorz. Kh. Luik, 24 april 1986, H.P., 1986, II. 60; Voorz. Kh. Brussel,
11 april1986, H.P., 1986, II, 13; Voorz. Kh. Kortrijk, 30 juni 1986, H.P.,
1986, II, 283; Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 189).
- De onderneming die een gedeponeerd merk wil aanvechten dat schade
toebrengt aan zijn maatschappelijke benaming of handelsbenaming, beschikt op burgerrechtelijk vlak over een annulatievordering. Er kan geen
recht op een merk worden verkregen door het te kwader trouw verrichte
depot. Dit depot zal dan oak nietigverklaard worden (Antwerpen, 7 september 1982, Ing. Cons., 1983, 103).
154. De maatschappelijke benaming van een vennootschap kan niet worden overgedragen en blijft verbonden met het bestaan van de vennootschap.
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De handelsbenaming kan wei degelijk overgedragen worden, ook zonder
overdracht van het handelsfonds (Antwerpen, 10 november 1986, H.P.,
1986, IV, 105). Hieruit volgt dat de bescherming van de handelsnaam door
de koper van een handelszaak kan gevorderd worden (Brussel, 13 december
1985, T.B.H., 1987, 428).
155. Soms is er betwisting nopens de rechtmatigheid van het gebruik van
een handelsbenaming
- Zo werd ten onrechte het gebruik van een handelsbenaming betwist zog.
bij gebrek aan bekendheid omdat eiseres nog maar sedert kort zou bestaan.
Inderdaad, eiseres heeft immers van de vereffenaar van de in faling gegane
P. V.B.A. Control Seats de handelszaak inclusief de handelsnaam overgenomen. De toevoeging van het woord ,New" aan de oorspronkelijke benaming wijzigt daar niets aan (Voorz. Kh. Brussel, 18 november 1986, H.P.,
1986, IV, 119).
- Is evenmin onrechtmatig het gebruik van de handelsbenaming van een
firma die failliet werd verklaard en aile activiteiten heeft gestaakt (Voorz.
Kh. Gent, H.P., 1986, I, 50, bevestigd bij Gent, 16 mei 1986, H.P., 1986,
II, 114).
- Ben handelaar kan geen verbod worden opgelegd om verder dezelfde
handelsbenaming als die van een andere firma te gebruiken, indien blijkt
dat dit gebruik het gevolg is van het doen en Iaten van degene die het verbod
vraagt zelf, en die dat gebruik blijkbaar gewenst en gewild, minstens
toegelaten heeft( Voorz. Kh. Antwerp en, 24 april1986, H. P., 1986, II, 35).
b.

BEOORDELINGSCRITERIA

156. Of de beschermingsmogelijkheid afhangt van de originaliteit van de
benaming wordt in de rechtspraak betwist.
Deze bescherming werd geweigerd voor de fantasiehandelsbenaming Maxi,
omdat dit woord tot het openbaar domein behoort (Voorz. Kh. Hasselt,
21 november 1986, H.P., 1986, IV, 161), voor de benaming Light Center
en Light wegens het geringe onderscheidende karakter en het Iouter beschrijvende van de benaming (Voorz. Kh. Brussel, 28 november 1986, H.P.,
1986, IV, 170) of voor de benaming Tele-Marketing wegens haar banaliteit
(Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1986, Ing. Cons., 1986, 316).
Ben tegengesteld standpunt werd o.m. ingenomen door de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk (26 december 1986, H.P., 1986,
IV, 276), door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (5 juni 1986, H.P., 1986, II, 246), door de Voorzittervan de Rechtbank
vanKoophandel te Brussel (17 november 1986, H.P., 1986, IV, 116) die het
verwarringsrisico tussen CARGO wagenverhuisbedrijf en C.A.R.G.O. een
bedrijf dat optreedt als tussenpersoon bij het buren van wagens voor
bestaande achtte of door de Gentse rechter die een verwarringsmogelijkheid
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zag tussen de eerder banale benamingen Tubelite en Tubelight (Voorz. Kh.
Gent, 12 november 1985, Ing. Cons., 1986, 93).
Terecht merkt de Kortrijkse Voorzitter terzake aan dat het in deze niet gaat
om een scheppingsrecht, maar wei om een recht van inbezitneming (Voorz.
Kh. Kortrijk, 20 juni 1986, H.P., 1986, II, 269).
157. Het verwarringsrisico inzake handelsbenamingen dient in concreto te
worden beoordeeld, dat wil zeggen aan de hand van concrete gegevens en
niet op grond van bewezen vergissingen zoals de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen ten onrechte stelde (Voorz. Kh. Antwerpen, 5 juni 1986, H.P., 1986, II, 246.).
- Als beoordelingscriteria kunnen worden aangemerkt uiteraard de gekozen benaming, de afstand tussen de bedoelde ondernemingen of de relevante
markt, de aard van de uitgeoefende activiteit (Voorz. Kh. Kortrijk, 26 juni
1986, H.P., 1986, II, 209; Voorz. Kh. Kortrijk, 26 juni 1986, H.P., 1986,
IV, 276; Voorz. Kh. Kortrijk, 26 december 1986, H.P., 1986, IV, 276).
- Om de verwarring die kan resulteren uit twee identieke handelsbenamingen weg te werken is het niet voldoende dat de elementen van de logo
verschillend zijn noch dat de schrijfwijze of de kleuren verschillen, aange~
zien de voornaam in dat geval het belangrijkste deel van de logo is bestaat
er fonetische verwarring (Voorz. Kh. Brussel, 17 november 1986, H.P.,
1986, III, 103).
- Bij identiteit van handelsbenamingen is het niet steeds vereist dat de
betrokken ondernemingen een volledig identieke handelsactiviteit zouden
hebben (Voorz. Kh. Verviers, 5 juni 1986, H.P., 1986, II, 231; Voorz. Kh.
Brussel, 3 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 15).
Zo werd aan een cabaret-dancing te Brussel het verbod opgelegd de benaming Maxims te gebruiken wegens aanwending van deze benaming door een
Frans restaurant en zulks ofschoon een bijhuis van het Franse restaurant
te Brussel werd geopend nadat het gelijknamig cabaret van start was gegaan
(Voorz. Kh. Brussel, 4 juni 1983, T.B.H., 1984,319, Ing. Cons., 1986, 44).
- De termen Salon de !'alimentation et des arts menagers hebben in
abstracto een gering onderscheidend karakter. Toch kan een louter beschrijvende of banale term gedurende een zo lange tijd verbonden zijn met een
wei bepaalde en gei'dentificeerde onderneming dat in de ogen van het
publiek, deze onderneming en de bedoelde beschrijvende term met elkaar
zullen geassimileerd worden. Hieruit volgt dat de handelaar die dezelfde
benaming gaat voeren een verwarring zal stichten tussen zijn onderneming
en deze van de reeds sinds lange tijd gevestigde concurrent. Het gebruik
door verweerder van de benaming 'Salon de !'alimentation, du confort
menager et de I' art de Ia table' dient dus te worden verboden. De mogelijke
verwarring wordt niet uitgesloten door de toevoeging van de benaming
'Alimenage' (Voorz. Kh. Brussel, 18 april 1983, Ing. Cons., 1983, 275).
Van zijn kant oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
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te Charleroi dater geen verwarringsrisico bestaat tussen ,Arts Menagers"
gebruikt door de uitbater van een grootwarenhuis en de benaming ,Salon
des Arts Menagers". Hij zag er evenwel een verboden vergelijkende reclame
in (Voorz. Kh. Charleroi, 18 maart 1988, Jur. Liege, 1988, 973).
158. Bij de beoordeling in concreto moet het niet noodzakelijkerwijze om
identieke benamingen gaan, fonetische en of visuele gelijkenis kunnen
volstaan. Dat was o.m. het standpunt van het Hof van Beroep te Brussel
om het verwarringsgevaar tussen de benamingen ARTE INCA en INCA
PIRCA aan te houden. Als bijkomende elementen werden ook in aanmerking genomen de verkoop van gelijkaardige produkten en de vestiging van
beide zaken in het Leuvense. Het essentiele element in de benamingen is het
woord INCA waarbij de toevoegsels een beperkt onderscheidend vermogen
hebben. Het gebruik van een welbepaald embleem dat losstaat van de
benaming en weinig opvallend is volstaat niet om beide handelsbenamingen
voldoende te onderscheiden (Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 234).

- De benaming waarvoor bescherming wordt gevraagd kan b.v. opvallen
door een exotisch tintje. Dat is o.m. het geval voor de benaming Event
Business. Event is geen banale term, het Engels voor ,gebeurtenis" is niet
een woord van beide landstalen. De onderneming die deze benaming
gebruikt wordt dus gei:dentificeerd door een linguistische bijzonderheid
(Voorz. Kh. Brussel, 13 februari 1987, H.P., 1987, I, 169).
159. Gelet op het onsplitsbaar karakter van de fonetische en visuele elementen, zal de verwarring gesticht door een van deze elementen, in casu het
fonetische, een totale verwarring doen ontstaan. Ben verschillend clienteel
is niet van aard om het verwarringsrisico uit te sluiten (Voorz. Kh. Brussel,
22 juli 1987, T.B.H., 1988, 242).

- Soms wordt de fonetische gelijkenis als beslissend aangemerkt, zelfs
wanneer de clientele verschillend is en de betrokken ondernemingen niet in
elkaars onmiddellijke nabijheid liggen (Voorz. Kh. Brussel, 22 juli 1987,
T.B.H., 1988, 242). Het is vooral de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel die de verwijdering der betrokken ondernemingen
niet relevant vindt. Hij attendeert terzake op de vorderende eenmaking van
Europa en op het feit dat thans veel meer naar het buitenland wordt gereisd
(Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1987, H.P., 1987, I, 185, inzake M. &S.
en M.S.-Mode) of nog op het gemak van de communicatie en de evolutie
der zeden en gewoonten nu elk week-end bijna de helft van Belgie op de
been is om te ontdekken wat er in de andere helft van Belgie gebeurt. Hij
voegt er aan toe , ,De schaduw van de dorpstoren spreidt zich tegenwoordig
over het ganse land uit en overschrijdt zelfs de grenzen" (Voorz. Kh.
Brussel, 23 maart 1987, H.P., 1987, I, 96; zie ook Voorz. Kh. Mechelen,
24 januari 1986, H.P., 1986, I, 77).
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160. Zeer vaak wordt de familienaam aangewend als benaming van een

onderneming. Principieel mag eenieder zulks vrij doen voorzover evenwel
de nodige maatregelen genomen worden om elke verwarring te vermijden
(Brussel, 6 mei 1986, H.P., 1986, II, 134; Voorz. Kh. Brussel, 18 juni 1986,
H.P., 1986, II, 204; Voorz. Kh. Doornik, 4 maart 1987, H.P., 1987, I, 266;
Voorz. Kh. Brussel, 7 november 1983, lng. Cons., 1984, 352).
- Voornamen houden op zich al een veel minder afdoende identificatie
van de personen in dan de familienamen, zij genieten dus een minder grote
bescherming dan de familienaam. Het gebruik van de handelsbenaming
Harsnagelinstituut Monique is dan ook verwarringstichtend indien de handelsbenaming Instituut Monique of Schoonheidsinstituut Monique reeds
gebruikt werd (Voorz. Kh. Brugge, 24 april 1986, H.P., 1986, II, 62).
- Het feit dat verweerder de handelsbenaming Free Travel steeds gebruikt
in samenhang met zijn eigen naam verandert niets aan de mogelijkheid tot
verwatering of verwarring. Als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken
dient te worden aangemerkt het ,toevoegen" aan de eigen benaming van
een typische term waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan m.b.t.
een andere firma die eerder een gelijkluidende term gebruikte, zelfs ai was
het maar gedeeltelijk. Het mogelijk verwarringsgevaar moet niet ,analytisch" doch wei synthetisch worden onderzocht (Voorz. Kh. Kortrijk,
30 juni 1986, H.P., 1986, II, 283). Trouwens bij de beoordeling van het
verwarringsgevaar dient meer aandacht te worden besteed aan de gelijkenissen dan aan de verschillen (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986,
II, 189 m.b.t. de benamingen Supercycle en Superbike).
- Het recht op het gebruik van een familienaam kan ook resulteren uit de
overnameakte van een onderneming (Voorz. Kh. Brugge, 2 oktober 1986,
H.P., 1986, IV, 9).
161. De verwarring tussen twee handelsbenamingen kan ook resulteren uit

een toevoeging. Zo kan op zichzelf beschouwd de term ,Abdijbrood"
gebruikt door een bakker uit Affligem geen verwarring doen ontstaan. Het
verwarringsrisico (ook het misleidingsrisico) bestaat in de mate waarin
Abdijbrood samen met de afbeelding van de abdij van Affligem en/of met
de woorden ,van Affligem" wordt gebruikt. Dat de abdij als bouwwerk
in het publiek domein gevallen is, is terzake niet dienend (Brussel, 31 januari 1986, R. W., 1986-87, 530).
- Een bakkerij-patisserie-chocoladewinkel wordt uitgebaat onder de benaming Bernard Vereecke. Een gelijkaardige zaak wordt op 100m afstand
geopend. In plaats van de benaming van de hoofdinrichting te Moeskroen
,Boulangerie Patisserie Moderne" aan te geven, wordt het bijhuis ,De
Chocolaterie" geheten. Boven deze benaming staat ,Pralines Verheecke".
Het sterke gedeelte van de benaming is het woord Verheecke, terwijl de
eigenlijke handelsnaam aileen gebruikt wordt als beschrijving van de aard
van de handelszaak, nl. een chocoladewinkel. De manifeste bedoeling is aan
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te haken op de gevestigde faam van de handelszaak van eiser. W anneer
verweerster effectief pralines van het merk Verheecke verkoopt dan mag zij
in haar handelsreclame het merk Verheecke gebruiken, mits dat geschiedt
ter identificatie van de door haar verkochte pralines en niet ter impliciete
identificatie van haar handelszaak op een dergelijke wijze dat het publiek
de indruk krijgt of kan krijgen dat het met een bijhuis van eiser te doen
heeft (Voorz. Kh. Kortrijk, 16 februari 1987, H.P., 1987, I, 208).
162. Met een verwarringsrisico dient oak rekening te worden gehouden
wanneer in de handelsnaam een element voorkomt dat refereert naar het
winkelcentrum waar de eiseres haar activiteit heeft. De feiten waren de
volgende:
De term ,Kern" doelt in Wilrijk op een bepaalde plaats, een winkelcentrum, waar eiseres handel drijft onder de benaming ,Delta Reizen International". Verweerster is gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de
, ,Kern'', doch niet in het kwestieuze winkelcentrum, meer bepaald in de
Reistraat. De omstandigheid dat verweerster als reisbureau handel drijft
kan er enkel toe strekken verwarring te stichten bij het publiek, tussen beide
reisbureau's (Voorz. Kh. Antwerpen, 8 november 1984, T.B.H., 1985,
736).
Ret feit dat het Commissariaat-Generaal voor Toerisme de handelsnaam
van een reisorganisator heeft goedgekeurd maakt de stakingsrechter niet
onbevoegd. Ret verlenen van de vergunning impliceert immers niet een
goedkeuring van, oordeel over of onderzoek naar het rechtmatig gebruik
van zijn benaming (Voorz. Kh. Kortrijk, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 283;
Antwerpen, 7 januari 1985, R. W., 1985-86, 246).
C. TOEPASSINGSGEVALLEN

163. Ben betwisting ontstond toen een kapperssalon de benaming Cocotiffy's gebruikte dan wanneer er reeds een kapperssalon onder de benaming
Coco Tif werd uitgebaat. Nate hebben gesteld dat Coco Tif, combinatie
van een woord dat verband houdt met de uitgevoerde activiteit - Tif wordt
in de volkstaal gebruikt voor Cheveux - en van een ander woord dat er
totaal vreemd aan is, origineel is, verwerpt de Voorzitter de bewering van
verweerster dat het publiek een kapperssalon eerder zou identificeren met
de kapper dan met zijn benaming (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986,
H.P., 1986, IV, 256).
- Door het gebruik van dezelfde letters C.S.C., reeds voordien gebruikt
door een andere firma heeft verweerster verwarring gesticht tussen de twee
bedrijven. Deze verwarring wordt nag aangewakkerd door de omstandigheid dat de ene firma zich bezighoudt met software en de andere met
hardware. Het argument dat verweerster de dochteronderneming van een
internationale groep is en dat zij er belang bij heeft gei:dentificeerd te worden
met de andere leden van haar groep (C.S.C. Europe B.V.) weegt niet op
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tegen het argument dat eiseres er een nog groter belang bij heeft dat er geen
verwarring gesticht wordt op een markt waar haar aanwezigheid die van
verweerster voorafgaat. Bovendien zijn de verschillende dochterondernemingen van de groep C.S.C. International aileen opgericht in Ianden die het
Unieverdrag van Parijs hebben ondertekend en kunnen ook in deze Ianden
de belangen van eiseres haar tegengesteld worden (Voorz. Kh. Brussel,
30 mei 1986, H.P., 1986, II, 150).
- M.b.t. de benamingen ,Het Handig Brochetje" en ,Het Brochetje"
gebruikt door twee restaurants uit de Antwerpse regio ter aanduiding van
een bijzondere restaurantformule werd het verwarringsrisico weerhouden.
Het gebruik van de benaming moet aan de nieuwkomer verboden worden.
Bij de beoordeling moet rekening gehouden worden met de originaliteit van
de gekozen benaming, haar gebruik in de betrokken sector en de klantenkring die niet bei:nvloed wordt door de afstand en het milieuverschil tussen
de ligging van beide ondernemingen (Antwerpen, 4 december 1984, R. W.,
1984-85, 1935 met noot Bailon, G.L.).
- Eiseres was afnemer van Escadamerkprodukten en had met instemming
van de leverancier op eigen initiatief Escadawinkels geopend. Zij verkoopt
een van deze winkels aan verweerster. Eiseres ziet af van de verkoop van
Escadaprodukten maar behoudt de naam van haar vestigingen, wat haar
verboden werd bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op vordering van de leverancier Escada, A. G. Ondertussen had verweerster
te Mechelen waar eiseres eveneens een bijhuis heeft een concurrerende zaak
onder dezelfde benaming geopend. Hiertegen komt verzet van eiseres die
in het gelijk wordt gesteld. Verweerster mag zich niet beroepen op de
beschikking in kort geding gewezen in het voordeel van Escada A.G., in
welke zaak zij geen partij was. Vanwege de Escada A.G. bezit zij daartoe
geen machtiging (Voorz. Kh. Antwerpen, 8 januari 1987, H.P., 1987, I,
86).
- Sarcojien P. V.B.A. (begrafenisonderneming) en Sarcodis P. V.B.A.
(begrafenisonderneming). Het bestaan van het verwarringsrisico wordt
geadstrueerd door volgende overwegingen: het gaat om gelijkaardige ondernemingen, gelegen in dezelfde gemeente en die zich diensvolgens tot dezelfde clienteel richten. Het feit dat de benamingen toch vrij verschillend zijn
wordt door de rechter terzijde geschoven (Bergen, 7 februari 1984, Rev.
Reg. Dr., 1984, 75).
164. In enkele vonnissen geeft de rechter aan op welke manier het verwarringsrisico zou kunnen vermeden worden of gaat hij in op terzake geformuleerde voorsteilen. Zo zou de verwarringsmogelijkheid tussen N.V. Limburgs Accountantskantoor en Limburgs Accountants- en Belasting en Advieskantoor kunnen ophouden zo de tweede onderneming die het laatst haar
benaming koos de plaatsnaam Limburg zou weglaten (Voorz. Kh. Hasselt,
13 maart 1987, H.P., 1987, I, 235).
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- Nate hebben vastgesteld dat de benamingen Tronica-Import en Hyper
Tronica Import verwarringstichtend zijn aanvaardt de Voorzitter de voorstellen van verweerster om haar benaming te veranderen in Hyper Electronica Import of nog Hyper Tronica (Voorz. Kh. Luik, 5 februari 1987, H.P.,
1987, I, 146).
165. Tussen de hierna vernoemde handelsbenamingen was er volgens de
rechter geen verwarringsrisico.
- Pantashop en Panta Faro (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 1986, H.P.,
1986, III, 37).
- All plast en Almaplast (Voorz. Kh. Antwerpen, 30 januari 1986, H.P.,
1986, I, 90).
- Stacaravan-frituur van Praule en Hotel-restaurant of herberg van Praule (Voorz. Kh. Dinant, 29 januari 1986, H.P., 1986, I, 85).
- Comptoir Beaurinois de Materiaux en Beauraing Materiaux (Voorz. Kh.
Dinant, 18 juni 1986, H.P., 1986, II, 193 -de toevoeging van het woord
Comptoir geeft aan de benaming een bij uitstek onderscheidend karakter).
- Trust Human Resources en Brains Trust International (Voorz. Kh.
Brussel, 15 december 1986, H.P., 1986, IV, 230).
d.

GEVAREN VERBONDEN AAN EEN VERWARRINGSRISICO

166. Het voeren van een verwarringstichtende benaming kan de verwatering tot gevolg hebben van de benaming van eiseres omdat de benaming
ruimer verspreid wordt binnen eenzelfde provinciestad (i.e. Kortrijk) waardoor de directe associatie van de naam gebruikt door eiseres, bij het publiek
kan teloorgaan. Dat publiek kan ook de mening toegedaan zijn dat verweerster een dochter- of zustervennootschap van eiseres is met het gevaar dat
de manier van handeldrijven van de ene eventueel de faam van de andere
in het gedrang brengt (Voorz. Kh. Kortrijk, 26 juni 1986, H.P., 1986, II,
269).
- Vanuit conceptueel oogpunt zijn de benamingen Trans Automobile en
Trans-Auto identiek en is de fonetische gelijkenis zodanig dat een ongewaarschuwd publiek geneigd zou zijn Trans Auto en Trans Automobile met
elkaar te associeren, wat het zou doen geloven dat het om een en dezelfde
onderneming gaat, of om een filiaal of een geassocieerde onderneming
(Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1987, H.P., 1987, I, 183).
B. VERWARRING INZAKE VENNOOTSCHAPSBENAMINGEN

167. Op grond van artikel 107 Venn. W. dient het verwarringsrisico in
abstracto d.i. door de enkele vergelijking van de namen te worden beoordeeld (Voorz. Kh. Brugge, 18 september 1986, H.P., 1986, III, 103; Antwerpen, 24 december 1984, T.B.H., 1985, 701).
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168. Ben vennootschap die van een handelsbenaming gebruik maakt die
van de in de statuten bepaalde firmanaam verschilt schendt daardoor de wet
niet (Brussel, 13 december 1985, T.B.H., 1987, 428).
169. De N.V. Molenschot Belgie (eiseres) heeft met akkoord van de familie
Molenschot en met haar van de firma Molenschot te Breda ontegensprekeIijk de benaming Molenschot, het logo ,Molen" en de handelsbenaming
,Molen" gebruikt lang v66r dat verweerster N.V. Molen Belgie op de
markt kwam. Ben probleem ontstaat nu de B. V. Berste Nederlandse Fabriek van Weegwerktuigen Jan Molenschot en Zoon, de logo ,Molen"
(witte letters in rode ruit) als warenmerk gedeponeerd heeft.
Hoewel dit depot gebeurde door de B.V. Molenschot te Breda en op naam
van deze laatste, bleef eiseres, blijkbaar met voile akkoord van de B.V.
Molenschot te Breda, het kwestige teken gebruiken. Op 12 december 1984
ontzegde de B.V. J. Molenschot en Zoon per brief aan eiseres het recht tot
verder gebruik van het logo ,Molen".
De Voorzitter besliste dat eiseres het voordeel van rechtsverwerking door
toedoen van de tolerantie van Molenschot (Breda) kan inroepen t.o.v. een
in Belgie gevestigde handelaar die het bestaan van het depot inroept, om
hem het exclusieve gebruik van een teken te ontzeggen dat sinds jaren, in
de ogen van het publiek en met goedkeuring van de titularis van het merk
en van het depot diende om de bedrijvigheid van eiseres te identificeren.
Verweerster kan zich niet beroepen op de bescherming die de B.M.W. geeft
daar zij geen titularis is van het merk en niet bewijst daarvan enig afgeleid
recht te hebben verkregen.
Eiseres kan de rechtsverwerking voortvloeiend uit een langdurig, ongehinderd en publiek gebruik van dezelfde tekens inroepen om te stellen dat de
Iitigieuze benamingen, woorden, woorddelen, tekens en logo's in de ogen
van het publiek met haar bedrij f vereenzelvigd worden (Voorz. Kh. Brussel,
29 april 1985, lng. Cons., 1985, 209, met noot F.G.).
170. Wanneer de maatschappelijke benaming van een vennootschap, eerste
in rang, een naam bevat, heeft de vennootschap, tweede in rang, niet het
recht om de naam van een homoniem in de maatschappelijke benaming in
te lassen.
Door zijn gebruik in de statuten van een vennootschap is een familienaam
een onderscheidend teken geworden dat zich losgemaakt heeft van de
fysische personen die hem dragen om aangewend te worden ter onderscheiding van een rechtspersoon en zo het voorwerp te worden van onlichamelijke eigendom. De toevoeging van de familienaam aan een andere naam
verandert daar niets aan (Voorz. Kh. Namen, 25 februari 1986, T.B.H.,
1986, 567).
- De vennootschap met de benaming Keuken V. Interieur, waarin de
familienaam V. het meest in het oog springende bestanddeel is, verzet er
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zich terecht tegen dat een later opgerichte vennootschap de naam V.
gebruikt zowel in haar handelsbenaming als in haar reclame voor keuken-,
kantoor-, badkamer- en interieurinrichtingen. Het risico van verwarring is
te dezen bijzonder groot gelet op het feit dat beide ondernemingen in
dezelfde stad en op relatief korte afstand van elkaar gevestigd zijn en een
gedelegeerd bestuurder van de tweede vennootschap v66r de oprichting van
de eerste vennootschap gedurende vele jaren samen met een zaakvoerder
van de eerste vennootschap een feitelijke vennootschap exploiteerde onder
de benaming Gebroeders V. De eerste vennootschap kan zich beroepen op
een eerder publiek gebruik van de benaming V. (Gent, 11 september 1986,
R. W., 1986-87, 1750).
171. In de hierna vernoemde gevallen werd het verwarringsrisico voor
onbestaande gehouden
- P.V.B.A. v/h Edgard V. en de N.V. v/h Edgard V.-L.: de naam van
verweerster is niet dezelfde als die van eiseres en verschilt voldoende daarvan
ondanks het gebruik van eenzelfde geslachtsnaam (Cass., 13 mei 1983,
R. W., 1983-84, 1236).
- N.V. Seaport Terminals en P.V.B.A. Seaport Controllers Belgium
(Voorz. Kh. Antwerpen, 17 april1986, H.P., 1986, II, 18: het gebruik van
Engelse termen in handelsbenamingen is schering en inslag bij havenbedrijven en de term Seaport in de betekenis van zeehaven heeft geen origineel
karakter waarop private rechten kunnen uitgeoefend worden, het feit dat
er zich reeds een vergissing heeft voorgedaan i. v .m. de verzending van een
telex door derden, levert niet het bewijs dat beide handelsbenamingen
verwarringstichtend zouden zijn. De gebruikte lettertekens en de kleur van
het briefpapier zijn verschillend).

- N.V. Biscuiterie Jules Destrooper en de N.V. Destrooper-Olivier
(Voorz. Kh. Brugge, 25 september 1986, H.P., 1986, III, 105: de maatschappelijke benaming van verweerster kent op heden enkel een administratief bestaan).
- N.V. Swiss Shipping and Neptun en N.V. Swiss Shipping Antwerp
(Voorz. Kh. Antwerpen, 2 januari 1986 H.P., 1986, I, 4: verwarring bij het
publiek is uitgesloten omdat de in het geding betrokken partijen hun
klienteel putten uit ondernemingen uit de scheepvaartmiddens die een eerder
kleine groep vormen waar iedereen iedereen kent, bovendien staat vast dat
verweerster haar Engelstalige benaming nooit gebruikt).
- De wijziging van de benaming Athos Mechelen in Athos Renovaties kan
t.o.v. de andere vennootschappen als daar zijn Athos Vlaanderen,
P. V.B.A., Athos Schilderwerken P. V.B.A. niet als verwarringstichtend
worden aangemerkt. Het enig onderscheidend territoriaal element in de
maatschappelijke benaming van de vennootschappen die allen dezelfde
merknaam hebben in hun maatschappelijke benaming, allen eenzelfde logo
hebben, dezelfde produkten verdelen, allen dezelfde activiteiten uitoefenen,
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heeft geen bijzondere waarde die op bijzondere wijze zou moeten beschermd worden (Antwerpen, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 193).
C. VERWARRING INZAKE UITHANGBORDEN

172. De rechtspraak m.b.t. mogelijke verwarring inzake uithangborden is
eerder schaars en dan nag lang niet eensluidend.
- Door twee restaurants werd resp. het uithangbord Quick en Jumbo
Quick gebruikt. Eiseres had de benaming Quick als merk gedeponeerd en
verzet zich tegen het gebruik van de term Quick in het uithangbord van een
concurrent. Het depot van de term Quick wordt vernietigd enerzijds omdat
hij een te gering onderscheidend karakter heeft, anderzijds omdat een
restaurant een dienstverlenende onderneming is en - althans op dat ogenblik- een dienstmerk niet voor depot in aanmerking kwam.
Op het vlak van de onrechtmatige mededinging werd eiseres eveneens
afgewezen omdat er visueel noch fonetisch tussen Quick en Quick Jumbo
kan verward worden a.m. omdat beide restaurants op 30 km van elkaar
verwijderd zijn (Kh. Luik, 1 april 1983, T.B.H., 1984, 65).
- Een betwisting deed zich eveneens voor tussen twee ondernemingen
waarvan de ene het uithangbord Plaza en de andere het uithangbord Madou
- Plaza gebruikte. Buiten betwisting stand het feit dat eiseres gedurende tal
van decennia als enige in Brussel en omgeving het uithangbord ,Plaza" had
gebruikt voor de commerciele uitbating van een gebouwencomplex dat a.m.
een bioscoop en een hotel omvat. Onder het uithangbord Madou Plaza
commercialiseert verweerster een torengebouw in het Brusselse. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde dat de toevoeging van Madou aan het woord Plaza het verwarringsrisico niet uitsloot
(Voorz. Kh. Brussel, 22 mei 1987, Ing. Cons., 1987, 157). Het Hof van
Beroep te Brussel was een tegengestelde mening toegedaan (Brussel, 16 februari 1988,/ng. Cons., 1988, 138). Tenoterenisweldatbeiderechtsinstanties het vermelden van het uithangbord in de inschrijving in het handelsregister als vereiste van bekendheid aanmerkten.
173. Werden als onrechtmatig aangemerkt het gebruik van de logo ,mosaic
system'' toebehorend aan een andere onderneming oak al werd deze logo
gemaakt door verweerder toen hij nag in dienst was van de aanlegger
(Voorz. Kh. Brussel, 28 april1986, H.P., 1986, II, 78), het gebruik van een
uithangbord dat fonetisch tot verwarring zalleiden (Voorz. Kh. Brussel,
22 juli 1987, T.B.H., 1988, 242inzake-CargoenCargoJeans)enhetgebruik
van andermans kenteken, zijnde een omcirkelde cowboy op een opspringend paard en zulks ondanks de aanwending van een verschillende kleur en
de vermelding van de gecalligrafieerde naam (Antwerpen, 24 juni 1986,
H.P., 1986, II, 267}.
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D. VERWARRING INZAKE VERPAKKING

174. Meestal wordt door de rechter de verwarring inzake de gebruikte
verpakking voor niet bestaande gehouden.
- Geen overtreding op de W .H.P. kan vastgesteld worden indien de
verpakking van een produkt (,taille fine-fruitgarden") nagenoeg dezelfde
afmetingen heeft als de verpakking van een produkt van een concurrerend
merk (,mannequin delice"), de kopruimte (d.i. de ruimte tussen de inhoud
en het deksel van de verpakking) van de twee produkten nagenoeg dezelfde
is, en het verschil aan gewicht (100 g tegenover 125 g) enkel te wijten is aan
een verschil in dichtheid van de respectievelijke produkten, voortkomend
uit een verschil in opklopprocedes (Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1986,
H.P., 1986, I, 58).
- Ben handelaar brengt verse gesuikerde kaas met vruchten op de markt
per zes potjes met langwerpige vorm. Hij vordert de staking van elke
tekoopaanbieding van dat produkt in dergelijke verpakking. De rechter gaat
daar niet op in en stelt dat zelfs indien de verpakking gebruikt door een
concurrent op het eerste gezicht gelijkaardig is, de consument zich niet kan
vergissen rekening houdend met de bijzonderheden van het produkt. De
consument heeft immers aandacht voor de smaken en mengelingen en moet
de vervaldatum van het produkt nagaan (Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986,
II, 227).
- Twee flessen hebben ongeveer dezelfde vorm, dezelfde grootte en zijn
beide van doorzichtig glas. Hun inhoud heeft een gelijkaardige kleur; beide
flessen hebben een ongeveer even groot hoofdetiket met daarboven een
klein etiket waarvan de vorm evenwei verschillend is. Op beide hoofdetiketten staat een gebouw afgebeeld. Beide etiketten vermelden dat het Old
Brandy is, met 1 I inhoud van 300Jo vol.
De overheersende kleur van de etikettering van de fles van eiseres is wit,
deze van verweerster zwart. De benamingen verschillen: Domaine du Vieux
Convent - Grains Old Brandy (eiseres) - Relais de Ia Poste - Old Brandy
(verweerster).
De punten van gelijkenis wegen niet op tegen de verschilpunten, ze zijn
algemeen gebruikelijk en weinig typisch, zodat ze geen eigen karakter aan
het produkt kunnen geven. Op dergelijke flessen vermag aileen de etikettering dit te doen. Het feit dat ook het etiket van verweerster een groot gebouw
afbeeldt, kan niet verwarringstichtend zijn daar tal van wijnen en likeuren
en sterke dranken dergelijke gebouwen op hun etiketten afbeelden (Voorz.
Kh. Leuven, 31 maart 1987, H.P., 1987, I, 279).
- Er kan geen sprake zijn van verwarring veroorzaakt door het feit dat
niet thermisch behandelde gefermenteerde melk wordt verpakt op dezelfde
wijze als yoghurt wanneer enerzijds niet bewezen is dat het publiek beseft
dat er in wezen een verschil bestaat tussen yoghurt en gefermenteerde melk,
en anderzijds gefermenteerde melk al sedert jaren onder de naam ,Yoghurt" op de markt wordt gebracht en er geen ,traditionele" verpakking
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voor yoghurt blijkt te bestaan (Voorz. Kh. Brussel, 25 april1986, T.B.H.,
1988, 228, lng. Cons., 1986, 244).
- Hoewel de kleuren gelijkend zijn bij de verpakking van beide partijen
en sommige vermeldingen identiek kan er onmogelijk door het uitzicht
verwarring geschapen worden meer bepaald door het verschil van tekening
nl. een brede band licht oplopend (Saltos) en twee smalle banden (Samijn)
dat vergelijking makend met het merk ,Adidas" sportkleding en schoeisel
-de drie banden de exclusieve merktekening uitmaken terwijl twee banden
of vier banden voldoende onderscheid uitmaken bij sportkleding en schoeisel van andere merken. Zelfs een minder aandachtige client kan niet in
verwarring gebracht worden door de voorstelling van de verpakking (Voorz.
Kh. Mechelen, 16 mei 1986, T.B.H., 1987, 150).
- Het gebruik van de kleuren rood, wit en groen om de Italiaanse oorsprong van het gerecht te beklemtonen ligt voor de hand. Dit leidt tot het
gebruik van groene letters en een (zeer gedeeltelijke) witte achtergrond. Ben
afbeelding van het bereide gerecht maakt de koper duidelijk wat hij zal
kopen en kan de aankoop voor liefhebbers van Italiaanse gerechten stimuleren. Het afbeelden van de ingredienten, het vermelden ervan, de vermelding
van de bereidingswijze en van de hoeveelheid is nuttig en voor bepaalde
elementen zelfs nodig. De vermelding ,Spaghetti op zijn Italiaans" omschrijft het produkt.
Het Hof zou hiermee geenszins een slaafse navolging billijken doch de
verpakkingen waarover het gaat verschillen nog net voldoende van elkaar
om verwarringsgevaar bij de kopers te vermijden (Antwerpen, 4 juni 1985,
lng. Cons., 1985, 390).
175. Het verwarringsrisico werd aangehouden m.b.t. de ,blister" verpakking waarin enerzijds de draaischijven passend op de stereoscopische kijkers
van het merk ,View Master" te koop worden aangeboden en de ,.,blister"
verpakking gebruikt voor de draaischijven van het merk ,I. C.". De rechter
ging niet in op de stelling dat de vorm van een verpakking een merk zou
zijn wanneer hij bepaald wordt door de aard van het produkt. Hij wimpelde
tevens het argument af dat illustraties en afdrukken als merk zouden aan
te merken zijn. Beide argumenten werden door verweerster ingeroepen om
op grond van artikel 56 tot de onbevoegdheid van de stakingsrechter te doen
concluderen (Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1987 T.B.H., 1988, 234).

- Verwarringwekkend werd ook aangemerkt het gebruik van inpakpapier
met fijn geruit patroon, groen op wit, en met groene letters bedrukt, en het
gebruik van groene druk op de fruitkaartjes gebruikt door resp. Anc.
Maison Mayol II en B.V.B.A. Mayol Fruits. De ene benaming wordt
gebruikt voor een kleinhandelszaak in fruit, de andere voor een groothandel
in dezelfde produkten (Voorz. Kh. Brussel, 3 oktober 1986, H.P., 1986, IV,
15).
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176. Werd de verpakking als merk gedeponeerd dan is de stakingsrechter
niet bevoegd (art. 56 W.H.P.). Werd ze niet gedeponeerd dan wanneer
daartoe de mogelijkheid bestond dan kan de bedoelde verpakking niet
genieten van de juridische bescherming via de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 54 (Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing. Cons., 1984,
171). In een zaak m.b.t. koffieverpakking verwaarloosde het Hof van
Beroep te Gent de vraag of de voorgelegde verpakkingen beantwoordden
aan de geldigheidsvoorwaarden voor het deponeren van een merk (Gent,
5 september 1983, Ing. Cons., 1984, 179). Dit arrest werd dan ook gedeeltelijk vernietigd (Cass., 5 oktober 1984, Ing. Cons., 1984, 432).
177. Er zijn ook gevallen van bewuste verwarringstichting. Zo bracht een
handelaar onder zijn merk zemelkoekjes op de markt. Op de verpakking
vermeldde hij evenwei het merk van een ander. Is niet dienend het argument
dat in de samenstelling van bedoelde zemelkoekjes de produkten die eiseres
onder haar ingeroepen mer ken verhandelt voor een deel terug te vinden zijn
(Voorz. Kh. Brussel, 1 september 1982, Ing. Cons., 1982, 234).
E. VERWARRING INZAKE PRODUKTEN

178. Zeer vaak zal het inzake verwarring m.b.t. de benamingen van produkten gaan om problemen die ressorteren onder het merkenrecht. Af en
toe wordt dan wei gepoogd te ontsnappen aan de toepassing van artikel 56
W .H.P. en wordt de bescherming van deW .H.P. ingeroepen. Dit gebeurde
zonder sukses in de zaak van de hemden voorzien van het merk ,Hello"
(Voorz. Kh. Kortrijk, 22 juli 1982, Ing. Cons., 1983, 70). Anders verliep
het in de Intermeubelzaak. De eigenaar van dit gedeponeerde merk kon zich
met sukses verzetten tegen het onrechtmatig gebruik van het merkteken
Intermeubel als handelsnaam om onder deze handelsnaam gelijksoortige
waren op de markt te brengen (Antwerpen, 9 november 1983, Ing. Cons.,
1983, 303).
179. Wanneer een derde produkten op de markt brengt onder de benaming
van een handelsmerk dat door een ander als handelsmerk gedeponeerd
werd, blijft de stakingsrechter bevoegd om zich over het verwarringsrisico
uit te spreken. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen hestand dergelijk verwarringsrisico niet tussen de benamingen
EC.O (gedeponeerd handelsmerk) en Gamlen Ecoclean (Voorzitter Kh.
Antwerpen, 11 december 1986, H.P., 1986, IV, 220). Ben verwarringsrisico
was er evenwel tussen de naam Lafuma gebruikt ter identificatie van
produkten en als merk gedeponeerd en de benamingen La Boutique Lafumarc en La Boutique Lafuma gebruikt als handelsbenaming (Voorz. Kh.
Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I, 12).
180. De houder van een handelsnaam kan op grand o.m. van artikel14,
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A, 1° a B.M. W. de nietigheid inroepen van een later depot van een overeenstemmend merk gebruikt voor soortgelijke produkten (Antwerpen, 7 september 1982, T.B.H., 1983,278, met noot Van Innis, Th.,Ing. Cons., 1983,
103). Zo werd aan Sony Belgium N.V. verboden het door haar in 1983
gedeponeerde merk Videoscope te gebruiken voor video-projectors en elk
produkt i.v.m. het maatschappelijk doel van de N.V. Videoscope die de
term Videoscope sinds 1976 als handelsbenaming gebruikt (Voorz. Kh.
Brussel, 2 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 189).
181. Soms wordt een benaming voorgesteld als een handelsbenaming dan

wanneer het een benaming is die uitsluitend gebruikt wordt ter identificatie
van produkten i.e. speelgoed. De vordering die er toe strekt aan anderen
te verbieden speelgoed onder dezelfde benaming (Fluffies) te verkopen
betreft merknamaking en terzake is de stakingsrechter niet bevoegd (Voorz.
Kh. Brussel, 6 september 1985, Ing. Cons., 1985, 412).
182. M.b.t. produktbenamingen stelde de Mechelse rechter dat er geen
verwarring mogelijk is tussen volgende benamingen: Zigeunerstick of Tzigane en Zigeunersate; Picknicker Kabeljauwstick en Kabeljauwstick; Viandelle en Samydel; Sito stick en Kalkoensate; Voorgebakken Sate en Voorgebakken supersate; Schaslick en Scaslik (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986,
T.B.H., 1987, 150).
F. VERWARRING TUSSEN DE BENAMING VAN EEN TIJDSCHRIFT EN EEN HANDELSBENAMING

183. Eiseres voert een maatschappelijke benaming waarvan de afkorting
A.M.I. is; verweerster gebruikt eveneens de benaming A.M.I. als titel van
een ,lnternationaal Tijdschrift voor Wapens" dat zij uitgeeft.
Eiseres vreest dat afbreuk gedaan wordt aan haar imago in Afrika door de
associatie die er gemaakt zou kunnen worden tussen haar activiteiten als
maritiem agent, waarbij zij algemeen bekend is onder de naam A.M.I. en
wapentransporten die in Afrika over het algemeen met slecht oog bekeken
worden, omwille van het feit dat het tijdschrift A.M.I. betrekking heeft op
wapens.
Eiseres bewijst echter niet dat het woord ,,wapens'' in Afrika een bijzondere
evocatiekracht zou hebben, noch dat het tijdschrift A.M.I. van verweerster
er de idee van wapentransport zou oproepen (Voorz. Kh. Brussel, 3 maart
1986, H.P., 1986, I, 200).
184. In de betwisting tussen I.C.A. Executive Search Newsletter en The
Executive Search bulletin werd niet de bescherming als merk ingeroepen,
de titel van het tijdschrift was trouwens niet als merk gedeponeerd, maar
wei de bewuste verwarringstichting waaraan de uitgever van het tweede
tijdschrift zich had bezondigd. De Voorzitter van de Rechtbank van Koop-
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handel te Nijvel verklaarde zich bevoegd en achtte het verwarringsgevaar
bewezen. Hij werd bierin gevolgd door het Hof van Beroep te Brussel
(Brussel, 29 december 1987, lng. Cons., 1988, 56).
Daarentegen steunde de eigenaar van het tijdschrift Boerderij Revue zijn
vordering tegen de uitgever van het blad Boerderij en Gezin wel op merknamaking. Zodoende diende de stakingsrechter zicb onbevoegd te verklaren
(Voorz. Kh. Gent, 19 juni 1984, Ing. Cons., 1984, 330).
G. VERWARRING DOOR HET GEBRUIK VAN ANDERMANS SLOGANS, BRIEFPAPIER EN HANDELSDOCUMENTEN

185. Ben firma die gebruik maakt van de slogan ,Diner voor twee, betalen
voor een'' daar waar de slogan , ,Eten voor twee, betalen voor een'' reeds
door een andere firma werd gebruikt, en die in haar publiciteit gebruik
maakt van dezelfde lettertekens en van een gelijkaardige aanwending van
tekens en foto's als in de publiciteit van de eerste gebruiker van de slogan
zondigt tegen artikel 54 (Voorz. Kb. Antwerpen, 27 maart 1986, H.P.,
1986, I, 208, bevestigd bij Antwerpen, 17 november 1986, H.P., 1986, IV,
143).
- Verboden werd de slogan , ,Subaru uw beste aankoop'' omdat reeds lang
de slogan ,Lada uw beste aankoop" hestand (Voorz. Kb. Brussel, 17 maart
1982, lng. Cons., 1982, 78 met noot Van Reepinghen, B.).
- Verboden werd eveneens het gebruik van de uitdrukking , ,laagste prijzen in voeding'' in associatie met bet merkteken, logo of firmanaam, zolang
eiseres deze slagzin blijft gebruiken om haar positionering op de Belgische
voedingsdistributiemarkt uit te maken (Voorz. Kh. Kortrijk, 25 maart
1985, lng. Cons., 1985, 201).
- De N.V. Honda Belgium gebruikt de slogan ,Het Salon van bet Salon"
en/of ,Le Salon du Salon". Aan de N.V. Austin Rover Belgium werd
verboden dezelfde slogan te gebruiken (Brussel, 3 februari 1986, lng.
Cons., 1986, 234).
- Genade vond evenwel de door Fiat Auto Belgio N.V. gebruikte slogan
,C'est fou ce que <;a change la vie, Fiat" nochtans zichtbaar gei:nspireerd
door de slogan ,Perrier, c'est fou" (Brussel, 28 juni 1985, lng. Cons.,
1985, 396).
- Het gebruik van de slogan ,De soep der soepkenners" werd reeds door
een concurrent gebruikt en moet dus aan de , ,nakomer'' verboden worden
omdat aldus verwarring en aanhaking ontstaat (Voorz. Kh. Kortrijk, 7 april
1986, H.P., 1986, II, 24).
186. In de betwisting m.b.t. ,Het Salon van het Salon" werd de auteursrechtelijke bescherming ingeroepen. Het Hof van Beroep te Brussel ging
daar niet op in omdat de litigieuze slogan niet als letterkundig werk kan
worden bescbouwd, noch, op zicbzelf genomen, van de vereiste originaliteit

286

getuigt om van auteursrechtelijke bescherming te mogen genieten (Brussel,
3 februari 1986, lng. Cons., 1986, 234. Over deze materie is ook te raadplegen Van Bunnen, L., ,La protection juridique et jurisprudentielle des
slogans et des expressions publicitaires", T.B.H., 1988, 900).
187. Het gebruik op briefpapier en documenten van een identificatietekening van een andere handelaar is verwarringwekkend op voorwaarde dat
de tekening een duidelijk specifiek herkenbaar karakter vertoont en deel
uitmaakt van het onderscheidend kenteken waarvan appellante gebruik
maakt in haar publiciteit en op haar bedrijfspapier (Antwerpen, 21 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 63).

H. VERWARRING INZAKE
VERKOOPSTECHNIEKEN

BENAMINGEN

VAN

BANKREKENINGEN

EN

188. Door het Gemeentekrediet van Belgie werd sinds 1978 en 1979 gebruik
gemaakt van de benamingen ,Astera" en ,Astera Junior" voor spaarrekeningen bestemd resp. voor volwassenen en kinderen. Door andere kredietinstellingen waaronder de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid werd achteraf een pensioenspaarfonds aan het publiek aangeboden
onder de benaming , ,Astro''. Dit werd verboden bij arrest van het Hof van
Beroep te Brussel wegens het verwarringsgevaar. Dit gevaar kwam als reeel
over gezien de onbetwistbare fonetische en intellectuele gelijkenis en trots
het visuele en grafische verschil (Brussel, 29 maart 1988, lng. Cons., 1988,
181). Bij M.B. van 8 november 1988 (B.S., 25 november 1988) werd de
benaming Astro vervangen door de benaming Rentastro.
189. lnzake verkoopstechnieken van kunstmappen en bepaalde kunstwerken van soortgelijke aard bestaat er steeds een zekere gelijkenis. Ben
bepaalde verkooptechniek kan slechts bescherming genieten op grond van
een verwarringsrisico wanneer deze techniek qua inhoud, voorstelling en
benadering van clienteel een zodanige originaliteit vertoont dat bij de visuele
waarneming ervan de associatie enkel met een bepaald produkt wordt
opgeroepen. Teksten, voorstellingen en clienteelbenaderende procedes van
gecommercialiseerde produkten kunnen geen bescherming op grond van de
W.H.P. genieten wanneer ze banaal zijn en de veruitwendiging van een
courante communicatie tussen verkoper en clienteel (Voorz. Kh. Mechelen,
12 december 1986, H.P., 1986, IV, 225).
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AFDELING II

COPIEREN, SLAAFS NABOOTSEN, PARASITAIRE MEDEDINGING

a.

COPIEREN, SLAAFS NABOOTSEN

190. De vrijheid van nabootsen is een recht dat aan iedere concurrent
behoort en dat als een van de grondbeginselen moet beschouwd worden van
het algemene mededingingsrecht. Een bijkomende rechtvaardiging van dit
standpunt ligt in het algemeen erkende feit dat er vrijwel geen enkele
menselijke bedrijvigheid is, hoe creatief ze oak mage voorkomen, die niet
in mindere of meerdere mate voortvloeit uit wat reeds door anderen tot
stand werd gebracht. In werkelijkheid grijpt sinds de oudheid een immaterieel overnemen van andermans prestaties plaats. Het komt dan oak niet
redelijk voor in dit overnemen ,op zich" een bran van onrechtmatigheid
te zoeken. Het stopzetten kan derhalve hoogstens de ,begeleidende" omstandigheden tot voorwerp hebben doch nooit de nabootsing zelf (Voorz.
Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing. Cons., 1984, 171; Voorz. Kh. Kortrijk,
5 december 1983, Ing. Cons., 1984, 184; Voorz. Kh. Brussel, 10 maart
1986, H.P., 1986, I, 238).
191. Er dient dus in de eerste plaats te worden onderzocht of een bepaalde
creatie vatbaar is voor exclusieve toeeigening. Hiervan kan aldus de Kortrijkse Voorzitter geen sprake zijn bij het voorsteilen in een folder van
produkten in een gegroepeerde opstelling. Het ging om afrasteringen en
prikkeldraad. Gelijkenissen tussen tarieflijsten van fabrikanten die ,gelijkaardige" koopwaar op de markt brengen zijn legio en praktisch onvermijdbaar (Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing. Cons., 1984, 171).
Het principe van een schrobbertje vastgehecht aan een spans is het voorwerp
van een uitvindingsoctrooi geweest nu in het openbaar domein gevailen. Er
bestaan op de Belgische markt meer dan 19 gelijkaardige produkten; er kan
dus geen aanspraak gemaakt worden op enige exclusiviteit voor de produktie of de verkoop van dergelijke produkten (Brussel, 30 juni 1986, H.P.,
1986, II, 229).
192. Het zal er vervolgens op aankomen te onderzoeken of door de nabootsing een verwarringsrisico wordt geschapen. Volgens de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Mechelen dient de appreciatie van het
verwarringsrisico te worden getoetst aan aile voorgelegde elementen, zodat
rekening wordt gehouden met aile hoofdzakelijk visuele elementen en oak
met elementen van algemeen gebruik (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986,
T.B.H., 1987, 150).
In de zaak van het schrobbertje werden de kenmerken van gelijkenis
ongedaan gemaakt door de duidelijke en preciese aanduiding van de oarsprang en de identiteit van het produkt. Het etiket vertoont onderscheiden
kleuren, woorden en tekens die de identificatie van de produkten van de
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verschillende merken toelaten en elke visuele of auditieve verwarring
uitsluiten (Brussel, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 229).
193. Anders was het gesteld in de hierna besproken gevallen
- Ben folder is niet aileen de slaafse copie van de brochure van eiseres,
daarenboven bevat hij letterlijk de tekst van een artikel waarin een gebruiker
van een produkt van eiseres enthousiast reageert op dit produkt, en waardoor men de indruk krijgt dat deze verklaring betrekking heeft op de
produkten van verweerster (Voorz. Kh. Gent, 2 februari 1987, H.P., 1987,
I, 151).
- Dient eveneens te worden verboden het gebruik van andermans type
bestelbon, die qua indeling en samenstelling op dezelfde wijze, in identieke
bewoordingen en afkortingen wordt ingevuld, het zonder noodzaak gebruiken van andermans codes en nummeringen, de vermelding van andermans
merknaam op een prijsofferte en het overnemen uit andermans reclamefolders van afbeeldingen om ze op zijn eigen reclamefolders af te drukken
(Voorz. Kh. Tongeren, 27 maart 1986, H.P., 1986, I, 224).
- Zo de eigenlijke vervaardiging en verhandeling van transportkarretjes
die sterk gelijken op deze van eiseres niet kan verboden worden dan kan
wei worden verboden de bijkomende omstandigheid dat op de door verweerster vervaardigde karretjes geen enkele aanduiding van herkomst is
aangebracht (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 december 1983, lng. Cons., 1984,
184).
- De aannemer P. heeft slaafse kopieen gemaakt van ontwerpen uit de
catalogus van de bouwonderneming R. en ze bezorgd aan de bouwonderneming B., die ze gebruikt voor haar eigen catalogus. Het slaafs kopieren is
geen daad van namaking als bedoeld in artikel 56 W.H.P., maar een
verwarringstichtende handelspubliciteit waardoor artikel 20, 3°, wordt
overtreden en die een door artikel 54 verboden onrechtmatige handelsdaad
uitmaakt (Voorz. Kh. Tongeren, 26 mei 1988, R. W., 1988-89, 128).

b.

PARASITAIRE MEDEDINGING

194. Onder parasitaire mededinging moet worden verstaan de handeling
waarbij men de faam van een concurrent uitbuit zonder verwarring te
stichten en zonder diens verdiensten omlaag te halen (Voorz. Kh. Gent,
2 juni 1986, H.P., 1986, II, 153).
Verwarring en parasitaire concurrentie dienen inderdaad als twee afzonderlijke elementen in de concurrentiele sfeer te worden beschouwd (Voorz. Kh.
Mechelen, 16 mei 1986, T.B.H., 1987, 150).
Terecht merkt het Hof van Beroep te Antwerpen aan dat in het economisch
Ieven een zekere mate van parasitaire concurrentie onvermijdelijk is (Antwerpen, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 225).
Terwijl het normaal schijnt dat een handelaar bepaalde vondsten van zijn

289

mededinger overneemt, dient bet misbruik daarvan gesanctioneerd te
worden. Misbruik bestaat wanneer de proportionaliteit tussen het genoten
voordeel en bet nadeel dat aan de mededinger berokkend wordt niet in acht
genomen wordt en een handelaar profiteert van de kosten door zijn mededinger gemaakt voor bet op punt stellen van fabricatieprocessen, knowhow, publiciteit of marktonderzoek (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986,
T.B.H., 1987, 150; zie ook Voorz. Kh. Turnhout, 31 januari 1986, H.P.,
1986, I, 921).
195. Het gebruik van foto's uit de folder van een concurrent die deze folder
heeft laten ontwerpen en in dat kader een gespecialiseerde firma opdracht
gegeven heeft de foto's te laten maken, om voor zijn zaak publiciteit te
voeren in een plaatselijk reclameblad is een daad van parasitaire concurrentie die moet veroordeeld worden (Voorz. Kh. Hasselt, 10 januari 1986,
H.P., 1986, I, 48).
- Het laten verschijnen in een publiciteitskrant van een foto van andermans handelszaak met daaronder de vermelding dat bet om zijn eigen zaak
gaat, dient als parasitair te worden aangemerkt (Voorz. Kh. Antwerpen,
24 april 1986, H.P., 1986, II, 35).
- Zelfs buiten elk risico van verwarring, is het feit dat de vermeldingen
van een catalogus van een concurrent letterlijk worden overgenomen en op
identieke wijze worden gereproduceerd, een manier om voordeel te halen
uit de kosten en inspanningen van concurrenten om de verkoop van zijn
eigen produkt te bevorderen. Het is een parasitaire gedraging (Voorz. Kh.
Brussel, 16 januari 1987, H.P., 1987, I, 132).
196. Het gebeurt dat een handeling gelijktijdig als verwarringstichtend en
parasitair wordt aangevochten.
- Het gebruik van andermans prospectus houdt een verwarringsgevaar in,
aldus wordt ook gedeeltelijk baat gehaald uit de publicitaire inspanningen
van een concurrent (Voorz. Kh. Bergen, 12 augustus 1986, H.P., 1986, III,
49).
- Door in haar eigen uitstalraam een publicitaire afbeelding van eiseres
aan te brengen voor broeken die zij ook verkoopt, begaat verweerster geen
verwarringstichtende daad maar is haar gedraging wei onrechtmatig en
parasitair, omdat zij op die manier onbetwistbaar profijt haalt uit bet door
eiseres niet zonder aanzienlijke investeringen gevoerde publiciteitsbeleid.
Dat bet gebruikelijk zou zijn dat een winkel in zijn uitstalraam een afbeelding zou plaatsen van kledij die men zich in de winkel kan aanschaffen, is
daarbij irrelevant (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 1986, H.P., 1986, III,
37).
197. In volgende gevallen werd het verwijt van parasitaire mededinging niet
aangehouden.
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- Het feit dat het eerste nummer van het tijdschrift van het agentschap
van eerste gelntimeerde op een bijzonder korte tijd werd verwezenlijkt
bewijst geen daden van parasitaire mededinging aangezien het agentschap
pas na het einde van de arbeidsovereenkomst van eerste gelntimeerde werd
opgericht en dat ook de contacten met de grafist, de drukker en de
kandidaat aankondigers pas daarna werden gelegd (Brussel, 21 januari
1986, H.P., 1986, I, 71).
- Het aanbod van ,Witte Reizen", d.i. van reisoverschotten die slechts
op het laatste ogenblik besteld kunnen worden, kan niet beschouwd worden
als een doelbewust parasiteren op de faam en inspanning van andere
reisorganisatoren (Gent, 19 januari 1987, T.B.H., 1988, 198).
- Van aanhaking op de know-how kan slechts sprake zijn wanneer bij de
fabricage of de verkoop van een produkt know-how te pas komt (Voorz.
Kh. Antwerpen, 6 maart 1986, H.P., 1986, I, 204).
- Het verbod van parasitaire concurrentie betekent een beperking van het
fundamenteel principe van de vrije handel, het past hiervan een redelijke
toepassing te maken, het is dan ook zo dat ideeen niet kunnen beschermd
worden, iedereen kan er voordeel uit hal en. De publiciteitsmethode waarbij
zelfklevers worden uitgedeeld die op een voertuig worden gekleefd en die
recht geven op een aankoopbon in geval de autoplaat gefotografeerd wordt
is banaal en houdt geen verwarringsrisico in (Voorz. Kh. Charleroi,
4 februari 1986, H.P., 1986, I, 97).
- Wanneer een produkt niet vatbaar is voor exclusieve toeeigening en op
de samenstelling ervan geen privatief recht kan worden uitgeoefend dan
wordt bij de vervaardiging van een gelijkaardig produkt niet geprofiteerd
van de inspanningen die de andere , vervaardiger" zich heeft getroost en
wordt niet parasitair ingehaakt op andermans produkt. Dit is destemeer het
geval wanneer gelntimeerde zelf het basisprodukt aan appellante leverde en
daaraan smaakmakers en bepaalde vetten heeft toegevoegd (Antwerpen,
30 mei 1988, T.B.H., 1988, 949).
AFDELING

III

HET LOKVOGELPROCEDE

198. Door gebruik te maken van andermans gedeponeerd warenmerk om
zijn eigen merkprodukten aan de man te brengen i.e. door zich bij een
vereniging aan te bieden met een reclamekaart voor andermans gedeponeerd
warenmerk en produkten van dat merk toe te zeggen voor het jaarlijks feest
van die vereniging op voorwaarde dat de ledcnlijst van die vereniging
overhandigd wordt, waarna die leden benaderd worden met het oog op de
verkoop van eigen produkten, zich daarbij telkens beroepend op het warenmerk van die ander, maakt men zich schuldig aan lokvogelpolitiek (Voorz.
Kh. Brussel, 28 februari 1986, H.P., 1986, I, 197; zie ook Voorz. Kh. leper,
9 mei 1986, H.P., 1986, II, 99).
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- De voortijdige uitputting van de stock leidde de Voorzitter tot bet
besluit, mede rekening houdend met de inhoud van de reclameboodschap
en met de intensiteit van de campagne, dat verweerster zich aan misleidende
reclame had bezondigd. Hij weigerde evenwel terzake een verbod op te
leggen omdat eiseres in haar vordering de staking van misleidende reclame
niet had gevraagd. Dat bet lokvogelprocede ook op grond van artikel 54
kan beteugeld worden werd onverlet gelaten (Voorz. Kh. Brussel, 2 juni
1987, lng. Cons., 1987, 168).
- O.i. werd ten onrechte gesteld dat bet tijdelijk niet voorhanden zijn van
koopwaar waarvoor geadverteerd werd slechfs als een met de eerlijke
handelspraktijken strijdige daad kan worden aangemerkt indien bet bewust
gebeurt om de geadverteerde koopwaar als lokvogel te doen dienen. Het feit
dat twee vaststellingsakten van gerechtsdeurwaarders werden voorgelegd
waaruit blijkt dat deze telkens op een bepaalde datum in de zaak van
verweerster geen cassettes vonden kon de rechter niet overtuigen. Hij is van
oordeel dat twee vaststellingen statistisch niet volstaan als bewijs dat
verweerster systematisch en bewust onderbevoorraad was in de cassettes
waarvoor zij een enorme reclame had gevoerd. De voorgelegde facturen
scheppen anderzijds bet vermoeden dat er een vrij regelmatige omzet in de
bedoelde cassettes bestond (Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1983, T.B.H., 1984,
388).
- Wei was gewettigd de beslissing die niet als·Iokvogelprocede aanmerkte
bet voeren van reclame voor artikelen die slechts ten dele kunnen geleverd
worden ingevolge ontoereikende bevoorrading door de contractueel verplichte leverancier (Kh. Verviers, 5 november 1984, Jur. Liege, 1985, 256).
- Het feit niet te beschikken over de voorraad van Olivetti-schrijfmachines
die normaal te noemen is in verhouding met de door de betrokken onderneming gevoerde overrompelende publiciteit voor schrijfmachines is als lokvogelprocede aan te merken (Voorz. Kh. Antwerpen, 5 maart 1987, H.P.,
1987, I, 268).
- Het verwijt van lokvogelprocede is niet gegrond omdat bet niet blijkt
dat de stock ontoereikend was aangezien de verkoopcampagne slechts vijf
dagen heeft geduurd en de clientele verwittigd was van bet feit dat bet
aanbod slechts gold tot uitputting van de stock (Voorz. Kh. Brussel, 4 mei
1987, J. T., 1987, 633).
AFDELING

IV

AFWERVEN VAN PERSONEEL EN TEWERKSTELLING BIJ DERDEN

199. In principe is bet afwerven van personeel geoorloofd tenminste
wanneer bet niet gebeurt in bet raam van een derde medeplichtigheid aan
een contractbreuk, of wanneer een personeelslid niet wordt aangeworven
met de uitgesproken bedoeling de vroegere werkgever in zijn bedrijvigheid
te benadelen. Dit principe wordt in tal van beslissingen bevestigd (zie o.m.
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Voorz. Kh. Brussel, 29 april 1985, Ing. Cons., 1985, 209; Voorz. Kh.
Antwerpen, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 59; Brussel, 4 maart 1986,
H.P., 1986, I, 255; Voorz. Kh. Marche, 17 november 1986, H.P., 1986, IV,
140; Voorz. Kh. Gent, 6 maart 1987, H.P., 1987, I, 255).
200. Het afwerven van personeel is eveneens ongeoorloofd indien de indienstneming van dat personeel er op gericht is verwarring te stichten tussen
de beide ondernemingen of nag het bemachtigen van commerciele of
industriele geheimen beoogt (Voorz. Kh. Brussel, 26 september 1986, H.P.,
1986, Ill, 136; zie oak Brussel, 18 juni 1986, T.B.H., 1986, 735).
201. Het recht om op geoorloofde wijze andermans personeel af te werven
impliceert oak dat het iedere aangestelde die ontslagen werd vrijstaat om
in dienst te treden bij een derde. Het kan hem niet verweten worden bij die
derde gebruik te maken van de kennis en ondervinding die hij bij zijn vorige
werkgever heeft opgedaan (Voorz. Kh. Antwerpen, 30 oktober 1986, H.P.,
1986, IV, 74; Gent, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 238).
- Het opzetten van een concurrerende activiteit is in principe niet als
oneerlijke concurrentie aan te merken (Antwerpen, 29 juni 1983, R. W.,
1983-84, 2612 met noot Van den Bergh, R.). Dergelijke zelfstandige vestiging zal evenwel strijdig zijn met artikel 54 wanneer ze gepaard gaat met
welbepaalde, ,in zich" onrechtmatige initiatieven zoals het stichten van
verwarring met de vroegere werkgever, het misbruiken van verworvenheden
zoals klantenbestand, prijscalculaties, produktie- ofverkoopsmethodes van
eigen vinding, het denigrerend optreden ten opzichte van de vroegere
werkgever en/of dezes produkten (Voorz. Kh. Turnhout, 2 december 1986,
Turnhouts Rechtsleven, 1987, 87/31; Voorz. Kh. Turnhout, 12 december
1986, H.P., 1986, IV, 227; Voorz. Kh. Brussel, 3 februari 1986, H.P., 1986,
I, 95; Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1984, T.B.H., 1985, 314).
- Werknemers die niet gebonden zijn door een niet-mededingingsbeding
kunnen zich vestigen met een eigen kapsalon in de omgeving van de
werkgever. Het feit dat dit project verborgen werd gehouden voor hun
werkgever is op zich niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Brussel,
5 januari 1988, Jur. Liege., 1988, 95).
AFDELING

V

VERRADEN VAN COMMERCIELE OF INDUSTRIELE GEHEIMEN

202. Is onrechtmatig het aanmoedigen of dulden dat nieuwe werknemers
gebruik maken van fabricagegeheimen. Zelfs in afwezigheid van daadwerkelijk plagiaat kan het feit dat men stappen ondernomen heeft met het oog
op zulk plagiaat van aard zijn schade te berokkenen (Brussel, 18 juni 1986,
Ing. Cons., 1986, 365 ter bevestiging van Voorz. Kh. Brussel, 4 april1986).
- Wederrechtelijk is het ter hand stellen aan een derde van een uitvoerings-
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plan waarvan men kennis had gekregen ten gevolge van arbeidsprestaties
van eiseres die daarop een eigendomsrecht kan Iaten gelden (Voorz. Kh.
Brussel, 23 januari 1987, H.P., 1987, I, 51).
- Het gebruik van copieen van computerprogramma's, die zonder toelating van de eigenaar van deze programma's werden gemaakt is een met
artikel 54 strijdige handeling (Voorz. Kh. Brussel, 17 september 1982,
T.B.H., 1983, 641).
- Het is de vroegere aangestelde van een firma niet toegelaten gebruik te
maken van inlichtingen waarover hij enkel beschikken kan uit hoofde van
zijn vroegere werkzaamheden om deze ten bate van zijn nieuw bedrijf aan
te wenden. Dit is de uiterste grens van wat bij de ongeoorloofde handelsgebruiken thuishoort. Zwaarwichtiger is het misbruik maken van know-how,
van fabricagegeheimen en industriele eigendommen en van het meewerken
door een vroeger personeelslid aan economische spionage. De aangestelde
mag nochtans gebruik maken van de ervaring die hij opdeed bij zijn
vroegere werkgever en van de scholing die hij ontving, zelfs wanneer dit als
zeer deloyaal aangevoeld wordt. Het is moeilijk de grens te trekken tussen
wat toegelaten is en wat niet. Een concrete beoordeling dringt zich op
(Voorz. Kh. Antwerpen, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 59).
- Aangezien het thans de gewoonte is steeds meer en meer publiciteit te
maken, wordt het moeilijk te beweren dat klanten- of leverancierslijsten in
de normale handel confidentiele documenten zouden zijn en dat het feit dat
een concurrent kennis neemt van zulke lijsten en hiervan gebruik maakt van
aard is de eigenaar van deze lijsten te benadelen.
Er is slechts onrechtmatigheid in deze in hoofde van een ex-werknemer
wanneer eiseres kan bewijzen dat deze lijsten het resultaat zijn van haar
eigen persoonlijke inzet en dat zij confidentiele informatie bevatten die
eiseres aileen tijdens haar prospectiewerk verkregen zou kunnen hebben
(Voorz. Kh. Brussel, 23 maart 1987, H.P., 1987, I, 98).
- Zelfs indien het een zaakvoerder conventioneel toegestaan werd zijn
kennis en zijn ervaring na zijn ontslag als zaakvoerder ten dienste te stellen
van een concurrerend bedrijf, dan verleent dit aan dit bedrijf nog niet het
recht de door de zaakvoerder ten behoeve van de ge1ntimeerde (de werkgever), gemaakte foto's, tekeningen en plans voor eigen gebruik aan te wenden
en zich aldus de voordelen toe te eigenen van de door de vroegere werkgever
gedane inspanningen en gemaakte kosten. Het is overbodig te onderzoeken
of het concurrerend bedrijf te goeder trouw heeft gehandeld nu vaststaat
dat het gebruik van die foto's enz. onrechtmatig is en de belangen van de
werkgever schaadt (Gent, 16 mei 1986, H.P., 1986, II, 114).
203. Het beschermingsmodel voor fabrieksgeheimen en/of technische

know-how of vervaardigingsprocedes, die niet vatbaar zijn voor octrooiering ligt in het gemeen recht en de daardoor geboden bescherming kan nooit
aanleiding geven tot de vordering tot staken van de aanwending van de
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verworven kennis. De vordering tot staken kan enkel betrekking hebben op
het verhinderen van de toegang tot de fabrieksgeheimen en/ of technische
kennis, niet tot de aanwending ervan eenmaal dat ze verworven is (Voorz.
Kh. Kortrijk, 29 september 1986, H.P., 1986, III, 138).
AFDELING

VII

AFWERVEN VAN CLIENTELE

204. Het begrip clientele dient in de breedste zin te worden opgevat en is

niet beperkt tot de client consument (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986,
T.B.H., 1987, 150).
205. In tal van beslissingen werd onderstreept dat de clientele een ,res

nullius" is. De afwerving van clientele door een concurrerend bedrijf kan
niet ingeroepen worden wanneer enkel geklaagd wordt over de omstandigheid dat de namen van de clienten gekend zijn dankzij de aanwezigheid van
vroegere werknemers in het concurrerend bedrijf, wanneer dit clienteel
gekend is door eenvoudige consultatie van de Gouden Gids of omdat dit
clienteel in de betrokken bedrijfssector (de Scheepvaart) alom gekend is. Er
is evenwel onrechtmatige afwerving van clienteel wanneer een firma die zich
onledig houdt met het terbeschikking stellen van roergangen ten behoeve
van zeeschepen, roergangersassistentie verleent aan schepen waarvan zij
wist of moest weten dat de rederijen of hun agenten voorafgaandelijk met
een andere firma gecontracteerd hebben (Voorz. Kh. Antwerpen, 15 mei
1986, H.P., 1986, II, 109); zie ook Voorz. Kh. Gent, 30 januari 1987, H.P.,
1987, I, 310).
- Het onrechtmatige van klantenafwerving zal dus afhangen van de begeIeidende omstandigheden (Voorz. Kh. Antwerpen, 29 mei 1986 en 12 juni
1986, H.P., 1986, II, 131 en 254 bevestigd bij Antwerpen, 13 oktober 1986,
H.P., 1986, IV, 43; Voorz. Kh. Gent, 21 januari 1986, H.P., 1986, I, 159;
Voorz. Kh. Antwerpen, 16 januari 1986, H.P., 1986, I, 59; Voorz. Kh.
Brussel, 26 januari 1986, H.P., 1986, I, 71).
- Strenger zal worden toegekeken wanneer het afwerven van klanten het
feit is van een gewezen werknemer die bij een concurrent tewerk wordt
gesteld. Toch zal het ook in deze gaan om de begeleidende omstandigheden
als daar zijn daden van verwarring, daden van ontreddering van de gewezen
werkgever of van wederrechtelijke toeeigening of gebruik van handelsgeheimen. Als onrechtmatig is dan ook aan te mer ken het indienen van prijsoffertes bij de clientele voor zaken waarvan de vennoten van gei:ntimeerde kennis
hadden ingevolge hun vorige arbeidsverhoudingen met appellanten (Antwerpen, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 225).
- Uit de klantenlijst van appellante blijkt dat kort na de opening van de
zaak van gelntimeerde zeer veel klanten naar de nieuw geopende zaak
overliepen. Deze klanten ondertekenden een verklaring dat zij in aile
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vrijheid hun eigen kapper wensten te kiezen. Deze feiten wijzen erop dat
gei:ntimeerden op onrechtmatige wijze de klanten van appellante hebben
geronseld en zich schuldig hebben gemaakt aan daden die strijdig zijn met
de eerlijke handelsgebruiken (Antwerpen, 21 juni 1983, R. W., 1983-84,
2612 met kritische noot Van den Bergh, R).
- Eveneens ongeoorloofd is bet meedelen aan de clientele dat men met de
firma waarmee die clientele reeds een commerciele relatie heeft zou samenwerken, dat men haar zou vervangen of namens haar de werken zou
uitvoeren, terwijl geen van deze beweringen gegrond zijn, wat aan de hand
van gewichtige en overeenstemmende vermoedens kan aangetoond worden.
Dergelijke vermoedens kunnen bestaan uit schriftelijke verklaringen van
klanten, ook al werden die op vraag van de aanleggende firma opgesteld
(gesteld uiteraard dat die verklaringen niet door deze laatste ,gedikteerd"
werden) (Voorz. Kh. Gent, 21 januari 1986, H.P., 1986, I, 159; zie ook
Voorz. Kh. Brussel, 29 apri11985, lng. Cons., 1985, 209 met noot F.G. en
Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1984, T.B.H., 1985, 314).
- Een soephandelaar die de klantenronde van zijn concurrent volgt en
diens klanten voorhoudt dat het om dezelfde soep gaat, en die in de ronde
van zijn concurrent tracht binnen te dringen door als eerste in de straat de
potten van diens klanten te vullen, zonder aan te bellen of aan te kondigen
wie er Ievert, en eventueel het geld dat in de potten gestoken werd voor
betaling op zak steekt, begaat een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Kortrijk, 7 april 1986, H.P., 1986, II, 24).
- Toen hij nog in dienst was van eiser heeft M.D. sommige klanten van
eiser bezocht met bet oog op een technische prestatie en heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om hen het visitekaartje van verweerster te
overhandigen en hen te zeggen dat eiser geen verdeler meer was van de
fotocopieertoestellen Sharp, niet meer instond voor hun onderhoud en dat
bet bijgevolg geraden was zich voortaan tot verweerster te richten.
Door M.D. toe te Iaten deze visitekaartjes uit te delen aan personen die hij
bezocht in bet kader van de uitvoering van zijn arbeidscontract met eiser,
stelt verweerster een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz.
Kh. Brussel, 2 januari 1987, H.P., 1987, I, 59).
206. In een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen wordt voorgehouden dat de stelling dat bet clienteel een ,res nullius" is, niet aanvaardbaar
is in de mate dat aldus aan bet patrimoniaal karakter van de clientele wordt
voorbijgegaan. Het tweede deel van bet arrest blijft in de lijn van de
,klassieke" rechtspraak terzake: het ronselen van klanten voor een later op
te richten bedrijf, tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst is een
begeleidende omstandigheid die bet afwerven van clienteel onrechtmatig
maakt (Antwerpen, 6 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 19).
207. Het afwerven van clienteel kan ook speciaal gekleurd zijn wanneer
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zulks het feit is van iemand die zich contractueel tot onthouding van
dergelijke afwerving had verplicht. De onrechtmatigheid van dergelijk
optreden werd in enkele vonnissen onderstreept (Voorz. Kh. Brugge, 4 april
1986, H.P., 1986, II, 22; Voorz. Kh. leper, 14 februari 1986, H.P., 1986,
I, 119).
208. Het verwijt van onrechtmatige klantenafwerving dient uiteraard met

overtuigende gegevens te worden gestaafd. Meer dan eens ontbreken dergelijke bewijzen (zie Antwerpen, 18 juni 1984, R. W., 1985-86, 460; Voorz.
Kh. Gent, 6 maart 1987, H.P., 1987, I, 255; Voorz. Kh. Kortrijk, 23 maart
1987, H.P., 1987, I, 274).
AFDELING

VII

SLECHTMAKING

209. Het verbod van slechtmaking is een algemene economische gedragsregel en vereist geen concurrentieel opzet (Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari
1987, H.P., 1987, I, 138). Tach zal slechtmaking vaak een middel van
klantenafwerving zijn.
- Het principe dat elke handelaar van zijn coricurrenten mag verwachten
dat zij niet over hem spreken, zelfs niet ten goede, geldt ook voor reclame
die onder artikel 54 valt (Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III,
27).
- Door in haar omzendbrief te protesteren tegen de vermelding in het
tarief van eiseres van de titels van kranten die met eiseres een overeenkomst
gesloten hadden en door er aan toe te voegen ,dergelijke procedes niet te
kunnen aanvaarden", heeft verweerster geprobeerd eiseres zwart te maken
in de ogen van de publiciteitsagenten (Voorz. Kh. Brussel, 23 februari 1987,
H.P., 1987, I, 171).
- Als uitgever van een gespecialiseerd tijdschrift heeft verweerster het
recht kritiek te uiten op bepaalde wantoestanden die zich in de middens van
de duivensport zouden kunnen voordoen, zonder dat deze kritiek de grenzen van de objectiviteit mag overschrijden. Objectiviteit vergt dat de feiten
en fouten met ernstig bewijsmateriaal en met juiste beoordelingszin worden
voorgebracht. Wanneer het echter ontaardt in een regelrechte scheldpartij
waarbij de allusies en de insinuaties aan geen enkel criterium van objectiviteit beantwoorden, staat men voor slechtmaking verboden bij artikel 54
(Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 138).
- Is als slechtmaking aan te merken de reclame ,Waarschuwing!!! Parfumerie Goris is de enige officiele verdeler van Cacharel, Nina Ricci, Azzaro,
Lacoste ... let dus op voor namaak!" wanneer nog andere handelaars
produkten van dezelfde merken verkopen (Voorz. Kh. Hasselt, 9 januari
1987, H.P., 1987, I, 61).
Volgende gedraging kon evenmin gedoogd worden. In haar kleinhan-
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delszaak voor informaticamateriaal heeft verweerster een affiche gehangen
met de vermelding ,Profiteer van onze Tandy ervaring. Indien beheer door
middel van de informatica U interesseert geven wij U aile nuttige informatie
omtrent de mogelijkheden van de Tandy diensten..
In zijn proces-verbaal van vaststelling noteert de gerechtsdeurwaarder die
door eiseres, Tandy Corporation N.V. ingeschakeld was, ,wat betreft de
vraag of Perky Show (de handelsbenaming van verweerster) zich bezighoudt
met het beheer door middel van de informatica, antwoordde een verkoopster dat het in feite ging om publiciteit of eerder nog om slechte publiciteit,
want volgens het zeggen van die bediende is de Tandy computer die P .S.
bezit reeds sedert geruime tijd onbruikbaar vooral tengevolge van het
toegepaste programma (Voorz. Kh. Luik, 18 maart 1986, T.B.H., 1987,
235).
- Iemand van oneerlijke handelspraktijken beschuldigen vooral dan indien men daarbij steunt op een nog niet definitief vonnis dient als slechtmaking aanzien te worden. Ret is irrelevant of in de slechtmakende aantijgingen al dan niet een deeltje waarheid schuilt, terwijl het ook niet vereist is
dat het verklaarde onjuist zou zijn (Voorz. Kh. Mechelen, 5 februari 1987,
H.P., 1987, I, 143; Brussel, 27 juni 1986, T.B.H., 1987, 217, met noot De
Caluwe, A. die van oordeel is dat het algemeen wordt aanvaard dat om
redenen van zelfverweer, het gerechtvaardigd kan zijn kennis te geven van ·
een bestaande beslissing, mits deze publikatie volledig objectief geschiedt
en met vermelding van het gebeurlijk niet-definitieve karakter ervan).
- Als slechtmaking dient ook te worden aangemerkt en verboden het
verzenden aan medecontractanten, correspondenten of klanten van eiseres
van bedreigingen naar luid waarvan de produkten van eiseres imitaties
zouden zijn van deze van verweerster en dat de distributie ervan aan
vervolgingen zou bloat stellen dan wanneer deze beweringen nog het voorwerp uitmaken van een vordering van verweerster tegen eiseres (Voorz. Kh.
Brussel, 28 juni 1985, Ing. Cons., 1985, 298). In dezelfde gedachtenorde is
het ook verkeerd aan de klanten mee te delen dat de relaties tussen een
concurrent en een vervoerfirma verbroken zijn dan wanneer zulks niet met
de waarheid strookt (Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1984, T.B.H., 1985, 314).
- Ben verdeler van copieerapparaten, gedagvaard door de concessiehouder in betaling van achterstallige faktuur brengt in zijn zaak vijf aankondigingen aan met volgende tekst:
,De firma Minolta is contractueel verantwoordelijk om de goede werking
en onderhoud van haar copiers. Onwil van deze firma geeft dagelijks pannes
wegens oppervlakkig onderhoud en wachttijden van een week en meer na
telefonische oproep van de technische dienst - let op bij uw aankoop van
een Minolta copieermachine". Ret gaat hier om een krenkende en beledigende handeling van aard de aanlegger schade te berokkenen (Voorz. Kh.
Rasselt, 20 juni 1986, H.P., 1986, II, 209).
- Is ook een vorm van slechtmaking de verspreiding van een tendentieus
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marktonderzoek dat als onafhankelijk wordt voorgesteld, maar dat in
werkelijkheid bevolen werd door een der bedrijven die het voorwerp zijn
van het onderzoek (Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1987, H.P., 1987, I, 16).
- Men neemt aan dat een verzekeringsagent die de polissen van een
verzekeringsmaatschappij deprecieert geen daad van oneerlijke concurrentie pleegt maar dat hij een fout zou begaan indien hij op eigen initiatief zou
overgaan tot bedrieglijke vergelijkingen met het oog op het deprecieren van
polissen van een welbepaalde verzekeraar (Brussel, 29 januari 1986, H.P.,
1986, I, 174).
- In een klantenwervingscampagne benadert X de clientele met de mededeling aan dit clienteel van een copie van een tijdschrift waarin beschreven
wordt hoe kritisch de situatie van het moederbedrijf van eiseres wei is. Ook
al gaat het hier om een persbericht dat principieel voor alle beroepsmiddens
toegankelijk is, toch moet worden vastgesteld dat het initiatief van 2e
verweerster alle correctheid mist in de mate dat van dat persbericht gebruik
wordt gemaakt om tot eigen profijt een concurrent in een ongunstig daglicht
te stellen (Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I, 22; Voorz. Kh.
Brussel, 31 juli 1984, T.B.H., 1985, 314).
- In een door een reisorganisator uitgegeven tijdschrift dat onrechtstreeks
ook tot het publiek gericht is, wordt een artikel gepubliceerd met verwijzing
naar een brief van reisagentschappen waarin de praktijken van een andere
reisorganisator scherp worden veroordeeld en als broodroof bestempeld. De
Voorzitter oordeelt dat deze brief niet met !outer informatieve bedoeling
werd afgedrukt. Uit de inhoud van het artikel blijkt dat de reisorganisator
niet alleen het protest van de reisagentschappen tot het zijne maakt maar
ook het denigrerend effect ervan wil gebruiken ter bevordering van zijn
eigen diensten (Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III, 30).
210. In de zin van De Caluwe (zie randnummer 209) situeert zich ook een
arrest van het Hof van Beroep te Bergen. De feiten waren de volgende: Een
handelaar schrijft aan electriciteitsmaatschappijen dat bepaalde door een
concurrent verkochte produkten niet conform zijn aan het vereiste van een
bestek en dus niet kunnen verkocht worden aan de Algemene Regie der
Gebouwen. Ret Hof is van oordeel dat de initiatiefnemende handelaar aldus
slechts getracht heeft zijn eigen belangen tegenover een concurrerend produkt te beschermen zonder daarbij echter een manifest afbrekende houding
aan te nemen (Bergen, 3 september 1986, H.P., 1986, III, 76). Volgens het
Hof was het optreden van de betrokken handelaar door zelfverweer ingegeven.

- Ieder fabrikant is gerechtigd aan zijn clienteel mee te delen dat hij op
grond van zijn depot van een model aile rechtsmiddelen zal aanwenden om
zijn rechten te vrijwaren indien de kleinhandelaars de door het depot
beschermde produkten zouden verkopen en deze niet door hem zouden
geleverd zijn (Voorz. Kh. Antwerpen, 22 mei 1986, H.P., 1986, II, 241).
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AFDELING

VIII

BEHINDERING

211. Enkele gevallen van behindering hadden betrekking op het plaatsen
of wegnemen van reclamepanelen.
Wanneer een handelaar door middel van zijn uithangbord het zicht op een
reclamepaneel van een andere handelaar belemmert begaat hij een inbreuk
op de algemene norm inzake zorg en voorzichtigheid die gelden jegens de
belangen van andere handelaars (Voorz. Kh. Brussel, 30 juni 1986, H.P.,
1986, II, 278; in dezelfde zin Voorz. Kh. Bergen, 12 september 1986, H.P.,
1986, III, 99 met volgende toevoeging: een administratieve vergunning
ontslaat de begunstigde niet van zijn verplichting om de eerlijke
handelsgebruiken te eerbiedigen).
Eenzelfde beoordeling geldt oak wanneer na jaren reclamepanelen op een
door beide partijen gehuurd perceel te hebben uitgebaat, verweerster op een
bepaald ogenblik haar panelen laat verhogen en daardoor de publicitaire
impact van de panelen van eiseres zoniet totaal dan tach alleszins zwaar
aantast (Voorz. Kh. Dendermonde, 11 februari 1987, H.P., 1987, I, 143).
Wel mogen reclameborden zo geplaatst worden dat aldus een optimale
uitbating van de handelszaak kan verzekerd worden (Voorz. Kh. Brussel,
7 januari 1985, T.B.H., 1986, 72 bevestigd bij Brussel, 18 december 1985,
T.B.H., 1986, 526).
Werd eveneens onrechtmatig geacht het wegnemen van publiciteitspanelen,
vooraleer over het recht van de partijen op het gebruik van de muur ten
grande uitspraak werd gedaan in het licht van de contracten door medeeigenaars met twee verschillende personen gesloten en waarin het recht werd
verleend op eenzelfde gemene muur publiciteitspanelen aan te brengen
(Antwerpen, 18 februari 1986, H.P., 1986, I, 185).
212. Als behindering zijn ook volgende gedragingen aan te merken.
- Het uitoefenen van druk op touroperators om zich van de akties van
verweerster te distancieren, de klanten van verweerster op hun vluchten te
weigeren en hun contracten met verweerster te verbreken of hen van het
aangaan van zulke contracten te doen afzien (Voorz. Kh. Brussel, 25 april
1986, H.P., 1986, II, 72). In een ongeveer gelijkaardige zaak nam de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen een gelijkaardige beslissing (Voorz. Kh. Antwerpen, 20 maart 1986, H.P., 1986, I, 256).
213. Behindering is des te meer evident wanneer ze het feit is van een
persoon die over een economische machtspositie beschikt. In het reglement
van de inrichters van vakbeurzen met economische machtspositie wordt
gesteld dat de deelname aan een beurs kan geweigerd worden indien de
kandidaat deel genomen heeft aan andere beurzen binnen de periode van
18 maanden v66r de opening van Technipan, zijnde de vakbeurs van
voornoemde inrichters.
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Ofschoon de tekst van het reglement na akkoord met de Minister van
Economische Zaken in uitvoering van de wet van 27 mei 1960 ter bescherming tegen het misbruik van economische machtspositie was goedgekeurd
vaardigde de Voorzitter een stakingsbevel uit. Ten aanzien van alle mogelijke derden is er terzake van de wet van 27 mei 1960 niets gebeurd (Voorz.
Kh. Hasselt, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 147, bevestigd bij Antwerpen,
1 september 1986, H.P., 1986, III, 65).
Niettegenstaande het hierboven vermelde stakingsbevel diende het inmiddels nog versoepelde reglement van de Technipan beurs nog eens verboden
te worden ditmaal door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
te Luik (Voorz. Kh. Luik, 20 november 1986, H.P., 1986, IV, 149).
214. De behindering kan ook uit andere gedragingen resulteren. Zo b.v.
wanneer v66r de winkel van een handelaar een bericht wordt aangebracht
waardoor de klanten van deze laatste naar de eigen toonzaal worden
afgeleid (Voorz. Kh. Kortrijk, 26 januari 1987, H.P., 1987, I, 148). Ofnog
het voeren van een publiciteit voor een consumentenbeurs zonder meteen
ook de plaats van het gebeuren te vermelden en de handelsnaam van haar
eventuele consumentenbeurs beperkt te houden tot het synoniem ,Oostende Jaarmarkt" (Voorz. Kh. Brugge, 5 maart 1987, H.P., 1987, I, 252).
Als ,Absatzbehinderung" werd eveneens volgende praktijk aangemerkt.
Een handelaar had doelbewust in de onmiddellijke buurt van een zestal
concurrerende meubelzaken mobiele publiciteitsaanhangwagens geplaatst,
uitgerust met twee in tentvorm opgestelde levensgrote publiciteitspanelen.
De door deze aanhangwagens gevoerde publiciteit luidde: ,Home Discount
Center 'tis de goedkoopste, en wacht niet langer'' met daarbij de afbeelding
van een man die naar verweersters meubelzaak rent (Voorz. Kh. Gent,
31 januari 1984, T.B.H., 1984, 484).
AFDELING

IX

MIS LEIDING

215. Heel veel betwistingen zijn te noteren in de automobielsector ingevolge

het verder gebruik van het merk van de wagens waarvan men de verdeling
was kwijtgeraakt, of die men als tweedehands te koop aanbiedt.
De behandelde gevallen evenals de terzake genomen beslissingen zijn evenwei steeds verschillend zodat een afzonderlijke behandeling zich opdringt.
- Foutief is het gebruik te maken van het kenmerk Mercedes en de
benamingen Mercedes Benz of Mercedes-Benz Belgium evenals van de
benaming zelfstandige Mercedes Agent en Mercedes specialist en dat evenzeer op facturen, als op de door de belanghebbende betrokken gebouwen
of de door hem verspreide publiciteit wanneer men geen officiele Mercedesverdeler is.
Toegelaten is evenwel het gebruik van de term specialist in tweedehands
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Mercedes voertuigen en Zelfstandig specialist zodra vaststaat dat belanghebbende een activiteit van garagist op zelfstandige basis uitoefent en zijn
geheel van activiteiten voertuigen van bet merk Mercedes betreft (Voorz.
Kh. Charleroi, 21 mei 1986, H.P., 1986, II, 121).
- Het recht Mercedes auto's en vrachtwagens te verkopen behelst bet
beperkte recht om bet woordmerk Mercedes te gebruiken in de reclame en
bij de verkoop van wagens van dat merk voor zover daaruit bij bet publiek
niet de indruk ontstaat dat de verkoper deel uitmaakt van bet dealersnet van
bet merk. Evenmin mag de verkoper een algemeen gebruik maken van bet
dienstmerk van dat dealers net (Voorz. Kh. Brussel, 17 oktober 1986, H.P.,
1986, IV, 50).
- lemand die rechtmatig Mercedes voertuigen en onderdelen te koop
aanbiedt mag bet merk Mercedes in zijn handelsreclame gebruiken indien
zulks geschiedt ter identificatie van de door hem verkochte voertuigen en
onderdelen. Strijdig met de eerlijke handelspraktijken is evenwel bet gebruik van de naam Mercedes en bet sterrenembleem ter identificatie van zijn
garage, zodat bet publiek de indruk krijgt of kan krijgen dat bet met een
Mercedesgarage te doen heeft en met een bedrijf dat uitgebaat wordt door
een concessiehouder, agent of onderagent uit bet officieel dealersnet van
Mercedes met de daaraan verbonden hoedanigheden en voordelen.
Het sterrenembleem van Mercedes en de bijhorende benaming vormen een
dienstmerk dat in de ogen van bet publiek drager is van een bepaalde
reputatie en goodwill. Zij mogen niet door een niet tot de dealersorganisatie
behorende garagehouder worden geusurpeerd.
De vermelding ,Mercedes specialist" ondersteunt de suggestie dat men tot
de officiiHe dealersorganisatie behoort. Nu de dealersorganisatie mede is
opgebouwd om de aantrekkingskracht van het merk te ,beschermen" en
anderzijds vaststaat dat de officiele dealers daartoe o.m. met de uitsluiting
van niet bij die organisatie aangeslotenen worden voorzien van recente
technische informatie in de vorm van brochures en bijscholingscursussen,
terwijl deze dealers de plicht hebben een bepaalde norm aan te houden bij
de service en de garantielevering, staat bet een ander niet vrij om in strijd
met de waarheid te suggereren van de organisatie deel uit te maken (Voorz.
Kh. Kortrijk, 17 maart 1986, H.P., 1986, I, 246; zie ook Brussel, 24 maart
1987, H.P., 1987, I, 271; ongeveer in gelijke bewoordingen Voorz. Kh.
Luik, 24 september 1986, H.P., 1986, II, 125 m.b.t. een gewezen lid van
de Volvo-keten).
- Is onrechtmatig bet gebruik door een niet erkende dealer van de bewoordingen Mercedes Benz Centrum met bet van eiseres eigen sterrenembleem
niettegenstaande hij ook andere voertuigen te koop aanbiedt en zelf toegeeft
niet min of meer gespecialiseerd te zijn in de wagens van dit merk (Voorz.
Kh. Brugge, 29 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 257).
- Na de beeindiging van zijn concessieovereenkomst maakte betrokken
garagist nog verder gebruik in zijn reclame van de naam Citroen als ook
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van de dubbele chevron, de logo Citroen en van de publiciteit van Citroen.
Tevens bleef hij briefpapier gebruiken met de vermelding , , Citroen Concessionaris''. Zo dit hem verboden werd gedoogt de rechter dat verweerder zich
in zijn geschriften en publiciteit voorstelt als ,specialist in Citroenwagens"
(Voorz. Kh. leper, 26 december 1986, H.P., 1986, IV, 273).
- Een garage die o.a. wagens van het merk B.M.W. verkoopt doch geen
erkend B.M.W. verdeler is, en die het B.M.W. embleem naast haar eigen
sticker aanbrengt op de wagens van haar clienten, begaat een inbreuk op
artikel 54 W.H.P. Het feit dat tegen andere usurpatoren van het bewuste
dienstmerk nog geen vordering zou ingesteld geweest zijn, heeft niet tot
gevolg dat deze overtreding terugvalt in de categorie van de eerlijke handelspraktijken.
Het feit dat de bewuste B.M.W. stickers nog te krijgen zijn in de handel
met het oog op het aanbrengen ervan door B.M.W.-fans op hun sportzakken, petten, vesten, enz. betekent daarom nog niet dat ze mogen aangewend
worden op een wijze die strijdig is met W.H.P.
Een garage die rechtmatig B.M.W. voertuigen en onderdelen aanbiedt of
herstelt, mag het merk B.M.W. in haar handelsreclame gebruiken mits dit
geschiedt ter identificatie van de door haar verkochte produkten en niet ter
identificatie van de garage. In het laatste geval kan het publiek de indruk
krijgen dat het met een officiele B.M.W. dealer te maken heeft (Voorz. Kh.
Kortrijk, 21 april 1986, Ing. Cons., 1986, 239).
- Een verkoper van wagens kan een gematigd en punctueel gebruik maken
van het merk van wagens die hij verkoopt, maar dit geeft hem niet het recht
dat merk als zijn uithangbord te gebruiken en daardoor de indruk te
verwekken dat hij met het merk in kwestie bevoorrechte relaties heeft. Het
uithangbord aan de voorgevel van zijn gebouw vermeldt het merk B.M.W.,
tesamen met twee concurrerende merken, terwijl boven het geheel de tekst
,distributeur auto-cyclo" staat. Een ander uithangbord aan de voorgevel
vermeldt het woord ,moto" boven het merk B.M.W. Dit kan niet worden
gedoogd (Voorz. Kh. Brussel, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 94).
- In een bijna gelijkaardige zaak - een automobielverkoper die ten
onrechte het woord ,concessionnaire" en de B.M.W. logo in zijn zaak
gebruikte - werd de eiser gedeeltelijk afgewezen omdat hij enkel concessionnaris is en geen eigenaar van het dienstmerk B.M.W. Hij kan daarop
geen rechten Iaten gelden die voortspruiten uit het gebruik van het dienstmerk aangezien dat uitsluitend voorbehouden is aan de eigenares van het
dienstmerk (Voorz. Kh. Mechelen, 20 november 1986, H.P., 1986, IV,
282).
- Het verder gebruik van de Volvo logo en vlag nadat men beeindigd werd
als officiele Volvo verdeler kan de indruk verwekken dat men nog deel
uitmaakt van het officiele Volvo netwerk.
Het gebruik van het woord Volvo specialist, los van voormelde elementen
is op zichzelf niet onrechtmatig aangezien het wellicht beantwoordt aan de
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werkelijkheid, rekening houdend met de ervaring in Volvo technieken die
werd opgedaan tijdens de jarenlange activiteit als Volvo verdeler. Het
woord ,Specialist" los van de termen ,officiele verdeler" en van de Volvo
emblemen en vlaggen zal in se geen relatie suggereren met het officiele Volvo
dealersnet (Voorz. Kh. Dendermonde, 5 november 1986, H.P., 1986, IV,
125).
216. Misleidende reclame m.b.t. diensten kan slechts als overtreding van

het bepaalde in artikel 54 worden aangevochten. Hetzelfde geldt voor
misleidende reclame uitsluitend gericht tot personen die ten professionele
titel deelnemen aan het produktie- of distributieproces (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986, H.P., 1986, II, 116). Het is dan tevens noodzakelijk dat
de gewraakte publiciteit van aard is de belangen van een of meer handelaars
of ambachtslieden te schaden of trachten te schaden (Voorz. Kh. Antwerpen, 6 februari 1986, H.P., 1986, I, 103).
- Werd als misleidende reclame inzake diensten aangemerkt een advertentie in de Gouden Gids waarin een prijsvermindering wordt aangekondigd
maar waarbij niet wordt vermeld dat de prijsvermindering slechts slaat op
een onderdeel van de prijsberekening en niet op het geheel (Voorz. Kh.
Kortrijk, 9 september 1986, H.P., 1986, Ill, 83).
- Eenzelfde lot onderging de reclame van een taxiexploitant waarbij een
korting van 25 OJo op de reizigerstarieven voor een heen- en weerreis tussen
Brussel en de luchthaven wordt aangeboden. Zelfs na de toekenning van
de korting lag de aangerekende prijs nog hoger dan die van de concurrenten
aanleggers. Aldus werd het publiek misleid (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart
1986, H.P., 1986, I, 229).
217. Is tevens onrechtmatig de omzendbrief verzonden aan de reclamebureau's waarin wordt gezegd dat bepaalde dagbladen verder blijven deel
uitmaken van de groep nr. 1 terwijl de uitgevers van de dagbladen de
contracten met de betrokken onderneming hebben opgezegd (Voorz. Kh.
Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 171).
- Misleidend is de handelspubliciteit die ten onrechte de eigen produkten
als gebreveteerd voorstelt, daarbij gebruik makend van foto's die machines
voorstellen die niet door de adverteerder geconcipieerd zijn noch vervaardigd (Voorz. Kh. Kortrijk, 25 juni 1984, R. W., 1984-85, 1796 met noot De
Vroede, P., bevestigd bij Gent, 13 november 1986, H.P., 1986, IV, 133).
- Het verdraaien van de waarheid werd aan een petroleumvennootschap
(Seca) verweten omwille van de reclame verschenen in het heetste van de
benzine-oorlog van einde 1983, ,dat zij brandstof schonk" met last de
belastingen (zijnde 14 F) te betalen. Het Hofvan Beroep te Brussel verwierp
de stelling van de schenking. Niet aileen is het nooit de bedoeling van Seca
geweest een schenking te doen, bovendien diende de consument nog steeds
14 F per liter te betalen zodat hij niet kon beschouwen een gift te ontvangen
(Brussel, 21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622).
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- Door zich uit te geven als alleenverkoper van de zonnebanken ,Beauty
Sun" terwijl tussen een andere firma en de leverancier van de zonnebanken
nog een geding aanhangig is om uit te maken of deze firma nu al dan niet
alleenverkoper is van deze zonnebanken, speelt men het publiek onjuiste
informatie door. Zelfs al zou de andere firma de alleenverkoop niet gehad
hebben, dan heeft zij in ieder geval deze zonnebanken verkocht, terwijl
bovendien blijkt dat nog een andere firma ze verkocht. In die omstandigheden mag men zich niet als alleenverkoper uitgeven (Voorz. Kh. Hasselt,
10 januari 1986, H.P., 1986, I, 48) zoals men zich ook niet ten onrechte
mag uitgeven als de voortzetster van een gelijknamig bedrijf met een zekere
faam noch een afbeelding verbonden aan dit bedrijf gebruiken (Antwerpen,
24 december 1984, T.B.H., 1985, 701; zie ook Voorz. Kh. Tongeren,
19 februari 1987, H.P., 1987, I, 221).
- Het is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken in publiciteit de indruk
te wekken dat een bepaalde onderneming niet meer bestaat minstens niet
meer onder dezelfde benaming uitgebaat wordt of zal uitgebaat worden,
indien dit niet aan de realiteit beantwoordt (Gent, 24 februari 1986, H.P.,
1986, I, 167).
- Ben artikel getiteld , Sunair wint proces tegen witte dooddoeners"
verschenen in een blad van voornoemde touroperator is bedrieglijk in die
zin dat het verwijst naar een gerechtelijke beslissing die nog niet definitief
is (beroep werd ingesteld) en van aard om het publiek in de waan te brengen
dat de betwisting uiteindelijk volledig ten gunste van Sunair werd gewezen
(Brussel, 27 juni 1986, H.P., 1986, II, 219, ter bevestiging van Voorz. Kh.
Brussel, 21 januari 1985, T.B.H., 1986, 229).
- Misleidend is ook het gebruik van de handelsbenaming ,Cosmos
-50-" nadat men vroeger kortingen van 500Jo adverteerde en men deze
advertenties moest stopzetten omwille van hun onverenigbaarheid met de
eerlijke handelsgebruiken. Door de gevoerde benaming wordt de indruk
gewekt dat men de vroeger geadverteerde korting blijft toepassen (Voorz.
Kh. Brussel, 10 januari 1986, H.P., 1986, I, 43).
- Is misleidend het gebruik door een prive onderneming van de benamingen ,Belgisch register van handel en industrie" en ,Registre beige du
commerce et de l'industrie" niet alleen als maatschappelijke benaming maar
ook als titel van een publikatie. Voornoemde benamingen wekken de indruk
met een officiele instelling te maken te hebben (Voorz. Kh. Brussel, 26 april7 juni 1985, Ing. Cons., 1985, 281).
- Iemand die aanvaardt dat de RTT zijn nieuwe zaak een telefoonnummer
toekent dat hetzelfde is als het telefoonnummer van een concurrerende zaak
die hij vroeger krachtens een overeenkomst voor rekening van derden
uitbaatte begaat een inbreuk op artikel 54 aangezien hij wist of moest weten
dat hij hierdoor bij de clienten van dat bedrijf en bij het publiek verwarring
kan wekken (Antwerpen, 11 februari 1986, H.P., 1986, I, 183).
-

De vermelding zonder meer dat schadevergoeding uitgekeerd wordt
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binnen de 14 dagen nadat een ongeval gemeld wordt is misleidend bij
gebreke van duidelijke opgave dat dit slechts geldt wanneer een omnium of
een mini-omnium verzekering werd afgesloten (Voorz. Kh. Antwerpen,
19 juni 1986, H.P., 1986, II, 256).
- Een restauranthouder die een bericht publiceert waarin hij in strijd met
de waarheid verklaart dat zijn restaurant zijn eerste Michelinster heeft
gekregen bezondigt zich aan misleiding (Voorz. Kh. Brussel, 30 september
1981, R. W., 1982-83, 1000 met noot Bailon, G.L.).

Geen misleiding
218. De publiciteit: ,Met Hansa reizen naar A1da- 10daagse Egyptereis,
56.550 F- reservatie exclusief bij Hansa", houdt voor de consument enkel
in dat de reservatie van het door Hansa reizen aangeboden ,arrangement"
enkel bij verweerster kan gereserveerd worden (Voorz. Kh. Brugge, 6 november 1986, H.P., 1986, IV, 128).
- W anneer een firma de dochtermaatschappij is van een in den vreemde
gevestigde firma en haar doel precies is het uitbaten in Belgie van dezelfde
handel als de moedermaatschappij, dan pleegt deze dochterfirma geen
inbreuk op de regels inzake goede handelspraktijken door zich ook voor
haarzelf te beroepen op de faam en de ervaring van haar moederhuis. Het
tegendeel volhouden zou getuigen van een eng provincialistische visie die
in een land dat er altijd prat op heeft gegaan de , ,draaischijf van Europa
te zijn" nooit gepast heeft (Voorz. Kh. Brussel, 24 januari 1986, H.P.,
1986, I, 74).
AFDELING X

DERDE MEDEPLICHTIGHEID AAN CONTRACTBREUK

219. Nadat het Hof van Cassatie in het arrest van 21 april 1978 als derde
medeplichtigheid had aangemerkt het feit dat de derde bewust en in volkomen kennis van al de omstandigheden eigen aan kwestieus geval had
deelgenomen aan de schuldige niet-nakoming door de debiteur van diens
contractuele verplichtingen (Cass., 21 apri11978, R. W., 1978-79, 1961 met
noot Swennen, H.) werd een nieuwe stap gezet in het arrest van 22 april
1983. Hierin aanvaardt het Hof dat de ,aquiliaanse fout" van de eiseres
in cassatie (een derde) afte leiden is uit de kennis die zij had ofmoest hebben
van de bestaande toestand en uit de medewerking die zij niettemin aan de
contractbreuk verleende. Deze vaststellingen, vervolgt het Hof volstaan om
de op de artikelen 1382 en 1383 B.W. gegronde aansprakelijkheid van
eiseres afte leiden (Cass., 22 april1983, R. W., 1983-84, 427 met noot Dirix,
E.; R.C.J.B., 1984, 359 met noot Merchiers, Y.).
220. Tal van gedragingen werden voor al dan niet vermeende derde medeplichtigheid aan contractbreuk onderzocht.
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In een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen worden de voorwaarden vermeld die dienen vervuld te zijn wil
er van derde medeplichtigheid aan contractbreuk sprake zijn.
1°) een voorafgaande geldige contractuele verbintenis vreemd aan de derde
medeplichtige
2°) de omstandigheid dat het bestaan van deze verbintenis gekend is door
de gebeurlijke derde medeplichtige
3°) een desbewuste medewerking van deze derde
4°) een inbreuk op kwestige verbintenis
(Voorz. Kh. Antwerpen, 15 mei 1986, H.P., 1986, II, 111; zie ook Voorz.
Kh. Gent, 2 juni 1986, H.P., 1986, II, 153; Voorz. Kh. Brussel, 10 mei
1988, Ing. Cons., 1988, 232).
221. M. b. t. de tweede voorwaarde dient te worden onderstreept dat het aan
de aanleggende partij toekomt te bewijzen dat de derde het bestaan van het
contract kende (Voorz. Kh. Brussel, 10 mei 1988, Ing. Cons., 1988, 232).
Of de derde die het bestaan van het contract kende zich mag beperken tot
een oppervlakkig onderzoek ervan zoals de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel (Voorz. Kh. Brussel, 5 apri11985, Ing. Cons.,
1985, 175) mag o.i. worden betwijfeld.
222. In de hierna beschreven zaak werd derde medeplichtigheid aan con-

tractbreuk voor vaststaand gehouden.
\
In 1984 en 1985 vertrouwde de firma Segal publicitaire opdrachten toe aan
eiseres. In het contract was gestipuleerd dat aile studie's en ontwerpen van
eiseres haar exclusieve eigendom bleven. Na het ontslag van de afgevaardigde bestuurder van eiseres beeindigt Segal de overeenkomst en laat haar
mediacampagne behartigen door verweerster, van wie een dochtermaatschappij de ontslagen afgevaardigde beheerder van eiseres in dienst heeft
genomen. Eiseres verwijt verweerster gebruik te maken van het werk dat
hij vroeger voor Segal verricht heeft, alsmede een heruitgave besteld te
hebben van de door haar ontworpen Segal brochures.
Verweerster ontkent niet ten behoeve van Segal de brochure te hebben Iaten
herdrukken en het mediaprogramma dat door eiseres ontworpen werd, te
hebben uitgevoerd. Zij bewijst niet haar bewering dat Segal op rechtmatige
wijze haar relaties met eiseres beeindigd heeft. Evenmin impliceert het feit
dat Segal eiseres betaald heeft voor haar prestaties, dat Segal daardoor het
recht bekwam eenzijdig te beschikken over de studies en ontwerpen van
eiseres.
De derde medeplichtigheid van verweerster aan de miskenning door Segal
van haar contractuele verplichtingen staat derhalve vast (Voorz. Kh. Brussel, 7 april 1986, H.P., 1986, II, 5).
- Derde medeplichtigheid aan contractbreuk werd nog in enkele gevallen
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weerhouden (Voorz. Kh. Turnhout, 31 januari 1986, H.P., 1986, I, 94;
Brussel, 10 april 1986, H.P., 1986, II, 27; Brussel, 15 juni 1983, R. W.,
1984-85, 2771). Tegengestelde beslissingen zijn eveneens te noteren (Voorz.
Kh. Antwerpen, 15 mei 1986, H.P., 1986, II, 111; Voorz. Kh. Brussel,
5 april 1985, Ing. Cons., 1985, 175; Voorz. Kh. Gent, 11 februari 1986,
H.P., 1986, I, 113; Voorz. Kh. Brussel, 10 mei 1988, Ing. Cons., 1988, 232).
AFDELING

XI

VERKOOP MET VERLIES DIE NIET ONDER DE TOEPASSING VAN
ARTIKEL 22 VALT

223. Verkoop met verlies die niet onder de toepassing van artikel 22 valt
kan slechts via artikel 54 aangevochten worden zo deze verkoop gebeurt met
offensieve bedoelingen of minstens in de valle wetenschap dat dergelijke
verkoop van aard is andere handelaars uit de markt te prijzen (Voorz. Kh.
Brussel, 7 juli 1983, T.B.H., 1984, 319; Voorz. Kh. Luik, 5 julien 29 augustus 1984, T.B.H., 1985, 128; Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1986 H.P.,
1986, I, 204; Voorz. Kh. Kortrijk, 2 juni 1986, H.P., 1986, II, 169; Voorz.
Kh. Brussel, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 92; Voorz. Kh. Antwerpen,
16 juli 1982, T.B.H., 1984, 218).
- De verkoop met verlies door een niet handelaar kan op grand van
artikel 22 niet benaarstigd worden, hetzelfde geldt m.b.t. artikel 54 (Voorz.
Kh. Brussel, 5 april 1985, Ing. Cons., 1985, 170).
AFDELING

XII

PRUSONDERBIEDING

224. In enkele beslissingen wordt gesteld dat de verkoop tegen een lagere
dan de normale prijs voor zover het geen verkoop met verlies is in se geen
daad is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Luik, 12 november 1986, H.P., 1986, IV, 132; Voorz. Kh. Tongeren, 30 april 1986,
H.P., 1986, II, 45), tach laat de vrijheid van mededinging niet toe met
kunstmatig laag gehouden prijzen concurrenten bewust uit de markt te
verdrijven (Brussel, 21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622).
Wanneer prijsonderbieding gebeurt door middel van vergelijking met de
door de concurrent toegepaste prijs dan gelden de regels van de artikelen 4
en 20. Dit wordt wel eens vergeten zo a.m. in de beslissing die geen bezwaar
zag in de publicitaire uitlating ,100/o onder de prijs van eiseres". De
toepasselijkheid van artikel 20, 2° werd in deze niet onderzocht (Voorz. Kh.
Mechelen, 6 maart 1987, H.P., 1987, I, 262).
225. Een fabrikant verkocht aan de verbruiker confectie-artikelen tegen
dezelfde prijs als deze die hij aan zijn klanten-voortverkopers aanrekende.
Deze prijsonderbieding beoogde wellicht niet de uitschakeling van de be-
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trokken detailhandelaars maar zou hen verplichten indien zij de verkoopprijzen van de leverancier wilden toepassen met verlies te verkopen. Deze
praktijk werd verboden (Voorz. Kh. Oudenaarde, 26 juli 1984, T.B.H.,
1985, 137 met kritische noot Stuyck, J.).
AFDELING

XIII

NEVENIMPORTEN

226. N evenimporten heb ben niet veel aanleiding gegeven tot stakingsvorde-

ringen; zij werden dan nog uiteenlopend beoordeeld.
Een verkoper had de identificatienummers van parallel ingevoerde schrijfmachines verwijderd. Volgens de Antwerpse Voorzitter schept zulks niet
zonder meer een vermoeden van onrechtmatig betrekken van bedoelde
produkten. Voornoemde verwijdering dient blijkbaar beschouwd te worden
in het licht van de neveninvoer en de geheimhouding van de leverancier
(Voorz. Kh. Antwerpen, 5 maart 1987, H.P., 1987, I, 286 met kritische
noot De Vroede, P.). De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel zag het net andersom zij het dan ook dat het in deze ging om
parfumerieartikelen die via een systeem van selectieve distributie aan de
man worden gebracht. Door zich op de parallelle markt te bevoorraden
heeft de betrokken handelaar deze produkten gedevaloriseerd (Voorz. Kh.
Brussel, 22 december 1986, lng. Cons., 1987, 62).
AFDELJNG

XIV

NEVENRECHTEN

227. De nevenrechten van de auteursrechten vall en niet onder toepassing

van artikel 56. Is strijdig met artikel 54 het verspreiden van een reclame in
de vorm van een poster van de Belgische nationale voetbalploeg zoals zij
heeft deelgenomen aan de wereldbeker voetbal te Mexico 1986 en de
individuele foto's van aile spelers in uitrusting van de nationale ploeg,
wanneer krachtens een overeenkomst tussen de U.R.B.S.F.A. en eiseres
deze laatste het exclusieve recht genoot om o.a. voor publicitaire doeleinden, foto's van de nationale voetbalploeg en haar leden te publiceren
(Voorz. Kh. Brussel, 14 november 1986, H.P., 1986, IV, 136).
- Werd als commerciele piraterij aangemerkt het op de Belgische markt
importeren, verdelen, te koop aanbieden of verkopen van fonoplaten
waarvoor geen enkel reproductierecht werd betaald (Voorz. Kh. Charleroi,
12 september 1986, H.P., 1986, III, 95; Voorz. Kh. Brussel, 27 mei 1986,
H.P., 1986, II, 138; Voorz. Kh. Brussel, 21 april 1982, lng. Cons., 1982,
97 bevestigd bij Brussel, 17 mei 1984, lng. Cons., 1984, 341; Voorz. Kh.
Charleroi, 16 maart 1987, H.P., 1987, I, 303; Antwerpen, 24 juni 1986,
J.T., 1987, 316).
- De handelaar die een hoeveelheid gedrukte maar niet gebonden vellen

309

van een boek en de kaft ervan, die hem als oud papier zijn verkocht, laat
inbinden en verkoopt alsof het om de originele boekuitgave gaat, raakt het
auteursrecht van de benadeelde auteur niet. Hij schaadt evenwel een nevenrecht, nl. bet recht van de uitgever op bet door hem vervaardigd en
verhandeld produkt (Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1983, R. W., 1984-85,
1390 met noot Ballon, G.L.).
AFDELING

XV

MEDEPLICHTIGHEID AAN EEN TEKORTKOMING AAN ARTIKEL 54

228. De gemeente Merchtem had aan haar inwoners een brief verzonden
waarin o.m. de misleidende bewering voorkwam ,Ret kan goedkoper maar
dan wel uitsluitend met aardgas". Deze reclame werd als overtreding van
artikel 20, 1° verboden. Ben intercommunale had aan deze reclamecampagne meegewerkt. Voorzeker had ze de bewuste brief niet ondertekend maar
het kon toch niet anders of zij ging met de verzending akkoord vermits zij
het is die de aansluitingen moet verrichten en zorgen voor bet toekennen
van de premies en verminderingen. Zij dient dus als mede-auteur te worden
beschouwd. De intercommunale is als handelaar aan te merken - een
bewering die strijdig is met artikel 3 van de wet van 22 december 1986 op
de intercommunales - vermits haar maatschappelijk doel een economisch
doel is dat begrepen is in de daden die artikel 2 Wb. Kh. als daden van
koophandel aanmerkt. In deze voorwaarden heeft de intercommunale een
inbreuk gepleegd op artikel 54 door medeplichtigheid aan de gewraakte
gedragingen van de gemeente Merchtem (Voorz. Kh. Brussel, 28 februari
1983, Ing. Cons., 1983, 267).
- Verboden werd aan een handelaar medewerking te verlenen aan een
laakbare manier van reclame door iemand die weliswaar opererend als
zelfstandige agent toch de produkten van de bedoelde handelaar propageert. Op deze laatste rust de verplichting ernstige maatregelen te nemen om
zich tegen dit laakbaar optreden te verzetten. Omdat hij het niet deed werd
hem een overtreding van artikel 54 ten laste gelegd (Voorz. Kh. Kortrijk,
25 juni 1984, R. W., 1984-85, 1796 met noot De Vroede, P.; zie ook Kh.
Antwerpen, 4 februari 1982, R. W., 1981-82, 2555; Voorz. Kh. Kortrijk,
27 januari 1986, H.P., 1986, I, 169; Antwerpen, 11 februari 1986, H.P.,
1986, I, 182).
AFDELING

XVI

RECHTSTREEKSE VERKOOP VAN FABRIKANT AAN PARTICULIER GELIJKTIJDIG VERKOPEN AAN TUSSENHANDELAARS EN AAN
EINDVERBRUIKERS

229. Tegelijkertijd aan tussenhandelaar en aan eindverbruiker verkopen is
op zichzelf niet onwettig en is niet ongeoorloofd in de mate dat de eerlijke
handelsgebruiken gerespecteerd blijven (Voorz. Kh. Bergen, 7 maart 1986,
H.P., 1986, I, 261).
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- Rechtstreekse leveringen door de producent aan de verbruiker zijn niet
onrechtmatig in se, d. w.z. dat zij slechts de voorschriften dienen nate lev en
die voor kleinhandelaars gelden (Voorz. Kh. Oudenaarde, 26 juli 1984,
T.B.H., 1985, 137 met noot Stuyck, J.).
AFDELING

XVII

DISCRIMINATIE

230. Br is discriminatie wanneer bij het gelijktijdig verkopen van dezelfde

produkten door dezelfde verkoper aan een of meer kopers-wederverkopers
verschillende verkoopprijzen worden toegepast.
DeW .H.P. bevat geen uitdrukkelijk discriminatieverbod. Discriminerende
praktijken zijn aileen verboden in de mate dat zij strijdig zijn met de eerlijke
handelsgebruiken d. w.z. wanneer daardoor schade kan worden berokkend
aan andermans beroepsbelangen.
In de aan het Hof van Beroep te Antwerpen voorgelegde betwisting was er
geen sprake van concurrentievervalsing (het aangehouden criterium voor
onrechtmatigheid van prijsdiscriminatie) tussen twee winkels die ofschoon
ze vergelijkbare produkten van hetzelfde merk verkopen zich tot een ander
publiek richten zijnde enerzijds een publiek voor wie de goedkope prijs
doorslaggevend is, anderzijds de consument die enkel wenst te kopen in
meer smaakvolle inrichtingen. Ben leverancier kan er niet voor instaan dat
de tegen spotprijzen geliquideerde surplus-produkten terecht komen in de
onmiddellijke nabijheid van een bestaande normale handel (Antwerpen,
26 januari 1987, T.B.H., 1987, 604 met noot Stuyck, J. Dit arrest bevestigt
Voorz. Kh. Mechelen, 16 november 1984, T.B.H., 1986, 160 met noot De
Caluwe, A.).
Anders was het gesteld met de praktijken die gehuldigd werden in de
benzineoorlog van einde 1983. Terzake stelde het Hofvan Beroep te Brussel
het volgende: ,Ben prijsverlaging mag gebeuren op strategisch gekozen
verkooppunten; een intermitterende prijsdifferentiatie met de loutere bedoeling een marktaandeel te verruimen of een publicitair effect te bewerkstelligen is niet onrechtmatig. Br zijn echter grenzen aan de principiele vrijheid
van de ondernemer zijn prijzen op die wijze te differentieren zowel wat de
strekking betreft van een dergelijke differentiatie als wat betreft de intensiteit ervan en de gebruikte middelen.
Het is onrechtmatig aan enkele geselecteerde verdelers zonder gegronde
economische redenen, abnormaal gunstige inkoopvoorwaarden toe te staan
met de bedoeling of de verwachting een marktverstorend effect teweeg te
brengen en een normale prestatiemededinging te beletten. Ben differentiatie
die er uitsluitend toe strekt zonder de financiele nadelen van een algemene
ongedifferentieerde daling van de prijzen een dalende prijsspiraal te volgen
om kost wat kost de laagste prijs te behouden op de markt ook wanneer
het niveau van die prijzen niet meer economisch gewettigd is en het behoud

311

van die differentiatie zelfs gedurende een beperkte tijdsduur naar alle
redelijke verwachtingen de verdwijning moet veroorzaken hetzij van de
eigen verdelers die van die voordelen niet genoten, hetzij van de verdelers
van concurrerende merken is een middel om een onrechtmatig doel te
bereiken (Brussel, 21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622; zie ook Van den
Bergh, R., ,Stop concurrentie in uw tank", T.B.H., 1984, 585).
AFDELING

XVIII

ANDERE GEVALLEN

231. Eiseres is een vennootschap naar Frans recht die aan de Franse
televisiekijkers programma's aanbiedt mits betaling onder de vorm van de
huur van een decodeerder. Verweerster vervaardigt een decodeerder die
speciaal ontworpen werd om de uitzendingen van eiseres te decoderen en
verkoopt deze in Frankrijk. Eiseres vordert de staking van deze activiteit.
De concessie van eiseres is beperkt tot het grondgebied van Frankrijk. In
de mate waarin het voorwerp van de eis de verkoop van de bewuste
decodeerder buiten dit grondgebied betreft, kan de vordering niet ontvankelijk verklaard worden aangezien eiseres een hoedanigheid noch een belang
heeft. In de mate verweerster decodeerders in Frankrijk verkoopt pleegt zij
een inbreuk op artikel 54 daar zij de inkomsten van een handelaar nadelig
bei"nvloedt en zodoende een situatie schept die zijn ondergang zou kunnen
bespoedigen (Voorz. Kh. Brussel, 14 februari 1986, Ing. Cons., 1986, 97,
bevestigd met enkele varianten bij Brussel, 13 juni 1986, J. T., 1986, 529 met
noot Van Bunnen, L.; Ing. Cons., 1986, 311).
232. De bedreiging van een brandstofleverancier om een afnemer niet meer
op andere vlieghavens te bevoorraden, indien deze een contract zou uitvoeren dat hij met gei"ntimeerde, een andere brandstofleverancier, gesloten
heeft voor de levering van brandstof op de luchthaven van Oostende is
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Zelfs indien er tussen appellante
en de afnemer een contract zou bestaan waarop de uitvoering van het
contract tussen gei"ntimeerde en de afnemer een inbreuk zou plegen, dan kan
appellante o.m. een rechtsgeding inleiden wegens contractbreuk maar
maakt zij zich schuldig aan misbruik van recht door de afnemer te bedreigen, met een totale boycott op alle vlieghavens. De eventuele contractbreuk
zou immers slechts een miniem feit zijn t.o.v. het geheel van de overeenkomsten voor de levering van brandstof tussen appellante en de afnemer (Gent,
13 november 1986, H.P., 1986, IV, 110).
233. Het principe van de kosteloze aankondigingen in een krant of een
tijdschrift is niet onbekend. Deze politiek kan beschouwd worden als een
hulpdienst ten voordele van de lezers, met dien verstande dat het gaat om
aankondigingen van niet-commerciele aard en die slechts een zeer gering
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gedeelte van de totale gedrukte ruimte beslaan. Het handelskarakter en de
repetitieve aard van bepaalde aankondigingen van verweerster kan echter
beschouwd worden als een gedraging die de concurrentie vervalst omdat zij
niet aileen tracht de clii'!ntele van de kleine particuliere aankondigers te
bemachtigen ten nadele van de publikatiebladen die moeten betaald worden
voor dezelfde dienst, maar tevens de clientele van groothandelaars tracht
aan te trekken aangezien de publicitaire steun een grote weerklank heeft
dankzij de gratis aankondigingen (Voorz. Kh. Charleroi, 4 februari 1986,
H.P., 1986, I, 97).
Het Hof van Beroep te Bergen zag het wei anders ,Gratis aankondigingen
plaatsen betekent geen zelfmoord'' integendeel kan men veronderstellen dat
een evenwicht gecreeerd wordt tussen de commerciele aankondigingen en
de geringe gratis aankondigingen van particulieren (Bergen, 10 september
1986, H.P., 1986, III, 91).
234. Het opkopen van sloopgoud d.m.v. reizende aankopen werd uiteenlo-

pend gelnterpreteerd. Het Hof van Beroep te Antwerpen (7 mei 1984
onuitg.) was van oordeel dat dergelijke praktijk niet strijdig was met de
eerlijke handelsgebruiken. Het Hof van Beroep te Brussel (22 september
1983 onuitg.) zag het net andersom (De Vroede, P., ,Opkopen van sloopgaud", noot onder Antwerpen, 10 september 1985, R. W., 1985-86, 2635).
235. Werd als onrechtmatig aangemerkt het deelnemen aan een vakbeurs

op indirecte wijze zonder officiele inschrijving en betaling van huurgeld. In
casu had verweerster op een beurs twee voorwerpen gegeven aan een
ingeschreven handelaar om op diens stand te zetten en hem tegelijkertijd
reclamefolders voor verspreiding onder het publiek ter beschikking gesteld.
Het is daarbij irrelevant of de standhouder de voorwerpen in ontvangst
neemt om zijn stand gratis op te smukken met kunstvoorwerpen die hij
anders moet kopen of buren, aangezien dit niets verandert aan de bedoeling
van verweerster om reclame te maken voor zijn produkten zonder te moeten
betalen voor de huur van een stand in een vakbeurs en toch te genieten van
de volkstoeloop die deze beurs met zich meebrengt (Voorz. Kh. Kortrijk,
7 april 1986, H.P., 1986, II, 25).
236. Werd eveneens strijdig bevonden met de eerlijke handelsgebruiken in

handelszaken de aankondiging ,De beste koop in de ganse regio - Iiefst
van al publiceerden wij hier onze prijzen, maar de nieuwe wetgeving op de
handelspraktijken verbiedt ons deze kortingen via advertentie publiek te
maken. Kom U daarvan zelf overtuigen ... " (Antwerpen, 17 november
1986, H.P., 1986, IV, 142; zie ook Voorz. Kh. Hasselt, 6 juni 1986, H.P.,
1986, II, 167). Geen genade kende de praktijk die erin bestaat lege flessen
aan het dubbel van hun waarde terug te nemen en daarvoor reclame te
maken, rekening houdend met de grote impact die de teruggave van
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leeggoed op de doorsnee burger heeft (Voorz. Kh. Dendermonde, 3 september 1986, R. W., 1987-88, 475).
237. Te vermelden is ook het arrest van het Hof van Beroep te Bergen
m.b.t. feiten die zich voordeden v66r het in voege treden van de wet van
26 juli 1985. Het Hof veroordeelde wegens strijdigheid met het bepaalde in
artikel 54 de praktijk die erin bestaat bij herhaling en systematisch
publiciteitscampagnes te lanceren waarbij belangrijke prijsverminderingen
worden aangekondigd. De referentie naar de ,gebruikelijke prijzen" loopt
mank omdat deze prijzen slechts gedurende een heel beperkte periode
werden toegepast en dan nog voor een beperkt deel van de clientele (Bergen,
7 oktober 1985, J.T., 1986, 178 met noot Van Bunnen, L., die attendeert
op de grate bruikbaarheid van algemene normen zoals deze verwoord in
art. 54).
238. Volgende handelingen werden niet strijdig bevonden met de eerlijke
handelsgebruiken.
- Overeenkomstig een beslissing genomen in 1982 door de Minister van
Verkeerswezen mocht enkel de V .Z.W. Febiac het computerbestand van het
departement met de identiteit van alle bezitters van motorvoertuigen in
Belgie ontvangen en de desbetreffende inlichtingen alleen aan haar leden
meedelen die op hun beurt de inlichtingen uitsluitend voor beroepsdoeleinden mochten gebruiken met verbod van mededeling aan derden. Bij arrest
van het Hof van Beroep te Brussel werd aan de Belgische Staat bevel gegeven
voorlopig de bestanden aan eiseres en de verweerster mee te delen. De
Belgische Staat zou hiertoe bereid zijn geweest mits heiden zich verbonden
de bestanden niet aan derden over te maken. Uit niets blijkt aldus de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, dat het hestand
van de Dienst voor het Wegverkeer als vertrouwelijk of geheim moet
worden beschouwd. De Voorzitter twijfelt aan de gegrondheid en de wettigheid van het destijds door de Minister uitgevaardigde verbod o.m. omdat
het voorkomt dat het algemeen beginsel van gelijkheid der burgers voor de
wet werd geschonden.
In die omstandigheden is het gebruik dat eerste verweerster van het hestand
maakt en waarbij niet bewezen is dat zij op onrechtmatige wijze in het bezit
kwam van het hestand niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van het hestand door eiseres (Voorz. Kh.
Brussel, 3 juli 1986, H.P., 1986, III, 17).
- De miskenning van een deontologische regel vastgesteld door verenigingen waarmee verweerster niets te maken heeft, een reglement waarvan het
bovendien niet vaststaat dat het algemeen aanvaard is en zelfs wettig, is niet
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel, 5 apri11985,
Ing. Cons., 1985, 175).
- Een niet-handelaar die in een gastronomische gids kritische beoordelin-
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gen ten beste geeft stelt geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
(Voorz. Kh. Brussel, 23 april1985, Jng. Cons., 1985, 205). In een recenter
vonnis nam de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde een o.i. juister standpunt in. Hij liet de auteur van de gastronomische
kritiek volledig buiten de zaak en achtte de uitgever van de publikatie (in
deze een weekblad) aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen die hij
in zijn weekblad liet verschijnen (Voorz. Kh. Oudenaarde, 2 februari 1988,
T.B.H., 1988, 964 met noot Bailon, G.L.).
- Wordt niet als strijdig met de eerlijke handelspraktijken aangemerkt de
praktijk van een verzekeraar die zelf verzekerden in gebreke stelt en dagvaardt in betaling van premies, hoewel de polissen door bemiddeling van
een verzekeringsmakelaar afgesloten werden en deze beweert dat de polissen
reeds geldig beeindigd zijn (Antwerpen, 15 apri11986, H.P., 1986, II, 29).
DEEL
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HANDELINGEN DIE REEDS HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN
SPECIFIEKE REGELING IN ANDERE WETTEN

l.

ALGEMEEN

239. De algemene draagwijdte van artikel 54 dat geen onderscheid maakt
tussen de daden die door zichzelf in strijd zijn met de eerlijke handelsgebruiken en dad en die maar laakbaar zijn op grond van een speciale wet zelfs
wanneer het om een strafrechtelijke bepaling zou gaan, werd in de loop van
de hier onderzochte periode andermaal bevestigd (Brussel, 31 maart 1983,
T.B.H., 1984, 124; Brussel, 26 januari 1984, J. T., 1984, 428; Brussel,
16 mei 1984, J.T., 1985, 391 met noot Coipel, M.; Voorz. Kh. Brussel,
23 oktober 1985, T.B.H., 1985, 293 met noot van de Walle de Ghelcke, B.;
Voorz. Kh. Brussel, 12 september 1986, H.P., 1986, III, 96; Voorz. Kh.
Brussel, 20 mei 1986, H.P., 1986, II, 146).
240. Aan de overtreder dient de wetsmiskenning een economisch voordeel
te bezorgen. Als criterium om uit te maken of door de miskenning van een
voorschrift een economisch voordeel op een andere handelaar of ambachtsman wordt verstrekt mag de strekking van een voorschrift niet worden
aangewend. Ook de schending van een voorschrift dat verkeershinder
beoogt te vermijden, kan aanleiding geven tot het schaden of trachten te
schaden van de beroepsbelangen van een of meer kooplieden (Cass., 2 mei
1985, T.B.H., 1985, 631).
II.

DE ONWETTIGE UITOEFENING VAN EEN HANDELSACTIVITEIT

A. Het ontbreken van de vereiste inschrijving in het handelsregister
241. De uitoefening van een handelsactiviteit vergt een passende inschrij315

ving in het handelsregister (Voorz. Kh. Hassett, 5 februari 1982, T.B.H.,
1983, 445; Voorz. Kh. Brussel, 1 oktober 1982, T.B.H., 1983,469, Antwerpen, 16 februari 1987, H.P., 1987, I, 212 waarbij wordt bevestigd Voorz.
Kh. Antwerpen, 6 maart 1986, H.P., 1986, I, 254).
Artikel 54 bis belet geenszins dat de stakingsrechter overeenkomstig artikel
55-i vaststelt dat het uitoefenen van een handelswerkzaamheid zonder
inschrijving in het handelsregister een tekortkoming is aan artikel 54 (Antwerpen, 29 april 1986, H.P., 1986, II, 84).
Wel wordt aangenomen dat zo men zich tijdens het geding in regel stelt de
vordering zonder voorwerp wordt (Voorz. Kh. Antwerpen, 20 november
1986, H.P., 1986, IV, 121), de inbreukmakende handelaar dient evenwel
de procedurekosten te betalen (Gent, 18 juni 1984, T.B.H., 1985, 160).
Ten onrechte werd gesteld dat de verplichting van inschrijving in het
handelsregister niet geldt voor een handelaar van vreemde nationaliteit die
in hotels, restaurants en herbergen edele metalen opkocht (Antwerpen,
10 september 1985, R. W., 1985-86, 2631 met noot De Vroede, P.).

B. De uitoejening van een handelsactiviteit zonder vergunning
242. Vooral het uitoefenen van activiteiten in de sector van de reisorganisatie heeft aanleiding gegeven tot betwistingen.
Ten dele vinden deze moeilijkheden hun oorsprong in de ingewikkelde
bevoegdheidsverdeling die inzake toerisme werd uitgewerkt door de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 (zie hierover Wytinck, P., ,Het Arbitragehof
en de bevoegdheidsverdeling m.b.t. het toerisme" (R. W., 1987-88, 625). De
basiswetgeving is de wet van 21 april 1965 vervangen bij decreet van
21 maart 1985 van de Vlaamse Gemeenschap. De artikelen 6, 8, 2° en 3°
en in artikel 7, 1°, de woorden ,de regelen betreffende het gebruikmaken
en de wijzen van opnieuw samenstellen en teruggeven van de borgtocht
alsmede" van voornoemd decreet werden vernietigd bij arrest nr. 36 van
10 juni 1987 van het Arbitragehof (R. W., 1987-88, 637). Bij arrest van
15 oktober 1987 van hetzelfde Arbitragehof (B.S., 6 november 1987) onderging artikel 11 van voornoemd decreet hetzelfde lot (zie desaangaande
Voorz. Kh. Brussel, 24 oktober 1986, R. W., 1986-87, 1628 met noot De
Vroede, P.). Bij decreet van 1 juni 1988 van de Vlaamse Raad (B.S., 5 juli
1988) werd het decreet van 21 maart 1985 ingetrokken.
Hoe dan ook de vestigingsvoorwaarden blijven nationaal (arrest 36), d.w.z.
dat terzake de wet van 21 april1965 in voege blijft evenals de uitvoeringsbesluiten (K.B. van 30 juni 1966 nog gewijzigd bij K.B. van 22 september 1988
(B.S., 28 oktober 1988).
243. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Veurne
bleef bij ontstentenis van overgangsmaatregelen in uitvoering van het
decreet van 21 maart 1985, het K.B. van 30 juni 1966 in voege (Voorz. Kh.
Veurne, 11 december 1986, H.P., 1986, IV, 216).
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De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge zag het evenwei
anders. Er kan van geen overtreding van het decreet van 21 maart 1985
gepleegd worden nu de nodige overgangsmaatregelen niet werden getroffen
noch de voorwaarden en procedure voor het bekomen van vergunningen ·
werden vastgesteld (Voorz. Kh. Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 37).
244. Wie de vereiste vergunning niet bezit schendt niet aileen de desbetref-

fende wetgeving maar tevens artikel 54 (Voorz. Kh. Brussel, 16 september
1983, Ing. Cons., 1984, 349; Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1986, H.P., 1986,
II, 147; Voorz. Kh. Brussel, 27 september 1983, T.B.H., 1984, 238; Voorz.
Kh. Tongeren, 24 maart 1987, H.P., 1987, I, 233). Het feit dat men zich
in zijn reclame kenbaar maakt als ,uw reisconsulent" (en dus niet als
reisbureau) is terzake niet dienend wanneer nergens gewag wordt gemaakt
van een reisbureau voor wie men als makelaar zou optreden en bovendien
,Speciale kortingen" geeft voor bepaalde reservaties (Voorz. Kh. Turnbout, 27 juni 1986, H.P., 1986, II, 274).
- Zijn werkzaamheden bedoeld in de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: het organiseren van reizen met vermelding van zijn telefoonnummer
op de desbetreffende folder, het verrichten van boekingen en/of inschrijvingen voor reizen. Dat hierbij geen winst werd beoogd of verwezenlijkt is
irrelevant (Voorz. Kh. Gent, 16 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 44).
- Er is slechts overtreding van de wet van 21 april 1965 wanneer uit het
organiseren van reizen winst of voordeel wordt gehaald. Bij ontstentenis
van winstoogmerk in hoofde van de organisator is voornoemde wet niet van
toepassing. Bovendien kan er slechts sprake zijn van het uitoefenen van een
werkzaamheid en van handeldrijven wanneer de handelingen met een zekere
continui:teit en frekwentie worden gesteld. Het sporadisch organiseren van
een reis zoals de afdelingsvoorzitter van het plaatselijk bestuur van een
politieke partij doet kan bezwaarlijk als het uitoefenen van de werkzaamheid van een reisbureau en het drijven van handel worden aanzien (Voorz.
Kh. Brugge, 13 januari 1986, H.P., 1986, I, 157).
- Ben V.Z.W. die haar stempel aanbrengt in een brochure waarin publiciteit wordt gemaakt voor reizen en uitstappen, onder de vermelding , uw
reisagentschap" terwijl zij weliswaar een vergunning voor reiskonsulent
bezit doch niet voor reisagent, begaat een inbreuk op de W.H.P.
De inbreuk wordt evenwel als miniem ervaren indien blijkt dat de partij die
dergelijke praktijk aanklaagt de bewuste brochure door bezoek ter plaatse
bij de V .z. W. ter beschikking kreeg, terwijl deze brochure in feite enkel
bestemd was voor de I eden van de V.z. W., zelfs indien de publiciteitsfolder
een veel ruimer publiek vermag te bereiken omdat ze ook aangewend kan
worden door gevestigde reisbureau's en agentschappen (Voorz. Kh. Antwerpen, 10 april1986, H.P., 1986, II, 1).
- I emand die te goeder trouw een exploitatievergunning voor een reisagentschap heeft bekomen van een administratieve instantie die daarvoor niet
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bevoegd was, bevindt zich in een toestand van onoverwinnelijke onwetendheid. Belanghebbende getuigt niet een vastbesloten intentie om zich op
ongeoorloofde wijze een economisch voordeel op eiseres te verwerven
(Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1986, H.P., 1986, II, 146).
245. Of men te maken heeft met de uitbating van een reisbureau of met
de activiteit van iemand die voor een reisbureau als tussenpersoon optreedt
kan aan de hand van volgende feiten worden uitgemaakt:
1. de vermelding in de gemeentegids 1983 en in de Gouden Gids 1982-83
onder de rubriek ,Reisbureaus" en ,Reizen".
2. de vermelding van het adres van gei'ntimeerde op een stand van een
reisagentschap tijdens de jaarlijkse opendeurdagen van de school waar
gei:ntimeerde leraar is, waar diverse reis- en vakantiebrochures getoond
worden met de vermelding ,onklopbare prijsbewuste reizen".
3. verkoop van een reis naar Tirol aan een gerechtsdeurwaarder met
volledige prijsberekening en ontvangst van een voorschot van 250Jo en met
afgifte van een bestelformulier onder briefhoofd ,De Toerist".
4. de door gerechtsdeurwaarder vastgestelde affiche van het reisbureau
,De Toerist" aan het raam van de woning van gei:ntimeerde en het eveneens
bij gerechtsdeurwaarder vastgestelde rek met brochures van diverse touroperators, rek geplaatst in het bureel van gei:ntimeerde (Antwerpen, 10 maart
1987, H.P., 1987, I, 259).
- Uit feitelijke omstandigheden dient te worden afgeleid of men met een
reisbemiddelaar te maken heeft. Een krantenverkoper die beschikt over
reisbrochures hem door een reisorganisator ter beschikking gesteld, speelt
in het bespreken en bestellen van de reis en in het sluiten van het reiscontract
geen enkele rol wanneer hij zich beperkt tot het ontvangen van een ingevuld
inschrijvingsformulier dat zich bevindt in hogergenoemde brochures die bij
hem kunnen gekocht worden. In deze wordt het reiscontract rechtstreeks
tussen de reisorganisator en de klant gesloten (Voorz. Kh. Brussel, 25 april
1986, H.P., 1986, II, 72).
- Moet verondersteld worden als makelaar en als tussenpersoon zoals
voorzien in de K.B.'s van 30 juni 1986 te zijn opgetreden de persoon die
met een stempel op een reeks folders zijn naam en adres aanbrengt met de
vermelding ,reisagent". Dienvolgens is een vergunning vereist (Voorz. Kh.
Veurne, 11 december 1986, H.P., 1986, IV, 216).
- Dat het tijdschrift waarin iemand zich als reisbemiddelaar voorstelt,
door een derde rechtspersoon wordt uitgegeven doet niets terzake (Voorz.
Kh. Brussel, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 99).
246. De activiteit van reisconsulent valt niet onder toepassing van de hier
besproken wetgeving (Voorz. Kh. Antwerpen, 6 november 1986, H.P.,
1986, IV, 103). Het feit dat een reisconsulent in zijn advertentie ook spreekt
over reisverzekeringen, over het gebruik van eurocheques en over het
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gebruik van Mister Cash apparatuur te Parijs en in Spanje, verandert daar
niets aan tenminste wanneer deze reisconsulent geen reiskontrakten mag
afsluiten noch voorschotten in eigen naam in ontvangst nemen (Voorz. Kh.
Antwerpen, 2 januari 1986, H.P., 1986, I, 2).
- Zijn reisadviseurs niet onderworpen aan de vestigingsregels van de wet
van 21 april 1965 noch aan het decreet van 21 maart 1985 dan mag de
reclame m.b.t. deze reisadviseurs niet dubbelzinnig zijn. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waren de bewoordingen
, ,Mijn agent van het Gemeentekrediet regelt niet alleen mijn geldzaken,
maar oak mijn vakantie" enigszins dubbelzinnig maar tach nag aanvaardbaar (Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1987, H.P., 1987, I, 134).
- De reisconsulent die zich inlaat met het reserveren van de vliegtuig-,
trein- en boottickets valt niet onder de toepassing van de wet van 21 april
1965 wanneer niet blijkt dat hij die tickets oak zelf verkoopt (Gent, 12 juni
1986, H.P., 1986, II, 255).
247. Oak de begrafenisondernemers deden van zich spreken. Het gaat hier

om een beroepsactiviteit waarvan de uitoefening geregeld is bij K.B. van
22 december 1982 in uitvoering van de wet van 15 december 1970.
Beslist werd dat volgende reclameberichten wijzen op de zelfstandige uitoefening van het beroep van begrafenisondernemer. Voldoet men niet aan de
terzake bestaande vestigingsvoorwaarden dan schendt men meteen artikel
54: de tekst onderaan de tekst van rouwbrieven of rouwkaarten ,Rouwleiding: Ceremoniebedrijf X - Rouwleiding X" met vermelding van het
telefoonnummer (Voorz. Kh. leper, 12 december 1986, H.P., 1986, IV,
223).
- het gebruik van de slogan ,Voor een verzorgde begrafenisplechtigheid"
in een reclame afgedrukt naast een kortingsbon voor de koffietafel en de
begrafenismaaltijd met verwijzing naar een funerarium en onder een publiciteit voor grafstenen (Voorz. Kh. Leuven, 10 juni 1986, H.P., 1986, II,
175).
- de vermelding op een rouwbrief van zijn naam en telefoonnummer
boven de naam van de drukker of samen met de afkorting Begr. op een
doodsprentje (Voorz. Kh. Dendermonde, 19 februari 1986, H.P., 1986, I,
137).
247bis. De begrafenisondernemer die een ,funerarium" exploiteert dient
in het bezit te zijn van een A.R.A.B. vergunning voor rouwkamers. Volgens
het Hof van Beroep te Gent mag men zich niet laten misleiden door het
louter gebruik van een andere benaming; de inrichting , waar regelmatig
lijken in afwachting van de begrafenis geplaatst worden" is vergunningsplichtig (Gent, 18 juni 1984, T.B.H., 1985, 160).
248. Oak

het uitoefenen van de beroepswerkzaamheden van
opticien-brillenmaker zonder te beschikken over een geldig vestigingsgetuig-
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schrift is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Het feit dat een vennoot
van een firma het diploma van opticien-brillenmaker heeft staat niet gelijk
met een vestigingsvergunning voor de firma (Voorz. Kh. Brugge, Afd.
Oostende, 13 maart 1986, H.P., 1986, I, 211).
- Werden eveneens strijdig bevonden met de eerlijke handelsgebruiken de
exploitatie van een supermarkt zonder naleving van de wettelijke verplichting de nodige parkeerplaatsen aan te leggen (Antwerpen, 9 september 1986,
H.P., 1986, III, 87), het uitbaten van een beenhouwerij zonder te beschikken over de door de Minister van de Middenstand af te leveren vergunning
(Voorz. Kh. Turnhout, 30 januari 1987, H.P., 1987, I, 115), de uitbating
van een restaurant zonder in het bezit te zijn van het vereiste getuigschrift
al werd het aangevraagd bij de Kamer voor Ambach ten en Neringen (Voorz.
Kh. Antwerpen, 26 februari 1987, H.P., 1987, I, 196), het opstarten van
de professionele activiteit van frituuruitbating zonder vestigingsgetuigschrift (Voorz. Kh. Brugge, 2 januari 1986, H.P., 1986, I, 11), het vervoeren van pakjes zonder te beschikken over het vervoerbewijs vereist door
artikel1 van de wet van 1 augustus 1960 op het zakenvervoer (Voorz. Kh.
Brugge, 4 december 1986, H.P., 1986, IV, 191; Voorz. Kh. Gent,
11 februari 1986, H.P., 1986, I, 117), de uitbating van een handelsvestiging
met grate oppervlakte zonder te beschikken over de vergunning voorzien
bij de wet van 29 juni 1975 (Voorz. Kh. Hasselt, 5 februari 1982, T.B.H.,
1983, 445, met noot Billiet, 1 .), de uitoefening van een ambulante activiteit
in diepvriesprodukten zonder vergunning (Voorz. Kh. Turnhout, 2 juli
1986, H.P., 1986, III, 16), de verkoop van kranten, tijdschriften en andere
publicaties in de onmiddellijke nabijheid van de in- en uitgang van het
station van Tienen, zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 van het
K.B. 4 april 1895, gewijzigd bij artikel 1 van het K.B. van 27 april 1962
voorziene toelating (Voorz. Kh. Leuven, 7 januari 1986, H.P., 1987, I, 95),
de niet naleving van een gemeentelijke politieverordening m.b.t. de exploitatie van taxidiensten (Voorz. Kh. Kortrijk, 8 september 1986, H.P., 1986,
III, 83), het niet eerbiedigen van een in een bouwvergunning opgelegde
voorwaarde (Cass., 2 mei 1985, T.B.H., 1985, 631), het vullen van gasflessen met vloeibaar petroleumgas, zonder in het bezit te zijn van de licentie
voorzien bij het K.B. van 30 december 1977 (Voorz. Kh. Dendermonde,
21 mei 1986, H.P., 1986, II, 123).
249. Het uitoefenen van het beroep van fotograaf zonder in het bezit te zijn
van het vereiste vestigingsgetuigschrift is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken voorzover dergelijk getuigschrift vereist is. Iemand die kan aantonen door een dienstcontract gebonden te zijn, waardoor hij in feite onder
het gezag en het rechtstreeks toezicht van iemand anders een bedrijf helpt
besturen, behoeft dergelijk getuigschrift niet (Antwerpen, 11 maart 1986,
H.P., 1986, I, 206).
- Foorreizigers die frituren uitbaten zijn niet enkel gerechtigd om gerechten en versnaperingen te verkopen die in frituurvet gebakken zijn, maar ook
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andere produkten zoals suikerspinnen en appels in stroop, die niet behoren
tot het domein van de ambulante restauratie in het algemeen, voor zover
zij hiervoor een inschrijving in het handelsregister hebben. Uit geen enkele
wettelijke bepaling blijkt dat suikerwaren enkel aan een suikerwarenkraam
mogen verkocht worden (Voorz. Kh. Tongeren, 30 apri11986, H.P., 1986,
II, 45).
- Voor aannemers is niet aileen een vestigingsattest (uitvoering van de wet
van 15 december 1970) vereist, tevens is er de registratieverplichting. Zo de
registratie vermeldt dat ze voor de bedekkings- en andere werken beperkt
is tot de niet gereglementeerde werken dan is de uitvoering van werken die
op gereglementeerde werkzaamheden betrekking heeft een schending van
artikel 54 (Voorz. Kh. Brussel, 20 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 60).
249. Betwistbaar is o.i. volgende beslissing: ,Uit de omstandigheid dat de
bevoegde overheid nog geen beslissing heeft genomen over het verzoek van
verweerster kan niet worden afgeleid noch vermoed dat haar uitbating niet
zou beantwoorden aan de normen en voorwaarden voorgeschreven voor de
uitbating van een fabriek van Italiaanse kaas (Voorz. Kh. Brussel, 31 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 85).
250. In de beslissingen behandeld in de randnummers 245 e.v. beperkt de
rechter zich tot de vaststelling dat een bepaalde gedraging strijdig is met de
eerlijke handelsgebruiken. Evenwel vergt de overtreding van artikel 54
tevens dat door dergelijke gedraging tenminste potentieel de beroepsbelangen van een of meer handelaars of ambachtslieden kunnen geschaad worden.
In de hierna behandelde beslissing wordt er terecht oak dit aspect onderzocht ,De schending van een wet, i.e., het aanleggen van een terras op de
openbare weg zonder de door de urbanisatiereglementering vereiste vergunning, heeft slechts het karakter van oneerlijke mededinging in de mate dat
de beroepsbelangen van een handelaar geschaad worden. De krenking van
de rechten van eiser is slechts theoretisch wanneer hij niet bewijst dat het
· bewuste feit verweerster een voordeel in de economische strijd heeft verschaft en hijzelf een terras heeft aangelegd op dezelfde stoep. In de onmiddellijke omgeving van de partijen hebben andere handelaars, die een gelijkaardige zaak uitbaten terrassen aangelegd zonder dat bewezen is dat zij over
een administratieve vergunning beschikken. De vordering werd afgewezen
(Voorz. Kh. Charleroi, 24 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 69).
Zoals het Hof van Cassatie het stelde in het arrest van 2 mei 1985 mag als
criterium om uit te maken of door de miskenning van een voorschrift een
economisch voordeel op een andere handelaar of ambachtsman wordt
verstrekt de strekking van een voorschrift niet worden aangewend. Zo kan
de miskenning van de beperkingen opgelegd door een bouwvergunning tach
als schadeverwekkend worden aangemerkt oak al heeft de bewuste overtreding niets met de handel te maken (Cass., 2 mei 1985, T.B.H., 1985, 631).
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251. Een vordering werd ingesteld omdat een handelsvestiging zonder
machtiging werd uitgebaat dan wanneer evenzeer de bruto bebouwde oppervlakte als de netto verkoopoppervlakte de door de wet gestelde limieten
overschreden. Uit het onderzoek bleek dat het verwijt alleen gegrond was
t.a.v. de bruto bebouwde oppervlakte die met 344m2 de gestelde grens
overschreed. De Voorzitter oordeelde dat aldus geen nadeel kon worden
berokkend aan de beroepsbelangen van de aanleggende handelaars (Voorz.
Kh. Luik, 22 juli 1982, Jur. Liege, 1983, 159). Voorwaar een op zijn minst
betwistbare beslissing.

252. Ook al worden de problemen m.b.t. de verdeling van dag- en weekbladen verder behandeld (randnummers 279-281) toch past het hier reeds te
vermelden dat een erkenning door een Gewestelijke Consultatieve Commissie (zie daarover De Vroede P. en Ballon, G.L., o.c., nr. 1223, p. 611,
voetnoot 43) voor de vestiging als krantenverkoper niet vereist is (Voorz.
Kh. Brussel, 14 juli 1982, J. T., 1983, 104).
Ill. DE SCHENDING VAN BEN INZAKE PRODUKTIE OF DISTRIBUTIE NORMATIEVE WETGEVING
A. ARTIKEL 58 VAN HET B.T.W. WETBOEK

253. Nadat in een eerste faze de toekenning van kortingen op de prijzen
van sigarettenpakjes, schending van artikel 58 van het B.T.W. Wetboek,
als overtreding van artikel 54 werd aangemerkt (zie De Vroede, P., Overzicht T.P.R., 1976, 724-725) en het Hof van Justitie niet op duidelijke wijze
voornoemd artikel58 B.T.W. als strijdig met artikel30 E.E.G. had bevonden (zie De Vroede, P. en Ball on, G .L., Handelspraktijken, nrs. 1225-1227)
kwam het probleem opnieuw in de actualiteit ingevolge een beslissing van
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik.
Door voornoemde Voorzitter werd artikel58 B.T.W. wel strijdig bevonden
met artikel30 E.E.G. en dienvolgens werd de schending van dat artikel niet
als overtreding van artikel54 aangemerkt. De Voorzitter putte zijn hoofdargument uit het arrest van het Hof van Justitie van 19 oktober 1980 (zaken
209 en 218178 in de Fedetabzaak).
In de loop van de desbetreffende procedure was gebleken dat de Belgische
Staat met behulp van de verschillende fiscale bandjes in de gelegenheid is
de vrijheid van de ondernemingen bij de keuze van de detailhandelsprijs van
hun produkten te belemmeren. Zo zag een firma zich na de invoering van
een nieuw goedkoop sigarettenmerk gedwongen de prijs daarvan met 6 F
per pakje te verhogen om ze te kunnen verkopen tegen een prijs die
overeenkwam met het goedkoopste fiscale bandje dat door de administratie
werd aangeboden nadat deze de met lagere prijzen overeenkomende fiscale
bandjes had afgeschaft (Voorz. Kh. Luik, 24 april1984, J.T., 1984, 459,
Jur. Liege, 1984, 298).
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Eenzelfde stelling werd ingenomen door de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel (4 december 1987, R. W., 1987-88, 822 met noot
De Vroede, P.).
Artikel 58 B.T.W. vond evenmin genade in de ogen van de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Zijn argumenten waren de
volgende: Het uitvaardigen van een wet waarbij aan verkopers vastgestelde
prijzen worden opgelegd waaraan zij hun produkten aan de consument te
leveren hebben, is van aard ofwel afspraken in de hand te werken die door
artikel85 E.E.G. verboden zijn, ofwel de mogelijkheid tot machtsmisbruik
in het leven te roepen, verboden op grand van artikel 86 E.E.G., vermits
daardoor potentieel de mogelijkheid geschapen wordt de handel tussen de
Lid-Staten ongunstig te bei:nvloeden.
Tevergeefs zou aangevoerd worden dat de Europese regel niet geldt omwille
van dringende behoeften van nationale fiscale aard, ten behoeve van de
consumentenbescherming en de volksgezondheid (cfr. arrest Cassis de
Dijon).
Terzake kan geen enkele dwingende behoefte van fiscale aard bestaan
vermits de schatkist geen hinder ondervindt van het feit dat verweerster een
ristorno van 15 F toekent aan ieder consument die zich een ganse farde
aanschaft, vermits de aksijnsbelasting voorafgaandelijk voldaan werd. Er
kan ook niet gewaagd worden van consumentenbescherming vermits door
de gedragingen van verweerster de consument bevoordeeld wordt, terwijl
eveneens vruchteloos van de noden van de volksgezondheid zou gewaagd
worden vermits in voorkomend geval de bepaling niet diende opgenomen
te worden in een fiscale wet (Voorz. Kh. Antwerpen, 7 augustus 1986, H.P.,
1986, Ill, 39).
- Inmiddels heeft de Commissie der Europese Gemeenschappen andermaal een beroep ingesteld tegen het Koninkrijk Belgie wegens schending van
artikel30 E.E.G. en artikel5 van de richtlijn 72/464 van de Raad betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabakswaren.
De Commissie heeft als een niet-nakoming van het gemeenschapsrecht
beschouwd het feit dat de Belgische autoriteiten de fabrikanten en importeurs van tabaksfabrikaten niet toestaan om vrij de maximumdetailhandelsprijs voor elk van hun produkten vast te stellen. Deze grief betreft de
weigering van de Belgische autoriteiten om:
a) nevenimporteurs fiscale bandjes te leveren, beantwoordend aan lagere
detailhandelsprijzen dan die welke de exclusieve importeur van het betrokken produkt heeft bepaald;
b) fiscale bandjes te leveren, beantwoordend aan hogere detailhandelsprijzen dan die welke golden, toen het produkt voor het eerst op de markt werd
gebracht, wanneer een importeur of de fabrikant van plan is de prijs van
zijn produkten te verhogen; en
c) fiscale bandjes te leveren, beantwoordend aan lagere detailhandelsprijzen dan die welke zijn vermeld op de , ,Lijst der fiscale bandjes voor tabak''.
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Om vormelijke redenen werd het beroep voor zover het de omvang van de
lijst der fiscale bandjes betreft niet-ontvankelijk verklaard (grief 1 C). Wat
de twee andere grieven betreft zou de Belgische regering zich in haar
antwoord bereid verklaard hebben, de nevenimporteur voor zijn produkt
een lagere detailhandelsprijs te Iaten vaststellen dan die van zijn concurrent,
en daarmee het bestaan op de Belgische markt te aanvaarden van verschillende prijzen voor identieke produkten. Met betrekking tot de mogelijkheid
om de prijzen te wijzigen nadat het produkt voor het eerst op de markt is
gebracht, zou zij de Commissie reeds in mei 1979 hebben meegedeeld, dat
de detailhandelsprijs van de produkten zowel neerwaarts als opwaarts kon
worden gewijzigd.
Bet beroep van de Commissie werd dan ook verworpen (B.v.J., 14 juli
1988, Zaak 298/86 Commissie/Kon. Belgie, niet gepubl., zie evenwel
PB C 215 van 17 augustus 1988).
B. BENAMING VAN PRODUKTEN

254. Ben deskundig onderzoek had aangetoond dat een vreemd vet ongeveer 1OJo - aanwezig was in een monster van de door appellante
geproduceerde chocolade. Ook zo de aanwezigheid van een vreemde stof
geen enkel kostenbesparend effect zou hebben en zou voortvloeien uit een
toevallige omstandigheid staat de inbreuk op het K.B. van 28 mei 1975
inzake cacao en chocolade vast en werd meteen een handeling gesteld
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Gent, 30 maart 1987, H.P., 1987,
I, 277).
- Bet kwalificeren van gefermenteerde melk als yoghurt is strijdig met het
K.B. van 2 oktober 1980 betreffende de etikettering van voorverpakte
voedingsmiddelen en van 18 maart 1980 m.b.t. dezelfde materie (Voorz.
Kh. Brussel, 25 april1986, R. W., 1986-87,885 metnoot Bailon, G.L.; lng.
Cons., 1986, 244; T.B.H., 1988, 228; zie m.b.t. de benaming yoghurt
B.v.J., 14 juli 1988, Zaak 298/87, Soc. An. Smanor).

C.

BENAMING BANK

255. Krachtens artikel3 van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 zijn aileen de
op de lijst der banken ingeschreven ondernemingen ertoe gerechtigd de
termen ,bank" of ,bankier" te gebruiken in hun maatschappelijke benaming, in de omschrijving van hun maatschappelijk doel en hun reclame.

Verboden werd dienvolgens het gebruik van de benaming ,Goudbank"ook in de reclame - voor een firma die naar luid van haar inschrijving in
het handelsregister zich inlaat met de inkoop en verkoop van oud goud,
gouden en zilveren munten, tandengoud, diamant en juwelen (Voorz. Kh.
Gent, 21 september 1982, T.B.H., 1983, 395 met noot De Vroede, P .).
Ook de Bankcommissie maakte zich zorgen over het wederrechtelijk ge-
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bruik van de benaming ,bank". lngevolge haar klacht veroordeelde de
Correctionele rechtbank te Antwerpen het gebruik van de benaming
,Goudbank" (Bankcommissie, Jaarverslag 1982-83, 19).
D.

VERPLICHTE WEKELIJKSE RUST EN AVONDSLUITING

256. De niet eerbiediging van de sluitingsuren opgelegd bij wet van 24 juli
1973 is als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aan te merken oak al
is de avondopening uitsluitend voor de leden van verweerster voorbehouden. In werkelijkheid zijn de bedoelde leden synoniem voor een normaal
koperspubliek dat al dan niet door haar als klanten die van een korting
genieten gekend is (Voorz. Kh. Gent, 17 december 1986, H.P., 1986, IV,
236).
- Het feit dat een afwijking op de wettelijke regeling inzake de verplichte
wekelijkse sluitingsdag werd aangevraagd zonder evenwel de administratieve toelating af te wachten ontneemt niet het wederrechtelijk karakter van
het openhouden van een handelszaak op een wettelijke rustdag (Voorz. Kh.
Turnhout, 24 januari 1986, H.P., 1986, I, 81; in dezelfde zin Voorz. Kh.
Hasselt, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 144).
- De vermelding ,open iedere weekdag, in het weekend na afspraak"
schendt de wetgeving op de verplichte sluitingsdag (Gent, 3 oktober 1985,
Ing. Cons., 1985, 458).
- W anneer de wetgeving op de zondagsrust van bepaalde ondernemingen
(wet van 5 juli 1979) aan de grondslag ligt van de vordering op grand van
artikel 54 dan kan het verbod van verkoop op zondag enkel betrekking
hebben op de specifieke produkten die getroffen werden door dit verbod
van verkoop op zondag en niet op de andere produkten die deze ondernemingen oak zouden verkopen (Voorz. Kh. Mechelen, 28 februari 1986,
H.P., 1986, I, 152).

E.

WETGEVING M.B.T. DE HANDEL IN VREEMDE MUNTEN

257. Artikel 78 en hoek I, titel V Wb. Kh. aldus vervangen bij enig artikel
van de wet van 30 juni 1975 reserveren het handeldrijven in vreemde munten
aan de banken of aan de personen daartoe door de Minister van Financien
gemachtigd.
Uit de voorbereidende werken tot de wet van 30 juni 1975 blijkt overduidelijk dat het de bedoeling van de wetgever is geweest een reglementering
m.b.t. de handel in vreemde deviezen in te stellen. Het was dan oak o.i.
ten onrechte dat aan een handelaar - in casu deze die onder de benaming
Goudbank opereerde - verboden werd zich met de handel in munten in
te laten (Voorz. Kh. Gent, 21 september 1982, T.B.H., 1983, 395, met noot
De Vroede, P.).
- Van voornoemde wet werd evenwel - naar aanleiding van een beroep
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ingesteld tegen een stakingsbevel - een juiste toepassing gemaakt door het
Hof van Beroep te Brussel. Het Hof stelde dat handel in vreemde deviezen
niet alleen de verrichtingen van aan- en verkoop bedoelt, maar bovendien
oak elke activiteit die tot doel heeft de speculatie of het tussenkomen in de
omloop van vreemd geld (Brussel, 26 januari 1984, J. T., 1984, 428).

F.

WETGEVING M.B.T. DE MECHANISCHE REPRODUCTIERECHTEN

258. Ben handelaar voerde rechtstreeks uit de U.S.A. fonoplaten in aldaar
rechtmatig gereproduceerd. De Amerikaanse auteur wordt in Belgie beschermd door de wet van 22 maart 1886 op de auteursrechten. Deze wet kent
a.m. aan de auteurs een absoluut recht op de reproductie van hun werken
toe. Door op de bewuste fonoplaten bij hun invoer in Belgie geen mechanische reproductierechten te betalen, worden de belangen van de eerlijke
handelaars die deze rechten wel betalen, geschonden (Voorz. Kh. Brussel,
21 apri11982, lng. Cons., 1982, 97 bevestigd bij Brussel, 17 mei 1984, Ing.
Cons., 1984, 341).
G.

WETGEVING M.B.T. RECLAME VOOR KOSMETISCHE PRODUKTEN

259. Artikel 4 van het K.B. van 10 mei 1978, uitvoering van de E.E.G.
richtlijn 76/768 van 27 juli 1976 m.b.t. kosmetische produkten, verbiedt
elke reclame die aan kosmetische produkten kenmerken toekent die ze niet
hebben.
Hiertegen werd gezondigd door de firma Estee Lauder in de reclame
betreffende negen door haar onder de benaming Estee Lauder - Body
Treatment Spa in de handel gebrachte kosmetische produkten bestemd voor
de lichaamsverzorging (Brussel, 31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124, met
noot Bogaert, G.).
Het Hof toetste eveneens de Belgische reglementering op haar conformiteit
met artikel 30 E.E.G. Het antwoord luidde: ,Het E.E.G.-recht - meer
bepaald het beginsel van vrij verkeer van goederen - verzet zich niet tegen
een nationale reglementering die, bij afwezigheid van gemeenschappelijke
reglementering, zonder onderscheid toepasselijk is op Belgische en ingevoerde produkten en die gerechtvaardigd is door een doeleinde van algemeen belang, nl. de dwingende vereisten opgelegd a.m. ter bescherming van
de verbruikers en met het oog op eerlijkheid in de handelsverrichtingen;
produkten die op wettige wijze in een andere Lid-Staat in het handelsverkeer
zijn gebracht kunnen aldus door een nationale regel uitgesloten worden van
invoer binnen deze nationale markt."
In het licht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie komt deze
conclusie als vrij betwistbaar over (zie De Vroede, P. en Flamee, o. c., pp.
365-366).
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H. INBREUK OP EEN FISCALE WETGEVING

260. Ben inbreuk op artikel66, § 2 van het Wetboek der met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen, begaan door een V.Z.W. die zich bezighoudt met de volledige organisatie van weddenschappen die worden aangegaan ter gelegenheid van paardenkoersen is een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad omdat dergelijke inbreuk een handelaar in een
concurrentiele positie stelt die kan beschouwd worden als ten onrechte
bevoorrecht in vergelijking met die van andere handelaars (Voorz. Kh.
Brussel, 27 juni 1983, T.B.H., 1984, 233, bevestigd bij Brussel, 16 mei
1984, T.B.H., 1984, 633, met noot De Caluwe, A.).
I. REGLEMENTERING DER PRIJZEN VAN ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN

261. Artikel 7, § 2 van de programmaovereenkomst inzake elektrische

huishoudtoestellen legt de verplichting op bij te koop aanbieding aan de
verbruiker een prijs aan te kondigen waarin alle te betalen taksen inbegrepen
zijn. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik verklaarde
onontvankelijk de vordering die wegens schending van deze bepaling werd
ingeleid. Volgens hem is een programmaovereenkomst een contract en
contractuele tekortkomingen kunnen niet via de vordering tot staken aangevochten worden (Voorz. Kh. Luik, 10 november 1983, onuitg. E.Z.
nr. 2907). Los van het betwistbare standpunt inzake de juridische aard van
een programmaovereenkomst (zie terzake De Vroede, P., ,Prijsregeling",
A.P.R., nr. 368) is het hier besproken probleem sinds de wijziging van
artikel2, § 3 W.H.P. ingevolge de wet van 14 november 1983 achterhaald.
De aangeduide prijs is de door de verbruiker te betalen eindprijs waarin de
B.T.W., alle taksen, alsook de kosten van alle diensten die moeten betaald
worden in supplement door de verbruiker, begrepen zijn.
- Iedere handelaar in elektro-huishoudapparaten is onderworpen aan de
regels van aanplakking van zijn prijzen en aan het verbod om naar een
andere prijs te verwijzen, zoals voorzien bij artikel8, M.B. van 26 mei 1971.
Dit is ook zo indien de handelaar niet deelneemt aan het programmaakkoord (Voorz. Kh. Brussel, 13 januari 1986, H.P., 1986, I, 53).
- De aankondiging ,gratis krediet" en , 12 maanden krediet aan OOJo
interest" voor electrohuishoudapparaten is niet strijdig met artikel 8 van
het M.B. van 26 mei 1971. De klant die kontant betaalt, betaalt dezelfde
prijs als degene die op krediet koopt. Ret gratis krediet heeft dus niet tot
gevolg de aangeplakte prijs te wijzigen en is geen referentie naar een andere
dan deze prijs (Voorz. Kh. Brussel, 13 januari 1986, H.P., 1986, IV, 274).
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J.

KANSSPELEN

262. Een kansspel in de zin van artikel1 van de wet van 24 oktober 1902
op het spel, is een spel dat, hetzij op zichzelf, hetzij wegens de omstandigheden waarin het beoefend wordt, van die aard is dat het toeval de overhand
heeft op de lichamelijke of verstandelijke behendigheid.
Een prijskamp met twee vragen waarbij het antwoord op de eerste vraag
voor de hand ligt (in casu was het antwoord op het deelnemingsformulier
terug te vinden) en het antwoord op de tweede vraag puur toeval impliceert,
is een kansspel.

De wet bestraft het rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel halen uit kansspelen. Dergelijk voordeel bestaat wanneer een handelaar door de verkoop
met gewone winst van kansspelen de omzet van zijn handel opdrijft. Meer
dan een commercieel voordeel hal en uit het verlangen van de gewone burger
naar het spel wordt door de wet niet vereist.
Door de wet op het spel te overtreden behaalt men een commercieel voordeel
op de andere handelaars die zich wel gedragen naar de voorschriften van
die wet, zodat artikel54 W.H.P. geschonden wordt (Voorz. Kh. Kortrijk,
2 oktober 1986, J.T., 1987, 650 met noot De Brouwer, L.).
263. Van schending van de wet van 24 oktober 1902 is er geen sprake
wanneer het gaat om spelen die lichaamsoefeningen of handigheid vereisen
evenmin als op weddenschappen naar aanleiding van deze spelen aangegaan
(Voorz. Kh. Brussel, 28 mei 1982, lng. Cons., 1982, 249).

- Werd evenmin als kansspel aangemerkt een telefonisch spel dat erin
bestaat zo vlug mogelijk een bepaald telefoonnummer te vormen teneinde
de eerste te zijn om correct bepaalde vragen die vooraf niet gekend waren,
te kunnen beantwoorden. Deze antwoorden waren te vinden in de reclame
van de opererende firma evenals op de verpakking van het door haar
verkochte produkt. Het vergde dus een zeker doorzicht om de gestelde
vragen onmiddellijk te beantwoorden terwijl ook schranderheid vereist is
om het telefoonnumer met het indrukken van een toets te kunnen vormen
(Voorz. Kh. Kortrijk, 9 juli 1987, J. T., 1987, 664).
K.

LOTERIJWETGEVING

264. - De toepassing van artikel 301 Sw. vergt dat een loterij slechts
verboden is wanneer ze tot het publiek gericht is. Het feit dat een tombola
voor voortverkopers gereserveerd wordt is niet van aard de toepassing van
voornoemde wet uit te sluiten zo uit de feiten blijkt dat de organiserende
firma die niet over een selectief distributienet beschikt de tombola ook voor
potentiele klanten openstelt (Voorz. Kh. Gent, 26 oktober 1982, Ing. Cons.,
1982, 287 bevestigd bij Gent, 5 september 1983, Ing. Cons., 1984, 179).

-

Nu door het Hof van Cassatie werd beslist dat ook sweepstakes onder
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de toepassing vallen van de loterijwetgeving zal ook het organiseren van
dergelijke sweepstakes als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken kunnen aangemerkt worden (Cass., 24 september 1987, D.C.R., 1988,
47 met noot Bailon, G.L. en De Vroede, P .). Het andersluidend standpunt
ingenomen door het Hof van Beroep te Brussel mag dus wei vergeten
worden (Brussel, 24 juli 1984, J. T., 1985, 353 met noot Van Bunnen, D.).
- Nadat aan een handelaar verboden werd tombolaloten te schenken naar
aanleiding van een aankoop (Voorz. Kh. Gent, 6 januari 1987, H.P., 1987,
I, 62) organiseerde de betrokken handelaar een wedstrijd tussen de houders
van tombolaloten die tegen inlevering ervan een wedstrijdformulier hadden
bekomen. Ook deze praktijk werd verboden (Voorz. Kh. Gent, 7 maart
1987, H.P., 1987, I, 247 met kritische noot van De Bauw, H.).
- M.b.t. loterijen zijn te vermelden Leurquin, X., ,Les loteries commerciales", T.B.H., 1988, 173 e.v., en Balate, E., ,Le sweepstake: une mort
quasi certaine et une resurrection peu probable", J. T., 1988, 173.
L. R.S.Z. BIJDRAGEN
265. Principieel is de wanbetaling van R.S.Z. bijdragen een handeling

strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Er werd evenwel beslist dat indien
het uitstellen van betaling der R.S.Z. bijdragen geschiedt zonder concurrentievervalsend inzicht de voorwaarden voor de toepassing van artikel 54 niet
vervuld zijn (Voorz. Kh. Brussel, 7 februari 1986, T.B.H., 1986, 560; zie
eveneens Voorz. Kh. Antwerpen, 16 juli 1982, B.R.H., 1984, 218).
M. MISBRUIK VAN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE
266. De bevoegdheid van de Koning om, na advies van de Raad voor

Economische Geschillen uitspraak te doen over inbreuken op de wet van
27 mei 1960 tot bescherming tegen misbruik van economische machtspositie
sluit de bevoegdheid van de rechterlijke macht niet uit telkens wanneer blijkt
dat door het misbruik van een economische machtspositie ook het individueel beroepsbelang van een handelaar wordt benadeeld. Een bepaalde vorm
van voorrangsregeling in de distributie van films is een maatregel die zijn
rechtvaardiging vindt in de noodzaak de projectierechten van het beperkt
aantal copies van een film zo oordeelkundig mogelijk te verdelen. De
aangeklaagde gedraging heeft aileen tot gevolg dat eiseres haar beurt moet
afwachten om de films te kunnen voorstellen en niet dat zij geheel in de
onmogelijkheid komt om die films te vertonen, laat staan haar handelsactiviteiten uit te voeren. Er is dus geen misbruik (Voorz. Kh. Brussel, 6 juni
1986, H.P., 1986, II, 160).
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N. WET OP DE GENEESMIDDELEN
267. De drukker die boekjes met geneesmiddelenvoorschriften gratis aan
artsen verstrekt waarop de identiteit van de arts vooraf gedrukt werd en in
die boekjes tegen betaling reclame voor geneesmiddelen opneemt, stelt
tegenover andere drukkers een met de eerlijke handelspraktijken strijdige
daad. Hij moet er zich immers van onthouden mee te werken aan overtredingen van artikel10 W. 25 maart 1964 op de geneesm.iddelen (premieverbod) en op artikel 6 K.B. 9 juli 1984 betreffende de voorlichting en de
reclame inzake geneesmiddelen door fabrikanten, invoerders en groothandelaars in geneesmiddelen, die zulke boekjes niet gratis mogen aanbieden
(Voorz. Kh. Brussel, 5 februari 1988, R. W., 1987-88, 1376 met kritische
noot Bailon, G.L.).

0. VEILIGHEIDSWAARBORGEN M.B.T. ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN LEIDINGEN
268. In uitvoering van het K.B. van 23 maart 1977 is het verboden bepaalde

elektrische machines en apparaten in de handel te brengen. Betreffende
radiatoren waarvan de verkoop niet verboden is kan de zgn. non conformiteit van de door de Belgische wetgeving opgelegde veiligheidsnormen niet
uitsluitend blijken uit testen en proeven die op tegensprekelijke wijze door
de eigen laboratoria van eiseres werden gedaan. Daar het om apparaten gaat
die in de Duitse Bondsrepubliek vervaardigd zijn moet het Duitse gelijkvormigheidsattest volstaan om de verkoop in Belgie toe te Iaten in toepassing
van de artt. 30 tot 37 E.E.G. en van de richtlijn 73/23 van de Raad van
Ministers waarvan de principes hernomen werden in artikel 6 van het K.B.
van 22 maart 1977 (Voorz. Kh. Brussel, 21 februari 1986, H.P., 1986, I,
189).
P. DECREET VAN 8 JULI 1983 (FRANSE GEMEENSCHAP) HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE NIET COMMERCIELE PUBLICITEIT OP RADIO EN TELEVISIE
269. De N.V. Renault Belgique-Luxembourg heeft aan de R.T.B.F. een
reeks uitzendingen gevraagd. Het ging bier om reclameboodschappen die
telkens gevolgd werden door de woorden , ,U n constructeur plein de bonnes
intentions: La Regie Renault". Deze boodschappen dienen slechts een
belang, dat van de N.V. Renault Belgique-Luxembourg en vertonen geen
enkel karakter van algemeen belang. Door artikel1, § 3 van het decreet van
8 juli 1983 te schenden wordt een handeling gesteld strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken. Dat de N.V. Renault Belgique-Luxembourg gecontroleerd wordt door een buitenlandse nationale regie is terzake niet dienend.
De N.V. Renault Belgique-Luxembourg is als Belgische vennootschap aan
te merken (Voorz. Kh. Brussel, 2 juli 1985, Jng. Cons., 1985, 302).
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Q.

VOORSCHRIFTEN INZAKE ETIKETTERING EN RECLAME M.B.T. VOE-

DINGSMIDDELEN

270. Bij artikel 5, § 1 van het K.B. van 27 januari 1936 dient op de
verpakking van de te koop aangeboden margarine het woord margarine in
letters van minimum 2 em te worden aangebracht. De niet-naleving van
deze achteraf opgeheven verplichting werd als schending van artikel 54
aangemerkt (Voorz. Kh. Gent, 30 oktober 1984, T.G.R., 1985, 94).
- Artikel 5, § 1 van het K.B. van 2 oktober 1980 vereist de verplichting
het gehalte van hazelnoten te vermelden slechts wanneer de etikettering de
aandacht vestigt op de aanwezigheid van een of meer ingredH!nten die van
wezenlijk belang zijn voor de eigenschappen van het voedingsmiddel. In
casu is de aanwezigheid van hazelnoten van geen wezenlijk belang voor de
eigenschappen van het kwestige voedingsmiddel. De smeerbaarheid van het
produkt, zijn voedingswaarde of zijn smaak hangen niet af van de aanwezigheid van hazelnoten.
De afbeelding van twee hazelnoten op het etiket van Pralinutta dient
beschouwd te worden als een aanduiding van de smaak van de smeerpasta
en om een onderscheid te maken met andere smaken. De aanduiding van
een afbeelding met het oog op smaakaanduiding is trouwens algemeen
gebruikelijk (Voorz. Kh. Brussel, 2 juni 1986, H.P., 1986, II, 155).
- Strijdig met de eerlijke handelsgebruiken is het niet-leesbaar vermelden
van de wettelijke verkoopbenaming en het in de plaats van de verkoopbenaming laten treden van een aan de voedingswaar gegeven fantasiebenaming
(artt. 3 en 8 K.B. 2 oktober 1980 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen). Het prat gaan op de afwezigheid van een conserveermiddel in een voedingsmiddel wanneer dit middel overbodig is, gelet op
de behandeling die het voedingsmiddel onderging, is strijdig met het verbod
te doen geloven dat een voedingsmiddel bijzondere eigenschappen bezit,
indien alle soortgelijke voedingsmiddelen dezelfde eigenschappen bezitten
(art. 4, 2°, K.B. 17 april 1980 betreffende reclame voor voedingsmiddelen;
Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1986, R. W., 1986-87, 885 met noot Ballon,
G.L.; Ing. Cons., 1986, 244; T.B.H., 1988, 228).
- Staking kan bevolen worden van het aanbod van flessen met etiketten
brandewijn of spiritualien die de naam en het adres van de fabrikant, de
verpakker of van een in een van de Lid-Staten van de E.E.G. gevestigde
verkoper alsmede het teken ,e" niet bevat (Voorz. Kh. Gent, 30 oktober
1984, T.G.R., 1985, 94).

R.

VENNOOTSCHAPSWETGEVING

271. Door haar maatschappelijke benaming niet te vermelden op het blad
dat zij uitgeeft, leeft verweerster de verplichtingen haar opgelegd door
artikel128 Venn.W. en artikel9, 5° gecoord. wetten op het handelsregister
niet na. Opdat deze nalatigheid ook een inbreuk op artikel54 zou zijn, dient
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eiseres evenwel aan te tonen dat dit aanleiding geeft tot schade in haren
hoofde en dat doet zij niet. Niet aile tekortkomingen aan de wet zijn daden
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Mechelen, 30 januari
1987, H.P., 1987, I, 138). Juister ware volgende conclusie geweest: niet aile
tekortkomingen aan de wet zijn als inbreuk op art. 54 aan te merken.
S.

PLICHTENLEER VAN REISBUREAUS

272. Volgens de plichtenleer van reisbureaus, vastgelegd in het K.B. van
30 juni 1966 gewijzigd bij K.B. van 1 februari 1975 betreffende het statuut
van de reisbureaus mochten geen commissiegelden, ristorno's of voordelen
van welke aard ook aan de klanten worden toegekend. De niet-naleving van
deze bepaling werd aangemerkt als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Antwerpen, 4 februari 1982, R. W., 1981-82,
2555; Antwerpen, 7 januari 1985, R. W., 1985-86, 246). Op prejudiciele
vraag door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel tot
het Hof van Justitie gericht besliste het Hof dat bedoelde verplichting
onverenigbaar is met de verplichtingen die voor de Lid-Staten voortvloeien
uit artikel5, junctis de artikelen 3, sub f, en 85 E.E.G. (H.v.J., 1 oktober
1987, zaak 311/85, S.E. W., 1988, 249). Reeds v66r het arrest van het Hof
van J ustitie werd geveld weigerde de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel het aangevochten K.B. van 30 juni 1966 toe te passen
(Voorz. Kh. Brussel, 18 april1986, H.P., 1986, II, 32). Inmiddels werd het
K.B. van 30 juni 1966 grondig gewijzigd bij K.B. van 22 september 1988
(B.S., 28 oktober 1988).
T.

VERKOOPS- OF LEVERINGSWEIGERING

273. Over de weigering van verkoop en van levering is heel wat te doen
geweest tijdens de hier onderzochte periode. Wij hebben getracht tot een
indeling te komen in beoordeling naar Belgisch recht en beoordeling naar
Europees communautair recht, in de mate vanzelfsprekend dat terzake
Belgische problemen aan de orde waren. Het ontgaat ons niet dat deze
indeling enigszins kunstmatig is. In algemene zin verwijzen we ook naar de
studie: Stuyck, J. en van deWaile de Ghelcke, B., , , Weigering van verkoop
en van levering", T.B.H., 1984, 324 e.v.
1. VERKOOPSWEIGERING NAAR BELGISCH RECHT

a.

GEVALLEN VAN RECHTMATIGE VERKOOPSWEIGERING

274. Verkoopsweigering is niet altijd onrechtmatig. Verweerster die geen
machtspositie op de markt voor geschenkartikelen bekleedt, bevoorraadt
reeds een kleinhandelaar in dezelfde straat als eiseres (Nieuwstraat Brussel).Verweerster heeft dus een redelijk belang bij het niet bevoorraden van
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eiseres want de bevoorrading zou betekenen dat op hetzelfde verkooppunt
twee handelszaken elkaar met haar produkten zouden bekonkurreren hetgeen - zelfs al heeft verweerster geen sluitend selectief distributiesysteem
opgezet - haar uit verantwoorde commerciele redenen niet wenselijk mag
voorkomen. De perspectieven op een ,ruimere" omzet van haar produkten
op ditzelfde verkooppunt door de aanwezigheid van een tweede handelszaak, zijn twijfelachtig, vermits de uitbouw van een tweede handelszaak op
hetzelfde verkooppunt voor verweerster in elk geval bijkomende administratie- en leveringskosten inhoudt, alsook de mogelijkheid dat geen van
beide verkooppunten - of minstens een van de twee - geen voldoende
omzet van haar produkten meer bereikt. De handelsvrijheid die eiseres zich
voorbehoudt is dan ook gegrond (Voorz. Kh. Brugge, 20 november 1986,
H.P., 1986, IV, 154; zie ook Antwerpen, 26 maart 1985, R. W., 1986-87,
177 met noot De Vroede, P.). In een ongeveer gelijkaardige zaak voegt de
Kortrijkse voorzitter daar nog aan toe dat bet geen met de eerlijke gebruiken
strijdige daad is om een vast klienteel te verkiezen (Voorz. Kh. Kortrijk,
8 februari 1988, T.B.H., 1988, 654).
- Een verkoopsweigering waarbij louter individuele belangen betrokken
zijn, ontsnapt aan het toepassingsgebied van de wet van 27 mei 1960; zij
kan wel getoetst worden aan de bepalingen van artikel 54 dat een algemene
draagwijdte heeft.
In een zaak voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen werd ten onrechte gesproken van een verkoopsweigering.
Het ging in feite om een beslissing van de B.M.W. Belgium om aan haar
onderconcessionarissen een bepaalde werkkledij bestemd voor de werknemers aan te bevelen met de bedoeling tot een uniforme werkkledij voor aile
B.M.W. werknemers te komen.
Uiteraard valt de keuze dan op bepaalde leveranciers ten nadele van anderen
die eveneens hoopten voor de levering in aanmerking te komen. Terecht
oordeelde de Voorzitter dat eiseres op volkomen normale wijze uit het
leveringscircuit is gesloten daar haar competitieve rechten op geen enkele
wijze werden beknot zodat verweerster haar volledige vrijheid van contracteren behield terwijl er ook geen uitdrukkelijke verplichting werd opgelegd
tegenover de onderconcessionarissen de exclusiviteit te handhaven deze
exclusiviteit enkel verdedigend op grand van opportuniteit en prestigeredenen hetgeen logisch is (Voorz. Kh. Mechelen, 26 september 1986, H.P.,
1986, III, 130).
- Verkoopsweigering ingegeven door de betrachting de klant tot integrale
betaling van zijn schuld te dwingen is niet onrechtmatig (Brussel, 18 juni
1986, H.P., 1986, II, 194).
- Geoorloofd is ook de levering te weigeren aan een handelaar die de door
hem aangekochte produkten stelselmatig met verlies verkoopt (Voorz. Kh.
Brussel, 16 mei 1983, T.B.H., 1984, 388). In een ander vonnis stelt dezelfde
Voorzitter evenwel dat dit argument niet opgaat wanneer de verkoop met
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verlies door een grassier wordt bedreven. Op deze praktijk is artikel 22 niet
van toepassing en om artikel 54 toepasselijk te maken dient te worden
bewezen dat door de met verlies verkopende grassier de belangen van de
exclusieve importeur zouden kunnen geschaad worden. En dat is niet het
geval, aileen op het detailvlak kunnen zich terzake problemen voordoen
(Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1984, T.B.H., 1984, 407).
- Rechtmatig is ook de leveringsweigering die steun vindt in de algemene
afzetpolitiek van de leverancier. Het ging in deze om de weigering een
abnormale hoeveelheid produkten te leveren. De bestelling werd slechts
gedeeltelijk uitgevoerd overeenkomstig een door de leverancier opgezet
contingenteringssysteem om de beschikbare voorraden onder aile klanten
te verdelen (Voorz. Kh. Brussel, 31 januari 1983, T.B.H., 1984, 382).
- In de zaak N.V. Sodal (Fnac)/National Panasonic Belgium kwam het
tot tegengestelde beslissingen. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde dat de leveringsweigering van National Panasonic Belgium onrechtmatig was. Het argument dat FNAC een slechte betaler
zou zijn is in feite een voorwendsel. De ware reden van de stopzetting van
de leveringen is de agressieve prijzenpolitiek van FNAC. De rechter oordeelt
bovendien dat de stopzetting der leveringen het bepaalde in de programmaovereenkomst m.b.t. elektrische huishoudtoesteilen schendt (Voorz. Kh.
Brussel, 17 mei 1983, T.B.H., 1984, 354).
Het Hof van Beroep deelt dit stand punt niet en stelt dat Panasonic diverse
redenen had om de zakenrelatie af te breken w.o. de achterstanden in de
betalingen en haar voorkeur te leveren aan kleine detaillisten die over
minder inkoopmacht beschikken en beter passen in het kader van haar
rechtmatige verkooppolitiek (Brussel, 5 september 1983, T.B.H., 1984,
359, zie ook kritische commentaar in De Vroede, P. en Bailon, G.L., o.c.,
nr. 1269).
b.

GEVALLEN VAN ONRECHTMATIGE VERKOOPSWEIGERING

275. Verkoopsweigering is strijdig met het bepaalde in artikel 54 zo geen
afdoende verantwoording kan worden voorgelegd. Dergelijke verantwoording ontbreekt indien:
- de leverancier er geen selectief distributiesysteem op nahoudt;
- hij niet bewijst dat de wederverkoper- die hij in het verleden kredietfaciliteiten toestond - zijn verplichtingen ingevolge dat leverancierskrediet
niet naleefde. De leverancier kan eventueel weliswaar gerechtigd zijn af te
zien van het verlenen van verder leverancierskrediet aan de wederverkoper
en enkel nog bereid gevonden worden tegen onmiddellijke betaling te
leveren - in casu lag geen enkel stuk voor dat toelaat te besluiten dat hij
juist ingevolge deze gewijzigde leveringspolitiek t.o.v. wederverkoper verdere leveringen weigerde;
- hij niet bewijst dat de wederverkoper een publiciteit voerde in strijd met
W.H.P.
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Ben niet duidelijk gemotiveerde verkoopsweigering waarvan de staking
wordt bevolen houdt in dat de leverancier eerst na een duidelijk gemotiveerd
standpunt (waarvan de rechtszekerheid eventueel uiteraard opnieuw in
vraag kan gesteld worden door de wederverkoper) tot een nieuwe verkoopsweigering kan overgaan (Voorz. Kh. Brugge, 17 april1986, H.P., 1986, II,
50).
- Ben handelaar baat een winkel uit voor schoolbenodigdheden, schoolboeken en dgl.; hij bezorgt ook bepaalde tijdschriften van huis tot huis; het
is zijn bedoeling ook dagbladen te verkopen. Daartoe richt hij een aanvraag
tot diverse kranten. Deze laten weten dat rekening gehouden met het
negatieve advies van de Gewestelijke Adviescommissie van Brabant, op dit
verzoek niet kon worden ingegaan. Voorzeker gaat het slechts om een advies
maar het blijkt dat de belanghebbende uitgevers in 900Jo der gevallen het
advies van die commissie volgen. In uiterst scherpe bewoordingen wordt
deze handelwijze door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel veroordeeld. Hierna enkele overwegingen. Wanneer kooplui onderling een akkoord aangaan waarvan de uitkomst is dat bepaalde personen
op een willekeurige wijze of op een dusdanige wijze dat de goede gronden
ervan niet te achterhalen zijn, noch aan de algemene rechtsnorm van
betamelijkheid kunnen worden getoetst, uit het handelscircuit worden
uitgesloten of de toegang tot de handelsbedrijvigheid van hun keuze wordt
ontzegd, is er een onverrechtvaardigde schending van de vrijheid tot handel
drijven van de uitgeslotene. Door het negatieve advies van de Commissie
werd de belanghebbende uit het handelscircuit van kranten en tijdschriften
uitgesloten.
Inderdaad, de verweersters als krantenuitgeefsters vertegenwoordigen de
overgrote meerderheid van de in het Rijk in de Nederlandse taal uitgegeven
krantentitels; het is onmogelijk om aileen met de overblijvende titels een
renderende krantenzaak te beginnen, laat staan in stand te houden. De
aangeklaagde verkoopsweigering vloeit voort uit een onderling overlegde
afspraak en gaat als dusdanig het bestek te buiten van een normale handelsverhouding tussen individuele kooplui; het is een verhouding tussen een
dominante groep enerzijds en een enkeling anderzijds waarin het principiele
evenwicht dat een gezonde opvatting van de vrijheid van koophandel
impliceert niet meer aanwezig is. Van behartiging van rechtmatige belangen
kan geen sprake zijn; de bedoeling is overduidelijk: de gevestigde verdelers
tegen het opkomen van nieuwe concurrenten beschermen. Zulke malthusiaanse praktijken bevorderen de distributie niet, zij hebben verder voor
gevolg dat de bestaande operateurs of handelaars verzekerd als ze zijn van
hun marktpositie, veel minder moeite zullen doen om hun verkoopcijfer op
te drijven en ook om met nieuwe verkoopstechnieken het comfort van hun
routine te verbreken. Br wordt niet bewezen dat een particulier belang
bestaat dat als dusdanig tegen het belang van de aanlegger zou opwegen en
dat daardoor de schade zou gewettigd zijn die zij hem toebrengen door hem
praktisch de toegang tot de markt te ontzeggen. De gevestigde krantenver-
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kopers hebben op het instellen van een regeling aangedrongen daartoe
aangespoord door overwegingen van corporatistische aard dan wel door de
zorg van het algemeen belang (Voorz. Kh. Brussel, 8 juli 1982, T.B.H.,
1984, 376).
Het distributiesysteem voor kranten dat hier geen genade vond in het kader
van een afweging van private belangen en los van een onderzoek naar zijn
verenigbaarheid met artikelen 85 en 86 E.E.G., werd later door de Raad
voor Economische Geschillen strijdig bevonden met het algemeen belang.
De door de Raad voor Economische Geschillen uitgewerkte voorstellen
werden door de Minister van Economische Zaken overgenomen en leidden
tot een akkoord met de betrokken onderneming (Persagentschap Vervoer
en Distributie, afgekort P.V.D.) (B.S., 17 augustus 1983).
276. Ten dele steunend op voornoemd akkoord weigerde de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Brussel gevat in kort geding aan P. V.D.
de verplichting op te leggen onmiddellijk tot levering van kranten aan de
S.A. Binon et Cie over te gaan.
Interessant in deze beslissing zijn volgende gegevens.
Er zijn in Belgie meer dan 5.500 persverkooppunten; dit aantal verhogen
stelt het probleem van het terugnemen van de onverkochte exemplaren.
Deze worden op tenminste 40 tot 60 a 800Jo van de persleveringen geraamd
en zulks op een markt waar het percentage abonnementen slechts 250Jo
vertegenwoordigt. De ervaring heeft uitgewezen dat een verhoogd aantal
verkooppunten het volume van de onverkochte kranten en tijdschriften nog
doet toenemen. In 1980 vertegenwoordigden de gei'mporteerde dagbladen
en tijdschriften 250Jo van het in Belgie in deze sector verwezenlijkte zakencijfer. P.V.D. heeft 350Jo van de Belgische pers, de abonnementen niet
meegerekend en 65 OJo van de buitenlandse, hetzij in totaal 41 OJo. Volgens
de Voorzitter is dat het bewijs dat P .V.D. geen monopoliepositie inneemt
(Voorz. Kh. Brussel, 3 januari 1984, T.B.H., 1984, 402). Een andere
Voorzitter van dezelfde rechtbank is van oordeel dat 7 a 120Jo van de markt
van een bepaald produkt wijst op het bestaan van een economische machtspositie (Voorz. Kh. Brussel, 13 juli 1983, T.B.H., 1984, 410).
277. Is ook onrechtmatig de leveringsweigering die als rechtsmisbruik is aan
te melden. Zulks zal het geval zijn wanneer de leveringsweigering ingegeven
is door het feit dat de klant de verkoopprijzen niet wil eerbiedigen dan
wanneer hij voorheen de betrokken produkten - het gaat om boeken ontving zonder voornoemde verplichting (Voorz. Kh. Brussel, 27 oktober
1987, Ing. Cons., 1988, 62).
- Leveringsweigering is ook onrechtmatig wanneer men zich beroept op
kasproblemen bij eiseres die men zelf heeft uitgelokt door plots betaling te
eisen voor goederen die tot dan toe in consignatie werden geleverd (Voorz.
Kh. Brussel, 25 maart 1986, H.P., 1986, I, 220).
- Wanneer een distributeur en een handelaar reeds lange tijd met elkaar
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in handelsrelatie zijn, is de plotselinge weigering van de distributeur om een
contract aan te gaan met de handelaar onrechtmatig indien er geen ernstige
motieven aanwezig zijn (Voorz. Kh. Brussel, 8 december 1983, T.B.H.,
1984, 397).
- Zij die het monopolie of het quasi-monopolie (en zij die een oligopoliepositie gelijkaardig aan een monopolie bekleden) bezitten over een bepaald
goed, zijn er niet toe gerechtigd op arbitraire wijze te weigeren dit goed af
te staan, om een normale vraag, aan·redelijke voorwaarden, te voldoen, aan
diegene voor wie het bezit van dit goed de voldoening betekent van een vitale
behoefte, zelfs indien deze behoefte louter economisch is.
De onderneming die over een economische machtspositie beschikt moet
bewijzen dat het strak systeem van selectieve distributie dat zij heeft
ingesteld, onmisbaar is tot de verwezenlijking van een goed evenwicht van
haar bedrijf. Zoniet, maakt de verkoops- of contractsweigering die steunt
op de noodzaak een dergelijk systeem te handhaven, een misbruik uit van
economische machtspositie. Is eveneens kennelijk een misbruik, de gedraging van deze onderneming, die de selectiecriteria toepast door met haar
gebonden detailondernemingen te bevoordeligen, hetgeen er op neerkomt
een bestaand monopolie te versterken en dit uit te breiden tot de markt van
de detailhandel (Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985; T.B.H., 1987, 293
met noot van de Walle de Ghelcke, B.; zie oak Voorz. Kh. Brussel,
6 november 1985, Ing. Cons., 1985, 468).
2. VERKOOPSWEIGERING GETOETST AAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 85 E.E.G.

278. De eenzijdige beslissing waarbij een producent zijn productiehoeveelheid vaststelt valt niet onder de toepassing van artikel85, lid 1, E.E.G. zelfs
indien deze beslissing van aard is kwantitatief beperkende gevolgen te
hebben in het verkeer van de betrokken goederen. De organisatie van. een
selectief distributienet in functie van de omvang van het aanbod en van de
potentiele vraag is gerechtvaardigd.
De geldigheid van een selectief distributienet van kwalitatieve aard t.o.v.
artikel 85, lid 1 is niet onderworpen aan de voorwaarde dat in de bevoorrading zou kunnen voorzien worden van aile handelaars die aan de gestelde
kwalitatieve criteria beantwoorden. Het op touw zetten van een selectief
distributienet is niet gelijk te stellen met een openbaar aanbod van bevoorrading tot bedoelde handelaars gericht, en deze putten daaruit geen persoonlijk recht tot bevoorrading (Voorz. Kh. Brussel, 14 februari 1986, H.P.,
1986, I, 130).
- Ben nationaal agent - bedoeld wordt een importeur - die deel uitmaakt van een selectief distributiesysteem kan naar eigen wil al dan niet met
anderen contracteren en moet een negatief antwoord op een vraag tot
bevoorrading niet motiveren. Het bewijs van het onrechtmatig karakter van
een verkoopsweigering dient geleverd te worden door het slachtoffer van
de aangevochten verkoopsweigering.
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Het feit dat een handelaar ook Omega-horloges zou kunnen verkopen, maar
de leverancier van dat merk hem weigert deze horloges te verkopen, terwijl
een van de honderden erkende Omega-voortverkopers op korte afstand van
de handelaar woont Ievert geenszins het bewijs dat dit de handel tussen de
E.E.G. Lid-Staten zou belnvloeden. De verkoopsweigering waarvan de
handelaar het slachtoffer is, is bijgevolg niet in se strijdig met artikel 85,
lid 1 E.E.G. en dus ook niet met artikel 54.
Artikel 54 maakt geen rechtsgrond uit om te verhelpen aan de toestand dat
een handelaar in de onmogelijkheid is om zich ergens op normale wijze met
bepaalde produkten te bevoorraden, indien die toestand niet het gevolg is
van een daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh.
Brussel, 20 februari 1986, H.P., 1986, I, 138).
- Een selectief distributiesysteem is geoorloofd in de mate dat de selectiecriteria objectief en van kwalitatieve aard zijn, en dat de voorwaarden op
uniforme wijze zijn vastgesteld. Administratieve brieven die eiseressen
vanwege de E.E.G. Commissie bekwamen zijn daarbij een appreciatieelement (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, H.P., 1986, IV, 246).
- Wanneer de toegang tot een selectief distributiestelsel afhankelijk is
gesteld van voorwaarden die verder gaan dan een eenvoudige objectieve
selectie van kwalitatieve aard en vooral wanneer die toegang op kwantitatieve criteria berust, valt het distributiestelsel in beginsel onder het verbod van
artikel 85, lid 1 voorzover het distributiestelsel de mededinging vervalst en
de tussenstaatse handel ongunstig belnvloedt.
De overeenkomst die een uitvoerverbod inhoudt belnvloedt ongunstig de
tussenstaatse handel. Een selectief distributienet dat afhankelijk is van
kwantitatieve criteria vervalst de mededinging daar dit het aantal verdelers
beperkt.
Een dergelijke overeenkomst is nietig en kan niet tot grondslag dienen van
een vordering tot verbod van verkoop, gericht tot een niet erkende verdeler.
De nationale rechter is bevoegd de overeenstemming van een overeenkomst
met artikel 85 te onderzoeken zolang de Commissie de procedure niet heeft
aangevat (Voorz. Kh. Nijvel, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 472 met
kritische noot van Spiritus-Dassesse, A.).
- De aanmelding van een afspraak aan de Commissie na de inleiding van
de vordering v66r de nationale rechter, kan niet tot gevolg hebben de zaak
aan hem te onttrekken, noch hem te verplichten de uitspraak op te schorten.
De aanmelding van een ,nieuwe afspraak' beperkt de appreciatiebevoegdheid van de nationale rechter niet.
De distributeur, die een markt regelt volgens zijn systeem en zijn criteria
en er in eigen naam en voor eigen rekening de controle en de tucht uitoefent,
namelijk door verkoopsweigering, is geen commissionair, hulporgaan van
de ondernemingen die hem met de distributie van hun produkten gelasten.
De verrichtingen van een dergelijke distributie-agent worden dus beheerst
door artikel85, § 1 van het E.E.G.-Verdrag (Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, T.B.H., 1987, 293 met noot Van de Walle de Ghelcke, B.).
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De bedoelde distributeur, andermaal P.V.D. is volgens een andere Voorzitter van de Recbtbank van Koopbandel te Brussel wei een commissionair
(Voorz. Kb. Brussel, 5 januari 1984, T.B.H., 1984, 402).
279. Volgende betwisting kwam voor bet Hof van Cassatie:
Verweerster, die in Belgie een tiental verkooppunten beeft voor de detailhandel in produkten van intellectuele vrijetijdsbesteding (boeken, papier,
fonoplaten, spellen), tracbtte daaraan toe te voegen de verkoop van tijdscbriften en periodieken maar stuitte op een weigering van eiseres samen
met andere partijen. Zij stelde een vordering tot staken in omdat de
weigering in strijd is met artikel85 E.E.G. en met artikel54 Handelspraktijkenwet. Het bestreden arrest (Brussel, 20 december 1983, J. T., 1984, 74,
waarbij werd bevestigd Voorz. Kb. Brussel, 15 november 1982, J.T., 1983,
151) oordeelt dat eiseres en andere tot bindendverklaring van bet arrest
opgeroepen partijen zicb scbuldig bebben gemaakt aan met de eerlijke
gebruiken strijdige daden waardoor zij de beroepsbelangen van verweerster
bebben gescbaad door onderling overeen te komen baar geen persprodukten
te leveren.
Het Hof van Cassatie stelt dat naar luid van artikel9, lid 3 van verordening
17/62 de nationale recbtbanken bevoegd blijven artikel 85, lid 1 toe te
passen zolang de Commissie geen procedure beeft ingeleid kracbtens de
artikelen 2, 3 of 6.
De omstandigheid dat de litigieuze overeenkomst van de aanmeldingsplicbt
zou kunnen worden ontbeven, brengt voor de recbter niet de verplicbting
mee om zijn uitspraak over de vordering, waarbij de nietigbeid van rechtswege bedoeld in artikel 85, lid 1, van bet E.E.G.-Verdrag wordt aangevoerd, op te scborten.
Het bestreden arrest stelt vast dat in Belgie P.V.D. de alleenverkoop in
banden beeft van bijna aile buitenlandse persprodukten zodanig dat de
weigering van de vennootscbap P. V.D. om te bevoorraden met buitenlandse
dagbladen en periodieken onoverkomelijke moeilijkbeden scbept voor verweerster 'en' dat, ook al is bet onmogelijk nauwkeurig de invloed vast te
stellen die de aangeklaagde feitelijke gedraging beeft op de markt van
Belgiscbe dagbladen en periodieken, bet alleszins vaststaat dat ze aanzienlijk is.
Na in berinnering te bebben gebracbt dat de vrije mededinging geen absoluut recbt is maar beperkt wordt door de uitoefening van dezelfde rechten
door anderen, verklaart bet Hof dat bet aangevocbten arrest de afspraken
slechts geoorloofd bescbouwt in zoverre ze niet indruisen tegen bet algemeen belang en de bandelwijze van eiseres beeft bestempeld als een willekeurige, discriminerende feitelijke gedraging die is ingegeven door andere
overwegingen dan de recbtmatige economiscbe belangen van producenten,
verdelers en detailbandelaars.
De bier besproken verkoopsweigering bij ontstentenis van objectieve crite-
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ria gaat in tegen de gangbare regels van fatsoen tussen handelaars en moet
derhalve als rechtsmisleidend worden aangemerkt (Cass., 27 juni 1985,
R. W., 1985-86, 1444).
280. Ben vordering m.b.t. een verkoopsweigering in de sector van dagbladen en tijdschriften mondde uit op een verzoek tot prejudiciele beslissing
gericht tot het Hof van Justitie. Volgende vragen m. b. t. de verenigbaarheid
van de hierna vermelde feiten met de artikelen 85 en 86 E.E.G. werden
gesteld:

a. Het feit voor een groep ondernemingen die er eenzelfde gedraging op
nahouden en die een belangrijk deel van de relevante markt vertegenwoordigen (in casu deze van de dag-weekbladen en tijdschriften) aan een onderneming de taak toe te vertrouwen op selectieve manier de verdeling van hun
artikelen te verzekeren en die aan de kandidaat-verkoper de verplichting
oplegt een aanvraag tot erkenning in te dienen en die deze aanvraag
behandelt in functie van kwalitatieve en kwantitatieve criteria nl. een
criterium van afstand van het ene verkooppunt tot het andere en een
criterium van vestiging door oplegging van een minimum aantal inwoners
per verkooppunt waardoor de mededinging binnen de relevante markt
wordt beperkt.
b. Het feit dat in Belgie de verdeling van de buitenlandse geschreven pers
toevertrouwd wordt aan een rechtspersoon die aldus de verdeling van meer
dan 500Jo der titels van de buitenlandse pers op de Belgische markt verzekert
en dat de overeenkomsten die deze verdelingsonderneming evenzeer door
de kwestige persorganen (uitgevers) als door de kleinhandelaars doet ondertekenen zodanig zijn opgevat dat de verdelingsonderneming de ontbinding
van het contract kan benaarstigen of de levering van de kwestige perstitels
kan weigeren zo de contractueel verbonden uitgever rechtstreeks aan niet
erkende kleinhandelaars levert of de erkenning van kleinhandelaars kan
intrekken indien deze hun produkten zouden voortverkopen of uitlenen.
c. Het feit dat de betrokken onderneming zich het recht voorbehoudt de
verkoopprijs vast te stellen en er de eerbiediging aan de betrokken kleinhandelaar van oplegt.
d. Het feit dat de persverdelingsonderneming, een Belgische kapitaalsvennootschap waarvan het kapitaal voor een belangrijk deel in het bezit is van
een financiele groep naar buitenlands recht die in Frankrijk verscheidene
uitgeversondernemingen van dag- en periodische pers controleert, met
voornoemde financiele groep gezamenlijk participaties heeft in een Belgische kapitaalsvennootschap waarvan het maatschappelijk doel is de verspreiding op het detailvlak in Belgie van de geschreven pers t.a.v. deze
gemeenschappelijke onderneming erkenningscriteria toepast die minder
streng zijn dan deze die voor andere kleinhandelaars gelden. (Voorz. Kh.
Brus~el, 21 oktober 1983, T.B.H., 1984, 394).
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281. In zijn arrest van 3 juli 1985 stelde het Hof van Justitie het volgende:

1. Artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat het
van toepassing is op een geheel van overeenkomsten tussen een agentschap
dat zich speciaal bezighoudt met de verdeling van dagbladen en periodieken
in een Lid-Staat, en de grote meerderheid van de in die Lid-Staat gevestigde
uitgevers van die bladen, alsmede bepaalde in andere Lid-Staten gevestigde
uitgevers wier produkten in de eerste Lid-Staat worden verdeeld, indien het
geheel van overeenkomsten tot resultaat heeft dat de erkenning van verkooppunten in feite wordt overgelaten aan de beoordeling van dat agentschap of van een door dit agentschap in het kader van die overeenkomsten
opgericht orgaan.

2. Ben selectief distributiestelsel voor perspublikaties, dat de handel tussen
Lid-Staten ongunstig belnvloedt, valt onder het verbod van artikel 85, lid 1,
E.B.G.-Verdrag, indien de keuze van de wederverkopers bepaald wordt
door kwantitatieve criteria; in het kader van een verzoek om ontheffing op
grond van artikel 85, lid 3, kan de Commissie echter onderzoeken, of
dergelijke criteria in een concreet geval gerechtvaardigd kunnen zijn.
3. Ben dergelijk stelsel valt onder het verbod van artikel 85, lid 1, indien
de criteria die bepalend zijn voor de keuze van de wederverkopers, ten
aanzien van tot een bepaalde groep behorende ondernemingen minder strikt
worden toegepast dan ten aanzien van andere detailhandelaars.
4. Wanneer in het kader van een selectief distributiestelsel voor perspublikaties, dat de handel tussen Lid-Staten ongunstig belnvloedt, vaste prijzen
worden opgelegd, wordt dat stelsel daardoor onverenigbaar met artikel85,
lid 1; in het kader van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 85,
lid 3, kan de Commissie echter onderzoeken of een dergelijk element van
een distributiestelsel in een concreet geval gerechtvaardigd kan zijn (H. v .J.,
3 juli 1985, Zaak 243/83, Binon/P.V.D.).
U.

MONOPOLIEVORMING EN ARTIKEL

86 E.E.G.

282. Het door de R.T.T. uitgedacht systeem voor de PAB X centrales zou
leiden tot een feitelijke monopolie van de groep die de R.T.T. met de
fabrikant vormt. Aldus zou de mededinging vervalst worden en zou de
R. T. T. met de firma waarmee zij zich geassocieerd heeft de gelegenheid
krijgen op te treden in een markt zonder mededinging. Zulks zou neerkomen op een misbruik van economische machtspositie in de zin van artikel
86 E.B.G. en dienvolgens strijdig met artikel 54 W.H.P. (Voorz. Kh.
Brussel, 31 juli 1986, J.T., 1987, 348 met noot de Crombrugghe, B.).
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DEEL

III

HANDELINGEN DIE REEDS HET VOORWERP UITMAKEN
VAN EEN SPECIFIEKE REGELING IN DE W.H.P.
283. Het Hof van Beroep te Brussel stelt dat het verbod geformuleerd in
artikel 54 geen aanleiding kan geven tot het insteilen van een stakingsvordering wanneer de aangevochten handeling het voorwerp uitmaakt van een
andere bepaling van de W.H.P. Het Hof steunt terzake op het Cassatiearrest van 4 juni 1976 en concludeert daaruit dat de schending van artikel20,
1° b.v. geen aanleiding kan zijn voor een vordering op grand van artikel
54 (Brussel, 31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124 met noot Bogaert, G.).
284. Opvallend is hoe haast systematisch bij de benaarstiging van een
inbreuk op een specifieke bepaling van de W.H.P. tevens de schending van
artikel 54 wordt ingeroepen.
In het Tijdschrift Handelspraktijken- Pratiques du Commerce, 1e kwartaal 1987 werden in totaal 130 beslissingen afgedrukt: 53 hadden aileen
betrekking op artikel 54; 49 steunden op een specifieke bepaling van de
W .H.P. en op artikel 54 (van de 49 hadden 9 beslissingen betrekking op
art. 20, 4° en op art. 54); 23 riepen de schending in van een of meer
specifieke artikelen van de W.H.P., artikel 54 uitgezonderd; 6 hadden
betrekking op procedure aangelegenheden.
285. In het deel betreffende de prijsaanduiding, de aankondiging van
prijsverlaging of bij prijsvergelijking hebben we reeds gewezen op de
gevallen waarin de schending van deze bepalingen al dan niet via een omweg
langs artikel 54 het voorwerp is geweest van een vordering tot staken (zie
randnummers 21, 25, 26, 27, 28 en 29).
Onder de vele gevailen waar gelijktijdig artikel 54 en een ander artikel van
de W.H~P. werd ingeroepen hierna enkele voorbeelden ter staving.
- De publiciteit ,kostprijs + 1 F (wettelijke verplichting)" is niet aileen
schending van artikel 22, het is oak een schending van artikel 54 want deze
reclame heeft tot doel potentiele kopers aan te Iokken die de mening zouden
toegedaan zijn dat andere kleinhandelaars die hetzelfde type toestellen
verkopen een buitengewone winstmarge nemen. Aldus worden hun belangen geschaad (Voorz. Kh. Charleroi, 11 maart 1986, H.P., 1986, I, 251).
- Verkopen met verlies is oak een inbreuk op artikel 54 omdat door een
abnormaal lage winstmarge toe te passen deze praktijk het produkt van
eiseres deprecieert en diens handelsbelangen dreigt te schaden. Bovendien
kan aldus bij de kleinhandelaars, klant van eiseres de vraag rijzen of eiseres
geen discriminatoire prijzenpolitiek toepast (Voorz. Kh. Brussel, 17 juni
1985, lng. Cons., 1985, 294).
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- Misleidende publiciteit die onder het verbod van artikel 20, 1° valt kan
ook aan een of meer handelaars schade toebrengen. Door het publiek te
misleiden en aan te Iokken behaalt appellante een onrechtmatig voordeel
op andere handelaars die dergelijke misleidende technieken niet aanwenden
(Brussel, 8 januari 1987, H.P., 1987, I, 118, bevestiging van Voorz. Kh.
Brussel, 10 januari 1986, H.P., 1986, I, 43).
- Door haar inbreuk op artikel 33 bis heeft verweerster ciok een inbreuk
gepleegd op artikel 54. Schade bestaat er ongetwijfeld bij de handelaars die
ter plaatse dezelfde produkten verkopen maar die zich gehouden hebben
aan de wet: zij hebben reeds een deel van het klienteel op de soldenverkoop
zien verloren gaan (Voorz. Kh. Oudenaarde, 9 januari 1986, H.P., 1986,
I, 32).
- De vermelding van prijzen in een brochure waarin reizen worden aangeprezen valt onder toepassing van artikel 2. Door in zulke brochure niet de
totale eindprijs te vermelden pleegt men tevens een inbreuk op artikel 54
vermits het publiek dat erop mag vertrouwen dat de gepubliceerde prijzen
inclusief prijzen zijn, aldus misleid kan worden (Gent, 22 mei 1986, H.P.,
1986, II, 124).

DEEL

IV

ARTIKEL 54BIS
286. Tot een toepassing van artikel 54 bis is het eigenlijk niet gekomen
omdat daartoe een vordering vereist is vanwege een der vier in artikel 57 bis
vernoemde Ministers. En het heeft er aile schijn naar dat zij op dat vlak
althans, onwerkzaam zijn gebleven.
Wel heeft een voorzitter af en toe meer in het bijzonder wanneer het ging
om een niet-inschrijving in het handelsregister gemeend artikel 54 bis te
moeten toepassen (Voorz. Kh. Hasselt, 5 februari 1982, T.B.H., 1983, 445;
Voorz. Kh. Hasselt, 14 november 1986, H.P., 1986, IV, 114). Dit is fout
omdat de toepassing van artikel 54 bis aileen door de in artikel 57 bis
vernoemde Ministers kan gevraagd worden.
Aangezien een tekortkoming zoals de uitoefening van een handelswerkzaamheid zonder passende inschrijving in het handelsregister ook een
tekortkoming is aan artikel 54 (Antwerpen, 29 april 1986, H.P., 1986, II,
84) is het verkeerd dat anderen dan de in artikel57 bis vernoemde Ministers
bij het aanvechten van deze inbreuk de vordering inleiden op grond van
artikel 54 bis. Inderdaad zo dat gebeurt dient de Voorzitter de vordering af
te wijzen (Voorz. Kh. Brussel, 8 oktober 1982, T.B.H., 1983, 469; Voorz.
Kh. Antwerpen, 6 maart 1986, H.P., 1986, I, 204; Voorz. Kh. Antwerpen,
15 mei 1986, H.P., 1986, II, 109).
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287. Terecht attendeert de Brusselse Voorzitter op de verschillende bevoegdheidsregeling tussen artikel 54 en artikel 54 bis vermits dit laatste
artikel (in § 7, 8 en 9) ook op niet handelaars van toepassing is (Voorz. Kh.
Brussel, 23 juni 1986, H.P., 1986, II, 210).

HOOFDSTUK

IV

DE VORDERING TOT STAKING
AFDELING I

HET INSTELLEN VAN DE VORDERING

A.

ALGEMEEN

288. Zo de meest aangewezen ook meest gebruikte wijze om de vordering
tot staken in te stellen de dagvaarding is dan werd enkele keren gebruik
gemaakt van de inleiding bij eenzijdig verzoekschrift (art. 584 Ger.W.).
Dergelijke marrier om de vordering in te leiden betekent dat er dringende
noodzaak bestaat om de gevraagde maatregel te bekomen.
De rechtspraak is verdeeld geweest over de hoedanigheid waarin de Voorzitter bij eenzijdig verzoekschrift van de eis gevat is. De opvatting dat in deze
omstandigheden de rechter op grond van artikel59 W.H.P. en 589 Ger.W.
werd gevat en dus uitspraak doet ten gronde (zie De Vroede, P ., Overzicht
T.P.R., 1983, nrs. 421-422) lijkt geen aanhang meer te vinden. Er wordt
nu aangenomen dat het in voornoemde omstandigheden om een kort geding
gaat met slechts een voorlopig effect waarbij voorlopige maatregelen bevolen worden die de grond van de zaak niet raken (Voorz. Kh. Brussel, 12
februari 1985, J.T., 1985, 539; Antwerpen, 24 juni 1986, R. W., 1986-87,
1152).
De vordering zal dus ingeleid worden bij verzoekschrift in geval van
hoogdringendheid (Voorz. Kh. Brussel, 26 november 1985, T.B.H., 1986,
325; Voorz. Kh. Mechelen, 5 februari 1987, H.P., 1987, I, 143; Bergen, 30
april 1986, H.P., 1986, II, 87) een voorwaarde die voor het instellen van
de stakingsvordering op grond van artikel 59 W .H.P. niet vereist is (Voorz.
Kh. Hasselt, 16 januari 1987, H.P., 1987, I, 120; Voorz. Kh. Brussel,
27 maart 1987, H.P., 1987, I, 228).
- Er is hoogdringendheid indien de eerste dag van de veiling plaats vindt
de dag nadat het publiciteitsblad waarin zij wordt aangekondigd ter beschikking van het publiek wordt gesteld en bijgevolg ook de dagvaarding
op verkorte termijn materieel niet mogelijk is (Voorz. Kh. Mechelen,
28 februari 1986, H.P., 1986, I, 151).
Er is geen sprake van volstrekte noodzakelijkheid wanneer men reeds op
20 december 1985 van de aangevochten feiten op de hoogte was en men tot
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maart 1986 heeft gewacht om een vordering in te stellen (Voorz. Kh. Gent,
21 maart 1986, H.P., 1986, I, 215).
288bis. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan bevoegd zijn

verbod op te leggen bepaalde daden te stellen of een gewoon bevel tot
ophouding te geven op grond van oneerlijke mededinging zonder dat dit
echter de specifieke gevolgen en het typische gezag zal hebben van het
stakingsvonnis uitgesproken door de Voorzitter, zitting houdend op de
wijze van het kort geding.
De rechter in kort geding mag slechts uitspraak doen bij voorraad in de
gevallen die hij spoedeisend acht. De rechter in hoger beroep, bij de
beoordeling of het om een spoedeisend geval gaat moet zich niet plaatsen
op de dag waarop de vordering is ingesteld of de beslissing van de eerste
rechter werd uitgesproken; hij kan rekening houden met wat zich sedertdien
heeft voorgedaan. De Voorzitter zitting houdend in kort geding, is niet
bevoegd om over de grond te oordelen, dit verbod raakt de openbare orde.
Dit impliceert echter geenszins dat de Voorzitter de grond niet zou mogen
onderzoeken om tot een beslissing te komen; hij mag evenwel de rechtspositie van partijen niet wijzigen.
Het onderscheid tussen betwistbare en niet erg betwistbare rechten is als
criterium te vaag en nogal ongelukkig zodat de Voorzitter in kort geding
veiligheidshalve enkel zal optreden in gevallen die hij flagrant acht.
Uit de feitelijke gegevens blijkt dat ge'intimeerde een produkt op de markt
heeft gebracht dat qua benaming, vorm van fles, etikettering en inhoud,
tekst en kleuren verwarring schept met dat van appellanten. Dit is een
handeling strijdig met artikell382 B.W. en/of met artikel54. Het komt er
op aan maatregelen te nemen die verdere schade beperken.
Binnen de week na de betekening van het huidig arrest moet aan gei'ntimeerde verbod worden opgelegd voorlopig nog produkten op de markt te
brengen, te verkopen of te koop te stellen of publiciteit te voeren voor
alcoholische dranken met de namen Pisang Pandong en dit tot er definitief
beslist zal zijn over het geding ten gronde.
Binnen de week na de betekening van het huidig arrest moeten aile flessen
Pisang Pandong die uitgestald staan en/of te koop aangeboden worden in
warenhuizen, groot- en kleinhandelszaken in de ruimste zin van deze
woorden verwijderd worden met dien verstande dat ze niet meer kunnen
gezien worden door eventuele kopers (Antwerpen, 11 oktober 1984, Ing.
Cons., 1985, 379).
289. De Voorzitter te Brussel is van oordeel dat indien dezelfde rechter

reeds vroeger in kort geding kennis kreeg van de eis, deze later niet meer
als rechter ten gronde over de vordering tot staking mag oordelen (Voorz.
Kh. Brussel, 20 maart 1984, J. T., 1985, 308 met noot). Hoe dan ook artikel
589 Ger.W. dat de bevoegdheid en de saisine van de rechter van het
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bodemgeschil i.v.m. handelspraktijken regelt, sluit de bevoegdheid van de
Voorzitter in kort geding niet uit, noch beperkt deze (Voorz. Kh. Brussel,
26 november 1985, T.B.H., 1986, 325; Voorz. Kh. Gent, 21 maart 1986,
H.P., 1986, I, 215 met de aldaar geciteerde referenties - zie ook Van
Compernolle, J., en de Leval, J., ,L'evolution du refere, mutation ou
renouveau", J. T., 1985, 520).
290. De enige procedure bij verzoekschrift waarin de Handelspraktijkenwet expliciet voorziet, is die van artikel 59, tweede lid, maar ze is beperkt
tot de vier ministers vernoemd in artikel 57 bis. Deze procedure beoogt
bovendien een behandeling op tegenspraak (Antwerpen, 24 juni 1986,
R. W., 1986-87, 1152).

B.

T!JDSTIP

291. Principieel is er geen termijn gesteld binnen dewelke na de ,ontdekking" der feiten de vordering moet worden ingeleid.
Een lang stilzitten brengt geen verval mee van het recht om de staking van
een onrechtmatige praktijk te eisen. De tolerantie volstaat niet om de
stakingsvordering uit te schakelen. Het verloop van tijd is m.b.t. de uitoefening van het vorderingsrecht tot staken enkel van belang voor feiten die
beeindigd zijn en waarvoor geen herhalingsgevaar bestaat. De rechtsleer en
rechtspraak die het verloop van tijd toch aannemen om de vordering tot
staken te ontzeggen heeft betrekking op ,handelsbenamingen" en is gebaseerd op de overweging dat diegene die gedurende jaren handel gedreven
heeft onder een bepaalde handelsnaam inmiddels investeringen gedaan
heeft om onder die benaming een eigen handelsklienteel te vormen dat
,eveneens" bescherming verdient. Indien hij plots een andere benaming
zou moeten kiezen, zou het inmiddels gevormde klienteel moeiteloos terechtkomen in handen van de konkurrent die het gebruik van die benaming
eerst gedurende jaren heeft gedoogd (Voorz. Kh. Kortrijk, 17 maart 1986,
H.P., 1986, I, 246).
292. Niet iedereen deelt dit standpunt volledig. Vrij algemeen wordt gewezen op de noodzakelijkheid met het instellen van een vordering niet te lang
te wachten (Voorz. Kh. Brugge, 7 januari 1986, H.P., 1986, I, 19). Maar
wat dient onder ,te lang" te worden verstaan?
Een handelaar die er in 1985 achter komt dat een andere handelaar een
identieke handelsbenaming als de zijne heeft gekozen en die de vordering
in het begin 1986 inleidt heeft tijdig gereageerd (Voorz. Kh. Brussel, 30 mei
1986, H.P., 1986, II, 150). Anderzijds werd dan weer beslist dat het passief
blijven van eisers gedurende minstens een jaar na kennis te hebben genomen
van de aangevochten gedragingen aantoont dat er voor henzelf geen belang
in hunnen hoofde bestaat (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1986, H.P., 1986,
I, 229). A priori werd eenzelfde standpunt ingenomen wanneer nog Ianger
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gewacht werd om een vordering in te leiden (2!j. Voorz. Kh. Brussel,
28 februari 1986, H.P., 1986, I, 195; 8 jaar, Voorz. Kh. Antwerpen,
2 januari 1986, H.P., 1986, I, 4; meer dan 40 jaar, Voorz. Kh. Kortrijk,
1 september 1986, H.P., 1986, III, 72).
293. Het hier besproken probleem houdt rechtstreeks verband met de
rechtsfiguur van rechtsverwerking. Zij wordt in een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel als volgt omschreven.
Rechtsverwerking ontstaat wanneer een partij door uitblijven van optreden
van harentwege om haar recht te doen gelden of beschermen bij een andere
partij, die te goeder trouw is, de indruk verwekt dat zij haar recht prijs geeft
en aldus deze partij ertoe gebracht wordt te goeder trouw bepaalde schikkingen te nemen van dusdanige aard dat het onverwachte uitoefenen door de
eerste partij van het recht voor de andere een nadeel meebrengt (Voorz. Kh.
Brussel, 20 februari 1987, H.P., 1987, I, 185).
Om uit te maken of er van rechtsverwerking kan gesproken worden is het
van belang aan te tonen sinds wanneer de eisende partij wist dat een
concurrent een haast identieke handelsbenaming voerde (Voorz. Kh. Brugge, 18 september 1986, H.P., 1986, III, 103).
294. Voor het inleiden van een vordering is een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing niet vereist (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, Ing.
Cons., 1983, 154; Voorz. Kh. Brussel, 26 april-7 juni 1985, Ing. Cons.,
1985, 281).

C.

FORMULERING VAN DE VORDERING

295. De volstrekte bevoegdheid wordt bepaald door het voorwerp van de
vordering zoals geformuleerd in de inleidende dagvaarding (Brussel, 4 september 1986, H.P., 1986, III, 78).
Hieruit resulteert dat de rechter de grond van de eis niet moet onderzoeken
ter gelegenheid van het onderzoek naar zijn bevoegdheid om na te gaan of
de basis van de vordering geen contractueel karakter heeft (Voorz. Kh.
Brussel, 28 november 1986, H.P., 1986, IV, 184; Antwerpen, 24 juni 1986,
T.B.H., 1987, 352; Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986, T.B.H., 1987, 150).
Dit stand punt dat conform is aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie
(zie o.m. Cass., 19 december 1985, J. T., 1986, 281), is niet probleemloos
(zie Kohl, A., J.T., 1986, 284).
296. Bij een vordering tot staking die ertoe strekt iemand verbod op te
leggen een ander in diskrediet te brengen moet aangeduid worden welke
,concrete" daden moeten verboden worden. De vraag om aan verweerster
te verbieden haar nog in diskrediet te brengen voldoet daaraan niet (Voorz.
Kh. Kortrijk, 2 juni 1986, H.P., 1986, II, 169). Hetzelfde geldt wanneer
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gevorderd wordt in het algemeen elk apparaat dat niet aan de gestelde
normen voldoet te verbieden (Voorz. Kh. Brussel, 21 februari 1986, Ing.
Cons., 1986, 108; zie ook Voorz. Kh. Luik, 7 juni 1984, Ing. Cons., 1984,
361).
D.

BEHANDELING VAN GELIJKAARDIGE EIS

297. lnzake handelspraktijken kan aanvaard worden dat gebeurlijk een
gelijkaardige eis door de stakingsrechter behandeld wordt t.a.v. dezelfde
partijen, in dezelfde hoedanigheid, berustend op een gelijkaardige oorzaak,
doch op feiten die een tijdlang opgehouden hebben te bestaan maar zich
in gelijkaardige omstandigheden herhalen. Gelijkaardige omstandigheden
zijn nochtans niet te verwarren met dezelfde, identieke omstandigheden, al
was het omdat de feiten zich op een ander ogenblik voordoen (Voorz. Kh.
Antwerpen, 29 mei 1986, H.P., 1986, II, 132).

E.

COMPLEXE VORDERINGEN

298. Aangezien de bevoegdheid van de stakingsrechter een exclusief karakter heeft kan hij geen kennis nemen van complexe vorderingen en dient hij
zich onbevoegd voor het geheel te verklaren. De vordering steunde zowel
op contractuele aansprakelijkheid alsop de W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel,
6 juni 1986, H.P., 1986, II, 165; Voorz. Kh. Brussel, 10 januari 1986, H.P.,
1986, I, 39). Er zijn ook beslissingen in een andere richting (zie randnummers 331-336) (zie ook Brussel, 21 februari 1986, T.B.H., 1986, 532).

F.

VERKEERD INGELEIDE VORDERING

299. Wanneer een vordering op grond van de W.H.P. verkeerdelijk wordt
ingeleid voor de Voorzitter ,zetelend in kort geding" overeenkomstig
artikel 584 Ger.W., houdt deze de zaak eenvoudig aan zonder verwijzing
naar de arrondissementsrechtbank, doch verwijst naar de , ,Voorzitter,
zetelend op de wijze van het kort geding'', die recht spreekt op grond van
de rechtsmacht hem toegekend bij de W.H.P., hetgeen neerkomt op het
eenvoudig aanhouden van de zaak na de rechtzetting van de materiele
vergissing (Voorz. Kh. Tongeren, 13 maart 1987, H.P., 1987, I, 285;
Antwerpen, 10 november 1981, T.B.H., 1983, 227). Tot een rechtzetting ex
officio zal de Voorzitter overeenkomstig het Cassatie arrest van 30 maart
1979 (Pas., 1979, I, 1962) eveneens overgaan bij verkeerde kwalificatie van
de overtreden bepaling (Voorz. Kh. Brussel, 22 september 1986, H.P.,
1986, III, 119).
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G.

UITBREIDING VAN DE EIS

300. Een nieuwe eis is toegelaten indien tijdens de debatten nieuwe feiten

worden overlegd die niet in de inleidende akte worden ingeroepen en die,
slechts naderhand ontdekt, een invloed hebben op het geschil. De bewuste
publiciteit werd ontdekt via de dagvaarding, ze kan het geding be1nvloeden,
zodanig dat de uitbreiding van de eis ontvankelijk is (Voorz. Kh. Luik,
26 maart 1987, H.P., 1987, I, 281).
H.

TEGENVORDERING

301. De bevoegdheid van de consulaire rechters inzake tegenvorderingen is

beperkt tot hun volstrekte bevoegdheid. lndien de tegenvordering de bevoegdheid van de rechter te buiten gaat past het de zaak naar de Arrondissementsrechtbank te verwijzen (Voorz. Kh. Brussel, 14 februari 1986, H.P.,
1986, I, 120).
letwat bevreemdend komt het inwilligen van de hierna geformuleerde
tegeneis over. De weduwe van een overleden concessiehouder van de automer ken Audi en Volkswagen heeft niet vlug de desbetreffende uithangborden verwijderd. Haar wordt de staking van het gebruik van deze uithangborden opgelegd. Op tegeneis vraagt de verweerster de residuaire waarde
van die uithangborden. Deze eis wordt ingewilligd (Voorz. Kh. Hoei,
15 januari 1987, H.P., 1987, I, 121, met kritische noot van Herinkx, Y.).
De stakingsrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van een tegenvordering die er toe strekt een stakingsbevel uit te spreken, wanneer die tegenvordering wordt ingeleid ter gelegenheid van een vordering tot opschorting van
een dwangsom aangezien er geen verband bestaat tussen de hoofdeis- en de
tegenvordering (Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1986, H.P., 1986, II, 119).
I.

VORDERING WEGENS ROEKELOOS EN TERGEND GEDING

302. Na enkele aarzeling wordt nu algemeen aangenomen dat de Voorzitter

overeenkomstig artikel 563, derde lid, Ger. W. van de tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding kennis kan nemen.
- Gesteld wordt dat een tergend en roekeloos geding vereist dat de
aanlegger handelt met arglist en kwade trouw derwijze dat hij zich nopens
zijn rechten niet heeft kunnen vergissen, minstens dat hij gehandeld heeft
met een lichtzinnigheid die vreemd is aan een ,voorzichtig" en ,bezadigd
man" en met roekeloosheid, boosaardigheid en kwade trouw (Voorz. Kh.
Kortrijk, 2 juni 1986, H.P., 1986, II, 169).
- Het tergend karakter kan o.m. blijken uit de volharding in de vordering
zelfs na sluiting van de winkel van eiseres op tegeneis (Voorz. Kh. Brussel,
9 maart 1987, H.P., 1987, I, 25).
- De vordering we gens roekeloos en tergend geding is slechts dan gegrond
wanneer de eis op dergelijke lichtzinnige wijze en met miskenning van
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noodzakelijkerwijze bekende en als elementair geldende rechtsregel wordt
ingesteld, dat op grond van deze voor de hand liggende rechtsregels geen
enkele kans op een succesrijk proces bestaat. De interpretatie van rechtsregels wanneer deze interpretatie gefundeerd is, neemt het vexatoir karakter
van de vordering weg (Voorz. Kh. Mechelen, 12 december 1986, H.P.,
1986, IV, 225).
303. In tal van gevallen werd de vordering van eiseres als tergend en
roekeloos aangemerkt. Zo beroemden eisers zich in hun dagvaarding op hun
hoedanigheid van concipient en realisator van een dorp dat n.a.v. een
golfcompetitie moest worden opgericht, terwijl dat niet strookte met de
werkelijkheid. Bovendien hadden ze aan hun dagvaarding een zekere weerklank gegeven in het beroepsmilieu zodat daardoor een voor verweerster
nadelige publiciteit werd gemaakt. De vordering van eiseres was dus roekeloos en tergend, een bedrag van 50.000 F werd als gepaste schadevergoeding
toegewezen (Voorz. Kh. Brussel, 31 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 83; zie
ook Voorz. Kh. Hasselt, 6 juni 1986, H.P., 1986, II, 167).

- Gelet op de antecedenten van de zaak (arrest van het Hof van Beroep
te Brussel en het annulatieberoep aanhangig bij de Raad van State), het
dubieuze karakter van de beperkingsmaatregelen van de Minister van
Verkeerswezen alsmede de wijze waarop deze maatregelen werden toegepast, heeft de vordering die op de toepassing van die maatregel steunt een
tergend en roekeloos karakter. Bovendien blijkt dat eiseres zelf het bestand
aan haar klanten aanbiedt wat zij aan eerste verweerster verweet. De toe
te kennen schadevergoeding wordt op 100.000 F begroot (Voorz. Kh.
Brussel, 3 juli 1986, H.P., 1986, Ill, 17; zie ook Voorz. Kh. Brussel, 5 april
1985, Ing. Cons., 1985, 170).
- Is ook roekeloos en tergend het betrekken in een geding van de verhuurder van een bedrijfsruimte, die zelf niets te maken heeft met de verbouwingswerken die zijn huurder zonder de vereiste vergunningen uitvoert en
met de reclame die deze maakt voor de zaak die hij daarin zou uitbaten
(Antwerpen, 15 april 1986, H.P., 1986, II, 30).
- Hetzelfde geldt wanneer de belangrijkste uitgangspunten van de hoofdvordering verkeerd zijn en de eisende partij het best geplaatst was om dat
te weten. De vrijheid van mening die door artikel10 E. V.R.M. gewaarborgd
wordt verzet zich niet tegen de mogelijke aansprakelijkheid van degenen die
aan derden schade berokkenen bij de uitoefening van deze vrijheid (Voorz.
Kh. Brussel, 25 april1986, H.P., 1986, II, 65).
- Door haar vordering in te stellen heeft eiseres t.o.v. eerste verweerster
blijkbaar meer ab irato gehandeld dan ter vrijwaring van haar belangen.
Ben koelere evaluatie van de toestand had eiseres waarschijnlijk doen inzien
dat haar vordering t.o.v. eerste verweerster geen kans kon maken omdat
zij het verbod beoogt van geoorloofde gedragingen, zoals het dingen naar
eenzelfde clienteel of het aanwerven van personeel dat te voren bij een
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concurrent tewerkgesteld was (Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P.,
1987, I, 22).
J.

BEWIJS VAN DE INBREUK

304. Principieel geldt de regel dat inzake rechtsfeiten het bewijs ervan met
alle door de rechter aanvaardbare middelen kan geleverd worden.

a) De gerechtsdeurwaarder
- Vaak wordt bij de bewijsvoering beroep gedaan op de gerechtsdeurwaarder. Zo worden in de regel de feiten waarop gesteund wordt voor waar
aanvaard wanneer zij door een gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld
(Voorz. Kh. Mechelen, 5 februari 1987, H.P., 1987, I, 143). Of de gerechtsdeurwaarder bij zijn vaststelling al dan niet kennis van zijn hoedanigheid
heeft gegeven doet geen afbreuk aan zijn ambtsverlening in se (Voorz. Kh.
Tongeren, 8 januari 1987, H.P., 1987, I, 91; Voorz. Kh. Oudenaarde,
26 juli 1984, T.B.H., 1985, 137 met noot Stuyck, J .). De gerechtsdeurwaarder vermag zijn functie niet bekend te maken indien hierdoor iedere
vaststelling onmogelijk zou worden (Voorz. Kh. Kortrijk, 9 juni 1986,
H.P., 1986, II, 173).
- De vaststellingen voorkomend in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder, bevestigd door kwijtschriften en door in samenwerking met
de broer van eiser aangekochte cassettes gelden als gewichtige, bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens van het feit dat de concurrent
informatieprogramma's te koop aanbiedt en verkoopt zonder de verschuldigde rechten te kwijten (Antwerpen, 24 juni 1985, J.T., 1987, 316).
- Soms wordt het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder enkel als
informatief gegeven aangemerkt (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986, H.P.,
1986, II, 116). De daarin voorkomende gegevens gelden als inlichtingen
waarover de rechter zal oordelen of ze relevant en dienend zijn (Voorz. Kh.
Kortrijk, 9 juni 1986, H.P., 1986, II, 173).
- De waarde van de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder kan van
het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk gesteld worden. Zo
b.v. zal het bewijs dat niet verkocht wordt tegen de opgelegde verkoopprijs
slechts kunnen geleverd worden wanneer de gerechtsdeurwaarder het produkt effectief gekocht heeft. Het volstaat niet dat hij buiten de verkoopruimte blijft en gewoon de prijs zoals die aangekondigd wordt in de etalage
vaststelt (Voorz. Kh. Brussel, 25 maart 1986, H.P., 1986, I, 220).
- De beoordeling door de rechter dient eveneens rekening te houden met
het feit van de provocatie. Een uitgelokt gesprek ook al wordt het geciteerd
in het verslag van de gerechtsdeurwaarder zal niet als afdoend bewijs van
de daarin gerapporteerde zinsneden gelden (Voorz. Kh. Leuven, 7 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 21 - zie ook Voorz. Kh. Brugge, 29 april 1982,
R. W., 1983-84, 2325).
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b) Bewijs door getuigen
305. 'Het bewijs geleverd door getuigen wordt divers beoordeeld (in bevesti-

gende zin Voorz. Kh. Brussel, 5 september 1986, H.P., 1986, III, 80; als
te zwak bevonden Voorz. Kh. Hasselt, 28 februari 1986, H.P., 1986, I,
258).
Beslist werd eveneens dat t.a.v. tegenstrijdige of minstens sterk van elkaar
afwijkende versies van door eiseres voorgelegde attesten geen getuigenbewijs kan worden toegelaten (Voorz. Kh. Brugge, 9 oktober 1986, H.P.,
1986, IV, 26).

c) Andere bewijsmiddelen
306. Ben brief die het zeggen van een derde die in een proces verwikkeld
is met eiseres verwoordt, is geen bewijs van het werkelijk karakter van de
afbrekende uitlatingen van verweerster (Voorz. Kh. Luik, 30 oktober 1986,
H.P., 1986, IV, 80).
- Ben proces-verbaal van een zitting van de Raad voor Bconomische
Geschillen die gehouden werd achter gesloten deuren en die geacht wordt
vertrouwelijk te blijven, moet uit de debatten worden geweerd vermits het
gaat om een advies aan de bevoegde minister en, in voorkomend geval, aan
de Koning, die bevoegd is om terzake de uiteindelijke beslissing te nemen.
Bike publiciteit die aan de werkzaamheden van de Raad gegeven wordt zou
in deze omstandigheden ongelegen komen (Voorz. Kh. Brussel, 13 juni
1986, H.P., 1986, II, 180).
d) Bevoegdheden van de Voorzitter
307. De Voorzitter kan bevel en dat een stuk uit de debatten zal geweerd
worden (Voorz. Kh. Brussel, 13 juli 1983, T.B.H., 1984, 320; Voorz. Kh.
Brussel, 3 juli 1983, T.B.H., 1984, 491). Hij kan aan eiser en aan verweerder
bevelen overeenkomstig artikel 877 Ger. W. inzage te geven van bepaalde
stukken uit hun boekhouding (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1983, T.B.H.,
1984, 491).
308. Artikel 55 laat niet toe andere onderzoeksmaatregelen te bevelen dan

deze die ertoe strekken het bewijs te leveren van het bestaan van ongeoorloofde handelspraktijken, hetzij van de omstandigheden die aan de aangeklaagde praktijken een ongeoorloofd karakter verlenen.
De aanstelling van een deskundige met de bedoeling een schadedossier
samen te stellen valt buiten deze onderzoeksmaatregelen (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1986, H.P., 1986, I, 269).
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K.

SAMENHANGENDE VORDERINGEN

309. Samenhang van twee vorderingen kan niet bestaan waar de toepassing
ervan de principes die de materiele bevoegdheidsregels beheersen die van
openbare orde zijn, zou schenden. In deze zaak werd ten laste van de B.R. T.
een overtreding van artikel 54 W.H.P. en een van artikel20, 4° ten laste
gelegd. Voor de eerste is de stakingsrechter omwille van de aard van de
B.R.T. (geen handelaar) niet bevoegd voor de andere wel (Voorz. Kh.
Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 155).

L.

0NTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING

I. Bevoegde rechter
310. Inbreuken op de W.H.P. kunnen niet enkel door de stakingrechter,

maar ook door de andere rechtbanken worden vastgesteld. De bevoegdheid
· van de stakingsrechter dient niet alleen getoetst te worden aan het voorwerp
van de vordering zoals bepaald in de inleidende akte: in de beoordeling van
deze materiele bevoegdheid blijft de stakingsrechter vrij de feiten die aan
de grondslag van de vordering liggen te kwalificeren (Voorz. Kh. Brussel,
23 februari 1987, H.P., 1987, I, 155).

II. Bevoegdheid ratione loci
311. Naar keuze van de eiser kan de vordering tot staken gebracht worden
v66r de rechter van de woonplaats van de verweerder of v66r de rechter
van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschilloopt zijn ontstaan of waar ze worden, zijn of moeten uitgevoerd worden (Voorz. Kh.
Gent, 20 juni 1986, H.P., 1986, II, 207).
Zo wordt de bevoegdheid van de Voorzitter ratione loci m.b.t. de W.H.P.
niet bepaald door de plaats waar de aangeklaagde reclame wordt geconcipieerd en ertoe wordt besloten doch door de plaats waar de onrechtmatige
reclame werd verspreid (Brussel, 29 juni 1984, T.B.H., 1985, 113).
Wanneer brieven die met de W.H.P. strijdige gegevens bevatten in gans
Belgie worden verzonden is op grond van artikel5, 3° van het Executieverdrag een in Belgie gevestigde rechtbank bevoegd, i.e. de Brusselse rechtbank
omdat de brief van verweerster ook ter kennis gebracht werd van een firma
gevestigd binnen het rechtsgebied van een Brusselse rechtbank (Voorz. Kh.
Brussel, 13 juni 1986, H.P., 1986, II, 178; Voorz. Kh. Brussel, 16 januari
1987, H.P., 1987, I, 132). Er is in die omstandigheden geen enkele verplichting te beslissen dat bevoegd is de voorzitter van de plaats waar de verboden
reclame of praktijk werd gevoerd (anders, maar ten onrechte, Voorz. Kh.
Verviers, 15 januari 1987, H.P., 1987, I, 123).
Onjuist is ook de bewering dat de zaak moet voorgelegd worden aan de
rechter van de plaats waar de verweerder zijn maatschappelijke zetel heeft
en de ten laste gelegde tentoonstellingen organiseert. Bevoegd is inderdaad
353

ook de rechter van het gebied waar de ten laste gelegde praktijk effecten
sorteert (Voorz. Kh. Luik, 20 november 1986, H.P., 1986, IV, 149).
AFDELING

II

HET VEREISTE BELANG

I.

ALGEMEEN

312. Het begrip ,belang" in de zin van artikel 57 W.H.P. stemt overeen
met het belang in de zin van artikel17 Ger. W. Het belang moet persoonlijk
en rechtstreeks zijn maar het kan een moreel belang zijn (Antwerpen,
31 maart 1983, T.B.H., 1984, 124). Ben moreel belang kan b.v. zijn de zorg
voor de eerbiediging van de wet (Voorz. Kh. Mechelen, 28 februari 1986,
H.P., 1986, I, 152).
Het belang van eiser om een vordering in te stellen dient beoordeeld te
worden in functie tot het ogenblik waarop de vraag werd ingeleid (Cass.,
14 november 1986, R. W., 1986-87, 1915; J.T., 1987, 522). De feiten die
men wil aanvechten moeten bestaan op het ogenblik van de inleidende akte
(Voorz. Kh. Hasselt, 6 maart 1987, H.P., 1987, I, 245; Voorz. Kh. Veurne,
13 november 1986, H.P., 1986, IV, 111).
Principieel kan gesteld worden dat de vordering zonder voorwerp is geworden indien verweerster effectief haar handel in de betrokken winkel gestopt
heeft; nochtans blijft er een zeker belang betreffende de vraag of op het
ogenblik van de inleiding van de vordering de aangevochten daden al dan
niet geoorloofd waren (Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I,
25).
- Opdat eiseres blijk zou kunnen geven van een belang volstaat het dat
door de onderlinge verstandhouding van verweersters een systeem tot stand
zou gekomen zijn waardoor telkens eiseres een van hen zou verzoeken om
een film in premiere te leveren, zij dit verzoek zou afwijzen op basis van
die verstandhouding (Voorz. Kh. Brussel, 13 juni 1986, H.P., 1986, II,
180).
- Men heeft principieel geen belang om het stopzetten te vorderen van
verbouwingswerken die door een handelaar zonder vereiste vergunningen
worden uitgevoerd zolang in het gebouw waar de verbouwingswerken
worden uitgevoerd nog geen handelsactiviteit werd uitgeoefend. Het is
ongewenst de stakingsrechter , ,van bij de eerste steenlegging'' in het zakenleven te betrekken (Antwerpen, 15 april 1986, H.P., 1986, II, 30). Deze
stelling lijkt aanvechtbaar.
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II.

WIE KAN EEN VORDERING INLEIDEN?

A. De belanghebbende handelaar of ambachtsman
313. Artikel 57 W .H.P. preciseert niet wat onder belanghebbende dient te
worden verstaan. Aangenomen mag worden dat hieronder vall en de concurrent (Voorz. Kh. Brussel, 11 april1983, Ing. Cons., 1983, 217; Antwerpen,
7 januari 1985, R. W., 1985-86, 246 met noot), de andere handelaar die geen
concurrent is, maar wiens beroepsbelangen geschaad worden (Voorz. Kh.
Luik, 8 april 1982, Jur. Liege, 1983, 154; Voorz. Kh. Luik, 19 december
1984, J. T., 1985, 167), de buitenlandse concurrent, zelfs als die geen
vestiging in Belgie heeft (Voorz. Kh. Brussel, 4 juli 1983, T.B.H., 1984,
319).
Ook een zelfstandige vertegenwoordiger van een firma heeft er belang bij
dat een derde ophoudt overtredingen op de W .H.P. te plegen jegens zijn
principaal, vermits zijn zakencijfer door de aangevochten handelswijze kan
worden bei:nvloed. Zijn vrijwillige tussenkomst in het geding tussen zijn
principaal en de derde is derhalve toelaatbaar (Voorz. Kh. Kortrijk, 27 januari 1986, H.P., 1986, I, 169).
Ook de dochteronderneming kan belang hebben bij het aanvechten van
berichten die over de moedervennootschap worden gepubliceerd (Voorz.
Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II, 183).
314. Overeenkomstig artikel40 en 41 Handelsregisterwet dient elk dagvaardingsexploot betekend op verzoek van een handelaar, wanneer de vordering
haar oorzaak vindt in een daad van koophandel, het nummer, waaronder
de verzoeker in het handelsregister is ingeschreven te vermelden. Behoudens
verantwoording wordt bij gebreke van de vermelding van het inschrijvingsnummer in het handelsregister in het dagvaardingsexploot de eis van ambtswege onontvankelijk verklaard. Deze sanctie geldt niet bij het instellen van
hager beroep (Gent, 19 januari 1987, T.B.H., 1988, 198).

- Het feit dat een handelaar in de periode van zijn handelsactiviteit
verzuimd had een inschrijving in het handelsregister te nemen is zonder
invloed op de ontvankelijkheid van een door hem ingediend geding wanneer
vaststaat dat hij bij de inleiding van de procedure geen handelaar meer was
(Gent, 12 september 1983, T.B.H., 1984, 437).
- Het feit dat eisers in het handelsregister ingeschreven zijn als antiekhandelaars en niet als organisatoren van beurzen is geen beletsel voor de ontvankelijkheid van de vordering (Voorz. Kh. Brussel, 31 oktober 1986, H.P.,
1986, IV, 81).
- De vordering van iemand die op het ogenblik van het instellen van de
vordering geen handelaar meer is en die zich op dat ogenblik reeds heeft
Iaten schrappen uit het handelsregister, is niet onontvankelijk zo zijn
vordering betrekking heeft op de handel die hij kort voordien heeft uitgebaat (Gent, 24 februari 1986, H.P., 1986, I, 167).
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- Ben buitenlandse handelaar ingeschreven in het handelsregister in zijn
land mag een vordering inleiden (o.m. Voorz. Kh. Brussel, 13 mei 1986,
H.P., 1986, II, 107; Voorz. Kh. Kortrijk, 17 maart 1986, H.P., 1986, II,
246).
- De curator van een vennootschap heeft er geen belang bij een vordering
tot staking in te stellen indien blijkt dat de activiteiten van de vennootschap
na haar faillissement gestaakt werden en dat er evenmin een handelsfonds
kan overgedragen worden waarvan de waarde door de gelaakte gedragingen
zou kunnen be'invloed worden (Gent, 13 februari 1986, H.P., 1986, I, 118).
315. De belanghebbende zoals bedoeld in artikel 57 moet niet noodzakelijk
een handelaar zijn. Een V.Z.W. eigenares van de abdijgebouwen van
Affligem kan een belang doen gelden wanneer gebruik gemaakt wordt van
haar naam en eigendom (Brussel, 31 januari 1986, R. W., 1986-87, 530).
- Ben vereniging die de bescherming van de dieren en het groeperen van
andere verenigingen met dezelfde doelstelling als maatschappelijk doel
nastreeft heeft onbetwistbaar een groot moreel belang in het toezien op de
aanwending van haar morele autoriteit i.v.m. het vermijden van dierenmishandeling (Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1986, H.P., 1986, II, 64).

B. De belanghebbende beroepsgroepering of interprojessionele vereniging
316. Tot v66r het Cassatiearrest van 7 juni 1984 werd aanvaard dat het
belang van de vorderende beroepsvereniging kon aangetoond worden aan
de hand van wat haar statuten terzake bepalen.
In het hierboven vernoemde arrest heeft het Hof van Cassatie gesteld dat
het vereiste van belang betekent dat niet gelijk welke beroepsgroepering de
staking voor gelijk welke inbreuk kan vorderen op grond van artikel 55
W.H.P. (Cass., 7 juni 1984, R. W., 1984-85, 2131; J.T., 1984, 708; Cass.,
17 oktober 1986, R.C.J.B., 1988, 327 met noot De Vroede, P.).
Het Hof van Cassatie voegde daar evenwel nog een voorwaarde aan toe:
de vordering van de beroepsgroepering is enkel toelaatbaar indien handelaars en ambachtslui die geschaad worden of die men tracht te schaden,
!eden zijn en het ondergane of dreigende nadeel de door de groepering
behartigde belangen aantast (Cass., 7 juni 1984, R. W., 1984-85, 2131; J. T.,
1984, 708). Door de toevoeging van deze voorwaarde ontzegt het Hof van
Cassatie het vorderingsrecht aan beroepsverenigingen die exclusief uit andere beroepsverenigingen bestaan, tenminste wanneer de aangevochten handeling de beroepsbelangen der betrokken handelaars schaadt of tracht te
schaden, d. w.z. als inbreuk op artikel 54 dient te worden aangemerkt.
Aldus heeft het Hof van Cassatie een bijkomende voorwaarde toegevoegd
die de draagwijdte van artikel 57 op betwistbare wijze beperkt (De Vroede,
P., ,Le droit d' action en justice des groupements professionnels",
R.C.J.B., 1988, 330 e.v.).
Bovendien worden proceduremoeilijkheden in het Ieven geroepen wanneer
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de vordering gelijktijdig steunt op een perse artikel zoals artikel20 waarvan
de overtreding geen potentiele schade vergt en op artikel 54 waar de
eventuele schade een vereiste is (Van den Bergh, R., noot onder Brussel,
20 februari 1985, R. W., 1985-86, 119-126).
317. De beslissingen die aan een beroepsvereniging met V.Z.W.-status het
vorderingsrecht ontzeggen (Brussel, 20 februari 1985, R. W., 1985-86, 119
vernietigd bij Cass., 17 oktober 1986, R.C.J.B., 1988, 327 met noot De
Vroede, P.; Voorz. Kh. Hassett, 20 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 56) zijn
beslist onjuist. Het vorderingsrecht ontkennen in hoofde van een beroepsvereniging met V.Z.W.-status en niet met de vorm conform de wet van
31 maart 1898 is aan artikel 57 W.H.P. een vereiste toevoegen die er niet
in voorkomt (Voorz. Kh. Brussel, 23 februari 1987, H.P., 1987, I, 178).
318. De Cassatierechtspraak werd na enkele aarzelingen (zie o.m. Voorz.
Kh. Kortrijk, 6 januari 1986, H.P., 1986, I, 16; Voorz. Kh. Brussel,
8 januari 1986, H.P., 1986, I, 24) vrij algemeen toegepast. Zo werden
vorderingen ingeleid door beroepsgroeperingen met V.Z.W.-status onontvankelijk verklaard omdat zij geen individuele leden telden waarvan de
beroepsbelangen bedreigd waren (Voorz. Kh. Brugge, 11 september 1986,
H.P., 1986, III, 93; Gent, 9 februari 1987, H.P., 1987, I, 218; Gent,
30 maart 1987, H.P., 1987, I, 276; Voorz. Kh. Luik, 25 april 1984, J.T.,
1984, 459).
319. Uiteraard dient de beroepsgroepering met V.Z.W.-status de door de

wet van 27 juni 1921 opgelegde verplichtingen na te komen. M.b.t. het
neerleggen van de ledenlijst ter griffie van de Rechtbank van 1e Aanleg
rijzen soms betwistingen. Vaststaat dat deze neerlegging slechts nodig is in
geval van ledenwijziging sinds de laatste akte werd neergelegd (Voorz. Kh.
Turnhout, 26 november 1982, T.B.H., 1984, 41). Er werd ook aanvaard dat
de nieuwe ledenlijst mag neergelegd worden tijdens de procedure. Betwistingen over de integrate vorm of de afkorting van de benaming van een der
leden is niet dienend (Voorz. Kh. Charleroi, 16 maart 1987, H.P., 1987, I,
302).
- Zo een beroepsvereniging een vordering instelt wegens schending van
artikel 54 W .H.P. zal deze vereniging overeenkomstig de cassatierechtspraak individuele leden dienen te tellen waarvan de beroepsbelangen
potentieel kunnen geschaad worden. Dat deze individuele leden niet stemgerechtigd zijnis irrelevant (Voorz. Kh. Kortrijk, 9 juli 1987, J. T., 1987, 664).
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AFDELING

III

UITSLUITING VAN DE TEKORTKOMINGEN AAN INTELLECTUELE RECHTEN

l.

ALGEMEEN

320. Artikel 56 W .H.P. dat in zijn aanhef verwijst naar artikel 55 W .H .P.
betekent dat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, zetelend
krachtens de bijzondere bevoegdheden hem door de handelspraktijkenwet
toegekend, niet mag beoordelen of de namaking een inbreuk vormt op een
van de in artikel 55 W.H.P. opgesomde bepalingen en daarvan de staking
niet mag bevelen (Voorz. Kh. Brussel, 21 januari 1985, lng. Cons., 1985,
117).
321. Artikel 56 sluit de mogelijkheid uit om een vordering tot staking in
te stellen m.b.t. eventuele daden van namaking die enkel vallen onder
toepassing van de wetten op de intellectuele eigendom. Zelfs wanneer een
handeling, die namaak is in de zin van de bijzondere beschermingswetten
tevens een daad van onrechtmatig mededinging uitmaakt, kan toch slechts
opgetreden worden op grond van de bijzondere wet op de intellectuele
eigendom.
Bij het afgrenzen van de bescherming uit de intellectuele eigendom met deze
uit de onrechtmatige mededinging dient voor ogen gehouden te worden dat
eerstgenoemde aan anderen de handeling kan doen verbieden die zij normaal op grond van hun vrijheid van handel en mededinging zouden mogen
verrichten. Dit houdt in dat via de algemene norm inzake onrechtmatige
mededinging geen nieuwe of bijkomende uitsluitende rechten mogen geschapen worden buiten de bij de wet voorziene beschermingsstatuten op de
intellectuele eigendom. In het andere geval immers zou men op pretoriaanse
wijze een nieuw industrieel verbodsrecht in het Ieven roepen (Voorz. Kh.
Kortrijk, 27 januari 1986, H.P., 1986, I, 169).
- Men zou de ontwerpers, uitvinders, enz. die zich de moeite getroost
hebben om bepaalde inspanningen te doen (neerlegging, bekendmaking,
betaling van rechten, vervullen van formaliteiten, enz.) teneinde van het
wettelijke beschermingssysteem te genieten, op onredelijke wijze straffen
indien men een gelijkaardige bescherming zou toekennen bij middel van de
meer algemene zorgvuldigheidsnormen uit de onrechtmatige mededinging,
aan personen die zich die moeite niet getroost hebben (Voorz. Kh. Kortrijk,
14 juli 1983, lng. Cons., 1984, 173: Voorz. Kh. Kortrijk, 5 december 1983,
lng. Cons., 1984, 184).
322. Artikel 56 doelt niet op alle gevallen van merkaantasting en de
beperking van de bevoegdheid van de stakingsrechter dient zo restrictief
mogelijk gei:nterpreteerd te worden. Het begrip merknamaking bedoeld in
artikel 56 dient getoetst te worden aan hetgeen bepaald is in artikel 13, A,
1 B.M.W. en beoogt de eigenlijke daden van merknamaking en niet de
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verwarring geschapen door gelijkaardige produkten, benamingen, verpakkingen en logos, hetgeen onder toepassing valt van W.H.P. (Voorz. Kh.
Mechelen, 16 mei 1986, T.B.H., 1987, 150).
ll. DE IN ARTIKEL 56 W.H.P. BEDOELDE INTELLECTUELE RECHTEN

A. Mode/len en tekeningenwet
323. De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen beoogt via de deponering - het uiterlijk van een produkt dat een gebruiksfunctie
heeft te beschermen. Ben tekening die een man en een vrouw voorstelt die
vermoedelijk werkkledij dragen geeft niet het uiterlijk van een produkt
weer. Het gebrek aan deponering van deze tekening is dienvolgens niet
dienend om de vordering tot staken uit te sluiten (Antwerpen, 21 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 63).
- Wie beroep doet op de modellenwet kan geen beroep doen op de
handelspraktijkenwet evenzeer indien hij zijn tekeningen en modellen deponeerde als indien hij naliet dit te doen (Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983,
lng. Cons., 1984, 171).
- lemand die naliet een model waarvoor een promotiecampagne werd
gevoerd te deponeren kan er zich niet over beklagen dat deze promotie
desgevallend ook gelijkaardige modellen van concurrenten kan ten goede
komen en dat deze mogelijk aldus profijt zouden gehaald hebben uit
investeringen en inspanningen die voor de creatie van het model werden
gedaan (Gent, 23 juni 1986, H.P., 1986, II, 217).

B. Benelux waren- en dienstmerkenwet
324. Bij wet van 3 augustus 1986 werd het toepassingsgebied van de
Beneluxwarenwet uitgebreid tot de dienstmerken (zie Wijckaert, H., ,Warenmerken-Dienstmerken: een gerelativeerd onderscheid", R. W., 1986-87,
1121 e.v .).
In een vonnis van 17 maart 1986 kon de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk nog stellen dat artikel 56 niet geldt voor artikel
6sexies van het Unieverdrag van Parijs m.b.t. de bescherming van de
dienstmerken (Voorz. Kh. Kortrijk, 17 maart 1986, H.P., 1986, I, 246).
Deze toestand is nu gewijzigd met uitzondering voor die dienstmerken
gebruikt in het Beneluxgebied op 1 januari 1987.
325. Wie zich beroept op het parasitaire karakter of op de verwarring die
ontstaat uit hoofde van het gebruik van een verpakking welke als warenmerk dient te worden beschouwd omdat ze gelijkvormig is aan of overwegend gelijkenis vertoont met een als warenmerk gedeponeerde verpakking
beklaagt zich over merknamaking.
Tegenover zulke opzet geldt de regel dat bij samenloop van algemene
bescherming volgens de normen van W.H.P. en bescherming uit hoofde van
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de wetgeving die exclusieve rechten verleent terzake van intellectuele eigendom, de bescherming op grond van deze laatste wetgeving moet worden
nagestreefd met uitsluiting van een beroep op de algemene regel (Voorz. Kh.
Brussel, 21 maart 1986, H.P., 1986, I, 269).
- Inzake verwarring tussen verpakkingen dient eerst onderzocht te worden
of de bewuste verpakking als warenmerk dient beschouwd te worden in de
zin van artikel 1, 1e lid van de Beneluxmerkenwet.
De op de voorgelegde verpakking voorkomende afdrukken en illustraties
zijn niet bestemd om de verbruiker in te lichten over de onderneming die
de waren op de markt brengt of om het produkt te identificeren maar wei
om de verbruiker in te lichten over de inhoud van het produkt. Derhalve
bevindt men zich dus in het geval bepaald in artikel 1, 2e lid van de
Beneluxmerkenwet, hetgeen inhoudt dat een vordering tot staking krachtens artikel 12/b van dezelfde wet kan toegelaten worden (Voorz. Kh.
Brussel, 6 februari 1987, H.P., 1987, I, 29).
- De uitgever van een weekblad FLAIR waarin reizen en toerisme aan bod
komen, kan geen beroep doen op de stakingsrechter om de stopzetting te
bekomen van het gebruik door een reisbureau van de afkorting F.L.A.I.R.
voor haar handelsbenaming op grond van het feit dat zij de naam FLAIR
neergelegd heeft bij het Benelux Warenmerkbureau.
Hoewel de uitgever zich beroept op het feit dat hij geen namaking verwijt
en zich dus gerechtigd acht de eis in te leiden v66r de stakingsrechter, blijft
het een feit dat bij inbreuken op het merkenrecht gebruikelijk nooit namaking plaats vindt van enig produkt. De enige namaking die zich bij een
aanslag op een merk voordoet bestaat erin dat een benaming die beschermd
is, aangebracht wordt op een produkt dat niet afkomstig is van de titularis
van het merk. Hoewel er gevallen denkbaar zijn waarbij de aangelegenheid
van het depot vreemd blij ft aan het geschil waarmee de stakingsrechter gevat
is, kan terzake de eis enkel onderzocht worden in het Iicht van de regelen
ontleend aan de eenvormige Beneluxwarenmerkenwet. Er is terzake geen
betwisting over een uithangbord, doch over het gebruik van een merknaam
op drukwerk, publiciteitsfolders of nog als opschrift bij briefwisseling of
faktuur (Voorz. Kh. Antwerpen, 13 maart 1986, H.P., 1986, I, 244).
- Biser vraagt een stakingsbevel tegen de fabricage, de verkoop en de
tekoopaanbieding van hemden voorzien van het merk ,Hello" dat hem zou
toebehoren. Welke ook de interpretatie is gegeven aan de uitsluiting van de
stakingsvordering t.a.v. handelingen verboden bij artikel13 van de eenvormige Beneluxmerkenwet, de activiteit waarvan door de vordering de beteugeling wordt gevraagd komt over als een zuiver geval van merknamaking.
Het stakingsbevel dient dus geweigerd te worden (Voorz. Kh. Kortrijk,
22 juli 1982, Ing. Cons., 1983, 70).
- Eiseres brandt en verkoopt koffie onder het merk Graindor. Op de
verpakking waarin zij deze koffie verkoopt staat een oude houten koffiemolen afgebeeld. Verweerster gebruikt voor haar koffie van het merk X
hetzelfde embleem.
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Eiseres beweert dat zij dit embleem sinds lang gebruikt om de verschillende
soorten die ze te koop aanbiedt, te onderscheiden, en dat het gebruik door
verweerster van hetzelfde embleem ongeoorloofde mededinging is.
De stakingsrechter is niet bevoegd omdat het bewuste embleem moet
beschouwd worden als een warenmerk. Uit de conclusies van eiseres blijkt
dat de afbeelding van de oude koffiemolen tegelijkertijd dient om de firma
Colruyt en haar koffie te onderscheiden. Oak verweerster erkent impliciet
dat het bewuste embleem een merk is, vermits zij artikel12 van de Beneluxmerkenwet inroept.
De ingestelde vordering is er een ingesteld op grand van artikel13 A.l. t. t.z.
een vordering waarbij de titularis van het tekenzich verzet tegen elk gebruik
van een gelijkaardig teken voor produkten waarvoor het merk geregistreerd
is.
Of het embleem al dan niet als merk gedeponeerd werd is irrelevant vermits
het depot het vorderingsrecht doet ontstaan maar niet de bevoegdheid van
de rechter bepaalt en aangezien slechts een materieel bevoegde rechter zich
kan uitspreken over de ontvankelijkheid van de vordering (Voorz. Kh.
Brussel, 7 maart 1986, H.P., 1986, I, 262).

C. Auteurswet
326. De titel van een tijdschrift geniet de bescherming van het auteursrecht.
Geschillen i.v.m. dergelijke titel moeten dus voor de burgerlijke rechtbank
gebracht worden.
De titel van een tijdschrift vervult evenwel oak de functie van een merk.
Dergelijk merk kan echter slechts voor bescherming in aanmerking komen
als het op regelmatige wijze werd gedeponeerd. Bij gebrek aan dergelijke
deponering staat geen enkele vordering open oak niet deze op grand van
de W.H.P. (Voorz. Kh. Kortrijk, 20 november 1986, H.P., 1986, IV, 151).
- Sinds jaren wordt aangenomen dat synoptische tabellen, statistische
gegevens, programma's, brieven e. d. onder de bescherming van de auteurswet vallen zo ze een originele creatie zijn. Sedert de verspreiding van de
computer neemt de overgrote meerderheid van de rechtsleer en de rechtspraak dan oak aan dat een exclusief recht dat iemand kan Iaten gelden op
een softwareprogramma onder de bescherming van de auteurswet valt.
Oak in geval van niet door de auteurswet beschermde software programma's staat de vordering tot staken tegen de aanwending ervan niet open gelet
op het feit dat zij door de wet dan niet geschikt wordt geacht om het
voorwerp te zijn van een exclusief recht en er bijgevolg principiele vrijheid
van nabootsen is. Aileen de begeleidende omstandigheden kunnen aan het
nabootsen een onrechtmatig karakter geven (Voorz. Kh. Kortrijk, 30 maart
1987, H.P., 1987, I, 291; te noteren is in dit verband dat volgens Flamee,
M., ,Octrooieerbaarheid van software", nr. 653, in de mate het niet om
software als dusdanig gaat, software voor octrooieerbaarheid in aanmerking komt.
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- Waar computerprogramma's onder de bescherming van de auteurswet
vallen dient de stakingsrechter gelet op artikel 56 zich onbevoegd te verklaren (Voorz. Kh. Brussel, 4 oktober 1985, lng. Cons., 1985, 463).

D. Octrooiwet
327. Een octrooischending kan via de vordering tot staken niet aangevochten worden (Voorz. Kh. Luik, 4 juni 1982, Jur. Liege, 1983, 156).
E. Collectiej merk
328. Een merk dat door een V.Z.W. uitgewerkt wordt ter onderscheiding
van een door elk van haar leden aangeboden waar is een collectief merk.
De vordering ter bescherming van het merk die door een van de leden
ingesteld wordt oak als hij zelf het depot ervan verricht heeft, dient
afgewezen te worden. Aileen de houder van een collectief merk bezit de
hoedanigheid om de bescherming van het teken in rechte te bekomen
(Voorz. Kh. Brussel, 31 deceii_lber 1986, T.B.H., 1987, 472met noot Braun,
A.).

AFDELING

IV

UITSLUITING VAN TEKORTKOMINGEN
AAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

329. De stakingsrechter is niet bevoegd om het ophouden te bevelen van
daden die slechts onrechtmatig zijn omdat zij de miskenning zijn van
contractuele verplichtingen (Brussel, 21 februari 1984, T.B.H., 1984, 622).
330. Een fabrikant die als detailhandelaar produkten verkoopt aan lagere
prijzen dan die welke hij vraagt aan de detaillisten, kan door die praktijk
aileen die kleinhandelaars benadelen met wie hij zelf contracteert. De
Voorzitter is dan oak niet bevoegd om een stakingsbevel te wijzen (Gent,
10 april 1986, T.B.H., 1986, 679 met kritische noot Stuyck, J.).
331. Zo de stakingsrechter naar aanleiding van een vordering ingesteld
wegens schending van de eerlijke handelsgebruiken niet kan tussenkomen
in de bestaande contractuele verhouding, dan kan hij wei een leveringsweigering verbieden wat er in de praktijk op neer komt dat de partijen hun
normale zakenrelaties hernemen tegen de normale marktvoorwaarden of
tegen andere onder hen te bedingen voorwaarden (V oorz. Kh. Brussel,
30 mei en 13 juli 1983, J. T., 1983, 525). Hij kan tevens een verkoopweigering verbieden wat automatisch het tot standkomen van zakenrelaties tussen
eiseres en verweerster zal bewerkstelligen (Voorz. Kh. Brussel, 8 juli 1982,
T.B.H., 1984, 376).
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332. Incidenteel kan de stakingsrechter de draagwijdte van een contract
onderzoeken o.m. zo het bestaan van een overeenkomst wordt ingeroepen
als verweermiddel tegen een vordering tot staken, of meer algemeen, telkens
als een onderzoek van het contract zich opdringt ten einde tot een verantwoorde oplossing van het geschil te komen (Antwerpen, 24 september 1984,
T.B.H., 1985, 701 met noot Bogaert, G.; Voorz. Kh. Mechelen, 7 februari
1986, H.P., 1986, I, 180).
333. De stakingsrechter is ook bevoegd in geval begeleidende omstandigheden op zich, buiten de genoemde overeenkomst, strijdig zouden zijn met
de eerlijke handelsgebruiken zoals denigrerende uitlatingen of verwarringstichtende handelingen (Voorz. Kh. Brussel, 17 juni 1986, H.P., 1986, II,
191; Voorz. Kh. Kortrijk, 23 maart 1987, H.P., 1987, I, 274).
334. Indien de miskenning van een overeenkomst op zich een daad van
onrechtmatige mededinging is, is de voorzitter bevoegd om hiervan kennis
te nemen (Brussel, 8 januari 1987, T.B.H., 1987, 673 met noot Stuyck, J .).
Artikel 54 van de Wet van 14 juli 1971 verbiedt iedere daad strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken, alsook de daad die tevens strijdig is met een
contractuele bepaling. Gelet op de machtspositie van de verdeler P .V.D. in
de distributie van kranten en tijdschriften en de concurrentH~le positie van
de kleinhandelaars, zou het feit dat de P .V.D. bewust de contractuele
verplichting miskent waardoor de kleinhandelaar concurrentieel benadeeld
zou worden, een daad kunnen zijn die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel, 18 augustus 1986, T.B.H., 1987, 670met noot
Stuyck, J.).
335. De rechter in kort geding kan slechts een bevel tot staking uitvaardigen
in de mate dat de gedragingen een inbreuk zijn op de eerlijke handelsgebruiken verschillend van het niet nakomen van een contractuele verplichting en
in de mate dat deze tekortkoming leidt tot een ander nadeel dan dit
voortvloeiend uit de inbreuk op de contractuele verplichting (Brussel,
13 januari 1987, H.P., 1987, I, 127 waarbij het vonnis van de Voorz. Kh.
Brussel, 28 november 1986, H.P., 1986, IV, 170 gedeeltelijk wordt gewijzigd).
336. Vanzelfsprekend dient de verweten handeling van contractuele aard
te zijn om de bevoegdheid van de stakingsrechter uit te sluiten. Hij was
bevoegd in een aangelegenheid waar naar aanleiding van de opening van
een nieuwe zaak die aanleiding gaf tot contractbreuk een vordering werd
ingesteld teneinde aan verweerster het gebruik van hetzelfde telefoonnummer te verbieden. Deze vordering was dus niet gegrond op een tekortkoming
aan een contractuele verplichting (Antwerpen, 11 februari 1986, H.P.,
1986, I, 153). Zo is de voorzitter ook bevoegd wanneer een kleinhandelaar
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zijn leverancier dagvaardt op grond van artikel54 en aan de leverancier niet
de schending van een contractuele verplichting maar een inbreuk op een
wettelijke verplichting verwijt (Antwerpen, 26 januari 1987, T.B.H., 1987,
604, met noot Stuyck, J.).
AFDELING V

HET STAKINGSBEVEL
A. ALGEMEEN

337. Naar luid van artikel 55 stelt de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel het bestaan vast van een tekortkoming aan de in dit artikel
vermelde bepalingen zelfs wanneer die strafrechtelijk beteugeld zijn. Dit
artikel moet samen gelezen worden met artikel 59, derde lid: ,Er wordt
uitspraak gedaan over de vordering niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor ieder ander rechtscollege evenals
met artikel61, tweede lid:,, Wanneer de feiten voorgelegd aan de (correctionele) rechtbank, het voorwerp zijn van een vordering tot staking, dan kan
er niet beslist worden over de strafvordering dan nadat een in kracht van
gewijsde gegane beslissing is geveld betreffende de vordering tot staking".
Te vermelden is evenwel dat de Voorzitter v66r wie een vordering tot staking
aanhangig wordt gemaakt wegens een inbreuk op een administratieve
beschikking waartegen een beroep werd ingesteld bij de Raad van State, de
uitspraak schorst tot er definitief arrest is geveld door de Raad van State
over het verhaal (Voorz. Kh. Brussel, 21 februari 1986, T.B.H., 1988, 956
met noot Dessard, D.).
338. Het door de Voorzitter uitgesproken verbod dient handelingen te
betreffen die specifiek in artikel 55 W.H.P. zijn opgesomd (Voorz. Kh.
Brussel, 30 mei 1986, H.P., 1986, II, 146).
B.

INHOUD VAN HET BEVEL

339. Meestal zal de beslissing van de Voorzitter de allures van een verbod
nemen. Zo kan hij een verkeerde publiciteit verbieden (Voorz. Kh. Brugge,
21 apri11986, H.P., 1986, II, 58) of het gebruik van een bepaalde term in
handelsdocumenten (Voorz. Kh. Brussel, 13 februari 1987, H.P., 1987, I,
169). Er kan ook bevolen worden een einde te stellen aan een verkoopsweigering (Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1983 en 13 juli 1983, J. T., 1983, 526),
verboden worden aan een derde medeplichtige aan een contractbreuk zijn
onrechtmatige overeenkomst uit te voeren (Antwerpen, 10 juni 1986, H.P.,
1986, II, 251), bevolen worden onrechtmatige bepalingen uit een reglement
te verwijderen (Voorz. Kh. Hasselt, 21 februari 1986, H.P., 1986, I, 147).
- De geografische reikwijdte van het verbod kan beperkt worden. Zo legde
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het Hof van Beroep te Antwerpen aan gei:ntimeerde het verbod op de
benaming , ,Brochetje'' in welke zin en in welke publiciteit ook te gebruiken
in het kader van zijn handelsactiviteit aan de X straat te Antwerpen of elders
in de Antwerpse regio (Antwerpen, 4 december 1984; R. W., 1984-85, 1935
met noot Bailon, G.L.).
- In een andere beslissing werd aan verweerder verbod opgelegd om
binnen een straal van driehonderd meter van de handelszaak van eiseres
publiciteitswagentjes te plaatsen of te Iaten plaatsen met reclame voor zijn
eigen handelszaak die in die omstandigheden vergelijkende publiciteit uitmaakt (Voorz. Kh. Gent, 31 januari 1984, T.B.H., 1984, 484).
- De Belgische stakingsrechter is bevoegd om overeenkomstig de W .H .P.
daden te verbieden in Belgie die aan de oorsprong liggen van een inbreuk
in Frankrijk op nevenrechten van het auteursrecht (Brussel, 13 juni 1986,
lng. Cons., 1986, 97; J. T., 1986, 529 met noot Van Bunnen, L.).
340. Soms stelt de Voorzitter in zijn bevel op welke manier aan een
verwarringsrisico inzake handelsbenamingen kan verholpen worden. Zo
voerden twee ondernemingen de benaming ,Boergoensche Cruyce" resp.
voor een hotel en voor een antiekhandel. De Voorzitter is van oordeel dat
er geen reden bestaat om de woorden ,Boergoensche Cruyce" volledig te
weren uit de benaming van de antiekhandel (tweede gebruiker). Het volstaat
dat de handelsnaam en vennootschapsbenaming duidelijk gedifferentieerd
wordt van die van het hotelbedrijf door ze opnieuw te verbinden met
,Galerij" of ,Antiekhandel" en met de naam van de zaakvoerder (Voorz.
Kh. Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 153).
- In een andere zaak was de Voorzitter van oordeel dat verwarring tussen
twee handelsbenamingen waarin de familienaam voorkomt kan vermeden
worden door op te leggen dat de familienaam wordt gebruikt voorafgegaan
of gevolgd door de voornaam van appellante of door de naam van haar
echtgenoot. Tevens legde hij het verbod op grafische procedes te gebruiken
die meer de aandacht trekken dan de familienaam (Brussel, 6 mei 1986,
H.P., 1986, II, 134).
- Soms worden terzake door de verliezende partij voorstellen gedaan. Zo
werd b.v. voorgesteld de benaming Event-Group te veranderen in Z PM
Event Group waarbij de afmetingen van de letters Z PM het dubbele zouden
zijn van Event Group. De Voorzitter ging op dat voorstel niet in (Voorz.
Kh. Brussel, 13 februari 1987, H.P., 1987, I, 169).

- Vrij subtiel is ook de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel in de zaak ,Gloire de Cuba" of ,Havana Blended".
Hij verbiedt het gebruik van deze benamingen voor de verkoopsbevordering
en de commercialisatie van sigaren waarvan het niet vast staat dat ze van
Cuba afkomstig zijn met een reserve evenwel. De vermelding ,Havana
Blended" zal slechts strijdig zijn met artikel 20, 1° W .H.P. in de mate dat
er geen Cubaanse tabak bij de fabricage van deze sigaren te pas komt en
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niet zeer duidelijk zal vermeld zijn in welk land deze sigaren gefabriceerd
werden (Voorz. Kh. Brussel, 21 januari 1985, Ing. Cons., 1985, 117,
bevestigd bij Brussel, 30 september 1988, Ing. Cons., 1988, 269).
341. De Voorzitter kan wel een verkeerde publiciteit maar niet de verkoop
zelf van de produkten waarop de publiciteit betrekking heeft verbieden
(Voorz. Kh. Brugge, 21 april 1986, H.P., 1986, II, 50).
- Behoort ook niet tot zijn bevoegdheid de procedure tot wijziging van
de benaming van een handelsvennootschap voorzien bij artikel 28 van de
Vennootschapswetgeving (Voorz. Kh. Luik, 29 juni 1986, H.P., 1986, II,
223). Het zou hem zelfs niet toekomen te veroordelen tot de wijziging van
de handelsbenaming van verweerster (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1986,
H.P., 1986, II, 93). Deze beslissing doet wel twijfels rijzen.
- W el kan de Voorzitter bet beginnen of bet uitoefenen van een bedrijvigheid die strijdt met de handelspraktijken verbieden (Voorz. Kh. Brussel,
7 juli 1983, T.B.H., 1984, 319; Antwerpen, 9 september 1986, H.P., 1986,
III, 87; Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1986, H.P., 1986, II, 146).
- Nu het de intieme overtuiging van de Voorzitter is dat de uitbating van
een biljartclub geschiedt met de uitsluitende en tergende bedoeling om
eiseres te schaden en haar te ontmoedigen haar commerciele activiteiten in
bet sportcentrum verder te zetten, beveelt de rechter de staking van de
uitbating van de biljartclub van verweerster (Voorz. Kh. Brussel, 28 november 1986, H.P., 1986, IV, 174).
342. Een vordering tot staking tegen de vennoten van een vennootschap in
oprichting die ertoe strekt deze vennoten verbod te doen opleggen een
verwarringstichtende handelsbenaming te gebruiken en aan te wenden bij
de oprichting van de vennootschap is ontvankelijk, ook al zouden deze
vennoten slechts een minderheid vormen in die vennootschap.
Deze vordering die ingewilligd werd betreft dus enkel een verwittiging voor
zover zij (de meerderheidsvennoten) later enig welk mandaat in de vennootschap zouden vervullen en aldus de algemene vergadering ten gepaste tijde
zouden kunnen inlichten over bet gevaar voor verwarring bij bet voeren van
een handelsbenaming (Voorz. Kh. Veurne, 20 november 1986, H.P., 1986,
IV, 145).
343. Soms verleent de Voorzitter een termijn van respijt. Zo werd aan een
gei:ntimeerde de verplichting opgelegd de exploitatie van haar supermarkt
te staken zolang de drie ontbrekende parkeerplaatsen niet zijn aangelegd.
Er wordt aan gei:ntimeerde evenwel een termijn van twee maanden toegestaan alvorens het bevel van kracht wordt (Antwerpen, 9 september 1986,
H.P., 1986, III, 87). In een ander geval gaat bet verbod om een bepaalde
term in de handelsdocumenten te gebruiken pas in na verloop van een
periode van drie maanden vanaf de betekening van bet vonnis (V oorz. Kh.
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Brussel, 13 februari 1987, H.P., 1987, I, 169). In een andere beslissing
wordt aan verweerster bevolen op te houden met het aanwerven van
personeel van eiseres gedurende de twaalf maanden die volgen op de
betekening van het vonnis (Voorz. Kh. Kortrijk, 11 januari 1988, T.B.H.,
1988, 960). In een zaak van verwarringsmogelijkheid tussen handelsbenamingen stelde de Voorzitter dat de verliezende partij het betwiste bestanddeel van haar handelsbenaming diende te verwijderen binnen dertig dagen
volgend op het vonnis (Voorz. Kh. Namen, 25 februari 1986, T.B.H., 1986,
567).
344. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan krachtens
artikel 55 W .H.P. verbodsmaatregelen voorschrijven die er slechts toe
strekken te beletten dat de vastgestelde tekortkomingen voortduren en dat
de tekortkomingen voortduren en dat de tekortkomingen die begaan zijn
door middel van publiciteit, nog nadelige gevolgen hebben, zelfs nadat de
staking ervan is bevolen.
De maatregelen zijn, wegens hun nauwkeurigheid en beperktheid, geen,
algemene en volstrekte belemmering van het recht van vrije mededinging
en doen ten voordele van derden geen monopoliepositie ontstaan (Cass.,
26 januari 1984, R. W., 1984-85, 2323).
345. Soms is een stakingsbevel beperkt tot het herhalen van de wettekst,
wat uiteraard niet de bedoeling is van een stakingsbevel. Zo stelde het Hof
van Beroep te Antwerpen dat het enkel de staking kan bevelen van het
maken van reclame voor, en het aanbieden en/of verkopen van een reeks
voornoemde produkten, tegen een prijs lager dan of gelijk aan de in arrest
opgegeven prijzen. Het Hof voegt eraan toe: ,aileen reeds omdat het niet
gevraagd werd, kan het Hof bij die prijzen geen bedrag of percentage
voegen om ook de mogelijkheid van een uitzonderlijk beperkte winstmarge
in zijn verbod in te sluiten". En het Hof concludeert ,,overwegende dat het
dus neerkomt op een loutere 'morele' overwinning van appellante'' (Antwerpen, 26 maart 1985, R. W., 1986-87, 177 met noot De Vroede, P.).

C.

RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

a. De goede trouw van de verweerder
346. De goede trouw of de afwezigheid van opzet of kwade trouw in hoofde
van verweerder sluit de toepassing van de Handelspraktijkenwet niet uit
(o.m. Voorz. Kh. Brussel, 27 mei 1986, H.P., 1986, II, 138; Voorz. Kh.
Kortrijk, 8 juni 1986, H.P., 1986, II, 173; Voorz. Kh. Brussel, 30 juni 1986,
H.P., 1986, II, 278).
b. Het eenmalig karakter van de inbreuk
347. Het eenmalig karakter van een inbreuk belet niet dat de staking ervan
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kan worden bevolen. Door de staking te bevelen wordt niet enkel een
tekortkoming beteugeld doch wordt eveneens een mentaliteit en een intentie
bestreden (Voorz. Kh. Hasselt, 16 januari 1987, H.P., 1987, I, 120).

c. De verbintenis om in de toekomst de wet te eerbiedigen
348. De verbintenis van verweerster om de publiciteit (die art. 33 bis overtreedt) die gedurende de 6 weken die de toekomstige soldenperiode voorafgaan niet meer te maken, hoe oprecht ze ook moge zijn, is niet van aard
om de vordering van staking te ontzenuwen (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, H.P., 1986, IV, 254; Voorz. Kh. Kortrijk, 7 april 1986, H.P.,
1986, II, 25).
d. De inbreuk is reeds beeindigd
349. Onder voorbehoud van het mogelijk herhalingsgevaar is de vordering
tot staken zonder voorwerp wanneer de gewraakte handeling voltooid is en
de overtreder er definitief een einde aan gesteld heeft (Voorz. Kh. Kortrijk,
27 januari 1986, H.P., 1986, I, 169; Antwerpen, 15 april1986, H.P., 1986,
II, 30).
e. Wederzi}dse tekortkomingen
350. Zelfs indien de bewering van verweerster dat de methodes van eiseressen niet deontologisch zouden zijn en een grond van waarheid zouden
hebben dan nog was het niet geoorloofd dit aan het publiek kenbaar te
maken. Verweerster had de middelen moeten aanwenden die de wet verschaft aan hen die zich door een bepaalde handelspraktijk benadeeld
voelen, en geen afbrekende publiciteit mogen voeren ter bevordering van
haar eigen bedrijf (Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III, 31).
- De omstandigheid dat eerste aanlegger vroeger eveneens gereglementeerde werken zou uitgevoerd hebben zonder titularis te zijn van het vereiste
attest of de vereiste registratie ontzegt hem niet het recht dergelijke praktijken van een concurrent te doen stoppen (Voorz. Kh. Brussel, 20 oktober
1986, H.P., 1986, IV, 60).

f. Anderen begaan dezeljde overtreding
351. Het argument dat alle winkeliers in dezelfde economische sector op
dezelfde wijze nl. door klantenmailing, publiciteit voeren om aldus aan de
soldenreglementering te ontsnappen is niet relevant. Men kan zich niet
achter een tekortkoming van anderen verschuilen om een eigen tekortkoming te rechtvaardigen (Voorz. Kh. Mechelen, 2 januari 1986, H.P., 1986,
I, 8; Antwerpen, 4 december 1984, R. W., 1984-85, 1938 met noot Bailon,
G.L.).
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g. Het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht
352. Toen een hartdelaar erop gewezen werd dat de door hem gebruikte
handelsbenaming reeds sinds enkele jaren deze van een concurrent was,
legde de betrokken handelaar vlug zijn benaming neer als merk. De stakingsrechter kan incidenteel de geldigheid van de ingeroepen intellectuele
eigendomsrechten onderzoeken indien deze als verweer worden ingeroepen
(Voorz. Kh. Kortrijk, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 283).
h. Eiser heeft gelijkaardige overtredingen niet benaarstigd
353. Het feit dat eiser tegen derden die zich bezondigden aan reclame die
het voorwerp uitmaakt van de aanhangige vordering niet is opgetreden
impliceert niet dat hij zijn recht om dergelijke reclame te vervolgen zou
verzaakt hebben (Voorz. Kh. Brussel, 22 oktober 1987, J.T., 1987, 572).
D.

BEOORDELING VAN HET HERHALINGSGEVAAR

354. Vrij algemeen wordt het herhalingsgevaar voor mogelijk gehouden
zoals uit volgende beslissingen blijkt:
- Herhalingsgevaar is niet uitgesloten wanneer voor het goedpraten van
de begane overtreding verwezen wordt naar vergissingen (Voorz. Kh. Dendermonde, 8 september 1986, H.P., 1986, III, 85).
- Het feit dat de volledige oplage van een tijdschrifL dat reclame bevat
strijdig met de handelspraktijkenwet, verdeeld werd, sluit het gevaar van
herhaling niet uit (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II, 183).
- De feitelijke staking van een gezamenlijk aanbod en van het maken van
publiciteit daarvoor v66r de betekening van de inleidende dagvaarding die
er toe strekt een inbreuk op artikel 35 en 20, 4° te doen vaststellen maakt
deze vordering niet onontvankelijk bij gebrek aan voorwerp.
Het betekent immers niet dat er een definitief einde zou gesteld zijn aan de
inbreuken. Bijgevolg kan de rechter de staking van de kwestieuze praktijken
nog bevelen en de publicatie van het vonnis bevelen (Voorz. Kh~ Brussel,
24 maart 1986, H.P., 1986, I, 219).
- De omstandigheid dat de inbreuken op de wetgeving op de uitverkopen
een einde hebben genomen v66r de uitspraak kan de rechter niet beletten
de rechtmatigheid ervan te beoordelen. De inbreuken waren van aard
appellante schade te berokkenen, zodat zij ook na het stopzetten ervan er
nog verder belang bij heeft het onrechtmatig karakter ervan te laten
vaststellen (Gent, 19 juni 1986, H.P., 1986, II, 261).
- De wet verbiedt een praktijk en niet een welbepaalde daad. Het wettelijk
verbod treft een politiek of een beleidsbeslissing. Als een concrete daad
beeindigd is, betekent dit nog niet dat de schuldige handelaar zijn beleidsbeslissingen gewijzigd heeft. Heeft hij dit niet gedaan dan bestaat er gevaar
voor herhaling en blijft een bevel tot staking nuttig.
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Het volstaat niet te beweren dat men de feiten in de toekomst zal vermijden
zonder aan te tonen dat de potentiele abonnes verwittigd werden van het
intrekken van het aanbod.
Een brief van verweerster aan het potentiele klienteel waarin wordt voorgehouden dat aanbiedingen van een uurwerk in de toekomst zullen vermeden
worden wijst er enkel op dat zij bij vaststelling van verdere overtredingen
overmacht wil inroepen m. b. t. het reeds verspreide verboden aanbod, zodat
eiseres ontwapend zou zijn ten aanzien van deze verdere handelspolitiek van
verweerster. Dit is terzake des te meer van belang omdat verweerster
voorhoudt dat zij geen overtreding van artikel20, 4° en 35 heeft gepleegd.
Eiseres heeft er dus wei degelijk een actueel belang bij de overtreding te doen
vaststellen en in de toekomst te doen verbieden onder verbeurte van een
dwangsom. Uit niets blijkt dat verweerster de betrokken folders en publiciteit uit de handel heeft genomen of potentiele abonnes van haar gewijzigde
beleidsbeslissing in kennis zou gesteld hebben (Voorz. Kh. Kortrijk,
6 januari 1986, H.P., 1986, I, 16).
- Publiciteit voor ,openingsprijzen" aangekondigd in een advertentieblad van 12 december 1985 toont duidelijk aan dat de voornaamste bedoeling van die publiciteit erin bestond ,nawerking" te bewerkstelligen. Een
dagvaarding tot staking van deze publiciteit, ook al dateert zij van na het
einde van de geldigheidsduur van de openingsprijzen, is ontvankelijk vermits zij ertoe strekt die nawerking te doen stopzetten.
Ook het feit dat de zaak die publiciteit voerde ondertussen aan derden zou
zijn overgelaten, ondergraaft geenszins het belang van eiseres om de aangevochten handeling, met het oog op het ongedaan maken van de nawerking
te horen berechten(Voorz. Kh. Turnhout, 17 oktober 1986, H.P., 1986, IV,
54).
- Verweerster heeft vergelijkende en afbrekende publiciteit gevoerd. Zij
beweert echter dat het geding zonder voorwerp is vermits de aangevochten
publiciteitscampagne reeds heeft plaatsgevonden. Dit argument is een uitdaging van het gezond verstand; men ziet inderdaad niet in wat verweerster
zou kunnen beletten haar publiciteit opnieuw te voeren indien dat niet door
een gerechtelijke beslissing wordt belet; dit is des te meer het geval aangezien
verweerster voorhoudt dat de aangevochten publiciteit geoorloofd is
(Voorz. Kh. Neufchateau, 4 maart 1986, H.P., 1986, I, 209).
- Het feit dat de verweerster geen dergelijke artikels meer zou publiceren
neemt niet weg dat de verweerster denigrerende artikels kan publiceren
indien haar dit niet door een gerechtelij ke beslissing wordt belet (Voorz. Kh.
Oudenaarde, 2 februari 1988, T.B.H., 1988, 964, met noot Bailon, G.L.).
E.

DE BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING

a. Algemeen
355. Artikel 58 machtigt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
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voor te schrijven dat zijn beslissing wordt aangeplakt en dat zijn vonnis zou
worden bekendgemaakt.
Deze bekendmakingen mogen slechts worden voorgeschreven ingeval zij
van aard zijn bij te dragen tot de staking van de aangeklaagde daad of van
haar nawerking.
De vraag of de stakingsrechter diegene ten voordele van wie een verbod werd
opgelegd kan machtigen het klienteel aan te schrijven met een door aanlegger uitgewerkte ,uiteenzetting van de werkelijke toedracht" werd afgewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge (4 april
1986, H.P., 1986, II, 22). Zijn collega uit Oudenaarde daarentegen stand
aan de eiser toe het geveld vonnis, zonder bijgevoegde commentaar op eigen
kosten bekend te maken via omzendbrieven aan zijn klienteel en uit te
hangen in zijn restaurant eraan toevoegend dat dergelijke mededeling niet
vatbaar is voor een vordering tot staking hiertegen gericht (Voorz. Kh.
Oudenaarde, 2 februari 1988, T.B.H., 1988, 964 met noot Bailon, G.L.).
Aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd
gevraagd te verklaren dat een eventuele publikatie van het vonnis op kosten
van de eiser geen inbreuk op de handelspraktijken zou uitmaken. De
Voorzitter verwierp dit verzoek omdat zulks een vordering in futurum is
waarvoor de eiser het bestaan van een ernstig bedreigd recht niet aantoont
(Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober 1982, lng. Cons., 1983, 164).
356. Het nawerkingseffect van een onrechtmatige publiciteit verschenen in

de Gouden Gids wordt niet altijd op dezelfde wijze ingeschat. Volgens de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel kan een dergelijke
publiciteit niet als eenmalig worden beschouwd. Gelet op het feit dat de
Gouden Gids minstens een jaar in omloop blijft, en dikwijls ook nog Ianger
wordt geraadpleegd, heeft de publiciteit een zeer langdurig karakter hetgeen
neerkomt op een herhalen van de reclameboodschap. Juist dit langdurig
karakter wettigt de publicatie van het vonnis als enig efficient middel om
de nawerking van de onrechtmatige gedragingen te doen ophouden (Voorz.
Kh. Brussel, 13 februari 1987, H.P., 1987, I, 165).
Uit het vast en duurzaam karakter van een dergelijke publiciteit concludeert
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik dat de publicatie
van de beslissing niet kan bijdragen tot de staking van de gelaakte daad die
zal blijven bestaan en nawerken tot de volgende editie van de gids (Voorz.
Kh. Luik, 6 februari 1986, H.P., 1986, I, 105).

b. Bekendmakingsbeslissingen
357. In sommige beslissingen wordt onderstreept dat de bekendmaking
geen herstellend karakter heeft (Voorz. Kh. Bergen, 12 augustus 1986,
H.P., 1986, III, 49; Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober 1982, Ing. Cons., 1983,
164). Dat zet de Voorzitter aan de gevraagde bekendmaking tot redelijker
geachte verhoudingen terug te brengen. Zo b.v. wordt de bekendmaking in
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het tijdschrift van verweerster geweigerd en vervangen door een bekendmaking in twee vakbladen (Voorz. Kh. Brussel, 9 juli 1986, H.P., 1986, III,
30; zie ook Voorz. Kh. Brussel, 27 maart 1987, H.P., 1987, I, 228) of wordt
de vraag afgewezen om de lijsten te bekomen van de abonnes van een
tijdschrift dat in de fout is gegaan teneinde deze abonnes op de hoogte te
kunnen stellen van het gevelde vonnis. In deze zaak oordeelt de Voorzitter
dat een bekendmaking in kranten kan volstaan (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni
1986, H.P., 1986, II, 183).
De vraag om het vonnis te publiceren in aile dagbladen waar de verkeerd
bevonden publiciteit werd opgenomen is als buitensporig aan te mer ken. De
bekendmaking in 10 dagbladen verschijnend in Belgie (5 nederlandstalige
en 5 franstalige) kan volstaan (Voorz. Kh. Brussel, 25 oktober 1982, lng.
Cons., 1983, 164).
358. Of de bekendmaking zal bijdragen tot de staking van de aangeklaagde
daad of van haar nawerking wordt in de hierna volgende beslissingen
gemotiveerd.
- Het duurzaam karakter van de verkoop van kazen onder een bedrieglijke voorstelling is van aard de bekendmaking van de beslissing te rechtvaardigen (Antwerpen, 10 november 1986, H.P., 1986, IV, 107).
- Aanartikel33bisW.H.P. werddoordemediaendoordeberoepsorganisaties veel ruchtbaarheid gegeven. Aankondigingen die deze bepaling miskennen zullen in de gegeven concrete omstandigheden een onbetwistbare nawerking veroorzaken bij de andere plaatselijke handelaars die van hun normale
concurrentiepositie verdrongen werden bij het koperspubliek. Het behoort
dus de publicatie van het vonnis te bevelen (Voorz. Kh. Oudenaarde,
9 januari 1986, H.P., 1986, I, 35).
- De aanplakking van het vonnis is aangewezen vermits blijkt dat verweerster zich niet stoort aan genoemde beroepsreglementering (i.e. art. 5 van het
K.B. van 30 december 1977) spijts het feit dat zij voorhoudt dat aan haar
bedrijf een tekst hangt dat ze geen flessen meer vult (Voorz. Kh. Kortrijk,
9 juni 1986, H.P., 1986, II, 173).
359. Een speciale vermelding verdient volgend vonnis: ,Op grand van het
principe non bis in idem" dient over een vordering geen uitspraak meer
gedaan te worden wanneer er vroeger reeds uitspraak over gedaan werd bij
beschikking van dezelfde rechtbank en die uitvoerbaar bij voorraad werd
verklaard.
Verweerster heeft zich niet gehouden aan het haar eerder opgelegd verbod.
Zulks wordt bewezen aan de hand van vaststellingen van gerechtsdeurwaarders. Bijgevolg dient te worden ingegaan op het verzoek van eiseres om
huidig vonnis te publiceren en alsook tot de aanplakking ervan over te gaan.
Het is inherent aan het verzoek van de eiseres dat ook de aanplakking en
de publicatie van de vroegere beschikking van 4 december 1986 bevolen
wordt. (Voorz. Kh. Tongeren, 28 december 1986, H.P., 1986, IV, 242).
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360. De bekendmakingsbeslissing vond oak een rechtvaardiging in de om-

standigheid dat de tweede verweerster zich niet tegen de aanplakking van
het vonnis verzet (Voorz. Kh. Tongeren, 20 juni 1986, H.P., 1986, II, 272)
of in het roekeloos gedrag van verweerster waardoor zij in de ogen van het
publiek een concurrentiele voorsprong heeft kunnen nemen t.o.v. eiseres
(Voorz. Kh. Brussel, 7 april 1986, H.P., 1986, II, 5).
- Het gebeurt oak dat de eiser op tegenvordering de bekendmaking van
veroordeling wegens tergend en roekeloos geding vraagt en bekomt (Voorz.
Kh. Brussel, 10 maart 1986, H.P., 1986, I, 238).
- Gelet op de omstandigheden en meer bepaald op het feit dat naar aile
vermoeden reeds waardebons in circulatie zijn komt het als onontbeerlijk
voor de bekendmaking van het dispositief van het vonnis te bevelen (Voorz.
Kh. Brussel, 1 december 1986, Ing. Cons., 1987, 29).
361. Als modaliteiten van bekendmaking zijn aan te stippen: bekendma-

king van een bij vonnis vastgestelde tekst in een Nederlandstalig dagblad
naar keuze (Voorz. Kh. Kortrijk, 26 december 1986, H.P., 1986, IV, 276);
bekendmaking van het vonnis in zes verschillende in de Nederlandse taal
in Belgie verschijnende kranten uit te kiezen door eiseres (Voorz. Kh.
Brussel, 8 januari 1986, De Standaard, 7-8 februari 1986); bekendmaking
van het dispositief in een vakblad en in twee in het Nederlands en twee in
het Frans binnen de grenzen van het rijk verschijnende dagbladen (Voorz.
Kh. Brussel, 28 maart 1986, H.P., 1986, I, 225), publicatie van het beschikkend gedeelte in de Luikse editie van La Meuse en La W allonie (Voorz. Kh.
Luik, 24 april 1986, H.P., 1986, II, 60), publicatie van het arrest in het
weekblad Jeudi Soir n° 1, uitg. Mons- Borinage- Soignies (H.P., 1986, II,
89), bekendmaking in ,Quotidien de Paris" of in geval van weigering in
een ander in Frankrijk verschijnend dagblad (Voorz. Kh. Brussel,
14 februari 1986, H.P., 1986, I, 120), bekendmaking van het dispositiefvan
het vonnis in de kranten Le Soir, De Standaard en de New York Herald
Tribune op kosten van verweerster met inbegrip van de vertalingskosten
(Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1987, H.P., 1987, I, 183).
362. Te vermelden zijn oak de bekendmaking in vakbladen en het toezen-

den van een copie van het dispositief van het vonnis aan de kandidaat
exposanten die er de aanlegger zouden om vragen (Voorz. Kh. Luik,
20 november 1986, H.P., 1986, IV, 149), publicatie van het vonnis in het
tijdschrift Modis Professional op kosten van verweerster op tegeneis en
toelating om op kosten van verweerster op tegeneis een omzendbrief rand
te sturen gericht aan aile handelaars gevestigd in de Avenue Louise en de
Galerij van de Louizapoort waarin de tekst van het vonnis vermeld wordt
(Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1987, H.P., 1987, I, 25), bekendmaking van
het dispositief van het vonnis aan de clientele a rata van een mededeling
per klant (Voorz. Kh. Brussel, 7 november 1983, Ing. Cons., 1984, 352),
bekendmaking van het dispositief van het vonnis voorafgegaan van de
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naam, adres en hoedanigheid der partijen in de dagbladen De Standaard,
Het Laatste Nieuws en De Gazet van Antwerpen, alsmede in het reclameblad De Antwerpse Post (Voorz. Kh. Brussel, 1 december 1986, Ing. Cons.,
1987, 29), bekendmaking van het vonnis en/of de vertaling ervan in de
Franse taal door het opsturen ervan aan de klanten van eiseres en dit op
kosten van verweerders in solidum a rata van 100 F per zending tot beloop
van maximum 25.000 F (Voorz. Kh. Antwerpen, 26 maart 1987, H.P.,
1987, I, 296).
363. Wordt de vraag tot bekendmaking in beroep bevestigd dan zal de
publicatie van de tekst van het arrest bevolen worden zo het het vonnis a
quo gewijzigd heeft (Brussel, 20 oktober 1987, T.B.H., 1988, 924).
364. Het feit dat het om een eenmalige publiciteit gaat noch de omstandigheid dat sinds de publicatie bijna twee jaar zijn verlopen zijn geen afdoende
redenen om af te zien van de gevorderde bekendmaking. De bekendmaking
is een geeigende maatregel om de nawerking van de ongeoorloofde publiciteit ongedaan te maken; de bekendmaking van het dispositief van het arrest
volstaat (Gent, 14 april 1986, H.P., 1986, II, 15).
364bis. Naar aanleiding van een grate reclamecampagne voor een gezamenlijk aanbod werd aan de Voorzitter gevraagd om het vonnis te laten
voorlezen op radio en televisie. Deze eis werd afgewezen (Voorz. Kh.
Brussel, 29 juni 1981, R. W., 1981-82, 1359 met instemmende noot van
Ballon, G.L.). Een gelijkaardige vraag werd oak gericht tot de Voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Verviers. Deze besliste dat de bekendmaking van een vonnis dient te geschieden op dezelfde wijze als de inbreuk
die op de W.H.P. werd gepleegd, zelfs indien dit via de televisie dient te
geschieden (Voorz. Kh. Verviers, 10 februari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987,
404 met noot Delgrange, X. en Van Yperseele, P.).

c. Afwijzing van bekendmaking
365. Om te beslissen over de opportuniteit de gevorderde publicatiemaatregelen te treffen uitgesproken door de eerste rechter dient men zich te
plaatsen op de datum van het uitspreken van het arrest. De ancienniteit van
de kwestige praktijk verrechtvaardigt · niet meer de publicatiemaatregel
omdat zij niet meer van aard zou zijn bij te dragen tot de staking van de
aangevochten daad (Brussel, 20 februari 1986, H.P., 1986, I, 142).
Tal van beslissingen wijzen het verzoek tot bekendmaking af omdat de
overtreding beeindigd is (Voorz. Kh. Tongeren, 13 maart 1986, H.P., 1986,
I, 243; in dezelfde zin Voorz. Kh. Turnhout, 25 april1986, H.P., 1986, II,
76), omdat er te lange tijd is verstreken sedert de feiten (eind 1984) en de
dagvaarding (maart 1986) (Voorz. Kh. Kortrijk, 3 maart 1986, H.P., 1986,
I, 235), omdat sedert de aangeklaagde feiten reeds meer dan 2 jaar
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verstreken zijn en gei:ntimeerde, niettegenstaande de 1e rechter haar geen
verbod had opgelegd sindsdien blijkbaar geen nieuwe inbreuken heeft
gepleegd op de wetgeving betreffende de uitverkoop (Gent, 19 juni 1986,
H.P., 1986, II, 261), omdat er een volledig jaar verlopen is sedert de
gevoerde en verboden publiciteit en in een dag- en weekblad het vonnis reeds
uitvoerig besproken en gecommentarieerd werd (Gent, 26 november 1986,
H.P., 1986, IV, 166), omdat een fout bevonden brochure m.b.t. reizen
aangeboden in 1985 geen enkele publicitaire waarde meer heeft in 1986
(Gent, 22 mei 1986, H.P., 1986, II, 124), omdat er meer dan een jaar
verlopen is sinds de aangevochten feiten en verweerster sedert enkele
maanden haar handelszaak blijkt overgelaten te hebben (Voorz. Kh. Turnhout, 17 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 52).
366. Door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk
wordt onderstreept dat een restrictieve interpretatie van artikel 58 zich
opdringt. Er dient dus vermeden te worden dat de publicatie van een vonnis
zou neerkomen op een gratis handelsreclame voor het produkt van eiseres,
mede rekening houdend met het feit dat er reeds twee jaar verstreken zijn
sinds de aangevochten feiten (Voorz. Kh. Kortrijk, 3 maart 1986, H.P.,
1986, I, 235; Voorz. Kh. Kortrijk, 17 maart 1986, H.P., 1986, I, 246;
Voorz. Kh. Kortrijk, 7 april 1986, H.P., 1986, II, 25).

- In een ander vonnis stelt dezelfde Voorzitter dat door de publicatie van
het vonnis ten onrechte de indruk zou gewekt worden dat de verliezende
partij door de rechter beschouwd wordt als onervaren met betrekking tot
het verkopen en herstellen van B.M.W. wagens (Voorz. Kh. Kortrijk,
21 april1986, H.P., 1986, II, 55). Hij wijst eveneens de vraag tot bekendmaking af wanneer blijkt dat een persoonlijke vete aan de basis van de
vordering ligt en het gevaar bestaat dat de bekendmaking van de beslissing
tot eigen reclame zal aangewend worden (Voorz. Kh. Kortrijk, 27 januari
1986, H.P., 1986, I, 169).
367. Het verzoek tot bekendmaking wordt ook soms afgewezen omdat de

bekendmaking in evenredigheid dient te staan met de omvang van de
gevoerde publiciteit (Voorz. Kh. Mechelen, 2 januari 1986, H.P., 1986, I,
8; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1986, H.P., 1986, II, 120).
368. De bekendmaking wordt ook afgewezen omdat uit de gegevens van

de zaak blijkt dat de verwarring tussen twee produkten (yoghurt en thermisch behandelde, gedeeltelijk afgeroomde melk) hoofdzakelijk te wijten
is enerzijds aan de onwetendheid van het publiek van het verschil in wezen
tussen yoghurt en gefermenteerde melk, al dan niet thermisch behandeld en
anderzijds de afwezigheid van een voor yoghurt specifieke verpakkingswijze
(Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1986, T.B.H., 1988, 228) of nog bij gebrek
aan bewijs dat er reeds verwarring of een actueel nadeel van de beroepsbe375

Iangen van eiseres ontstaan is (Voorz. Kb. Kortrijk, 26 juni 1986, H.P.,
1986, II, 269).
369. Meer gefundeerd zijn de afwijzingsbeslissingen die steunen b.v. op bet

feit dat de verliezende partij op eigen initiatief een bericbt beeft aangeplakt
aan baar LPG pompen waarin zij meedeelt dat zij omwille van de wettelijke
bepalingen terzake moet stoppen met bet vullen van gasflessen (Voorz. Kb.
Dendermonde, 21 mei 1986, H.P., 1986, II, 123 die eraan toevoegt dat dit
bericbt gedurende een termijn van minstens 3 maanden op duidelijke wijze
aangeplakt blijft) of wanneer de partij die in bet gelijk gesteld werd al een
duidelijk ,antwoord publiciteit" op de gewraakte publiciteit beeft gevoerd
(Voorz. Kb. Brugge, 17 april 1986, H.P., 1986, II, 49).
370. Publicatie wordt door bet Hof van Beroep te Antwerpen afgewezen

omdat bet Hof enige publicatie niet wenselijk acbt om bet publiek bekend
te maken met de weinig sticbtelijke concurrentiemethodes die beide partijen
toepassen. Zij zou maar olie op bet vuur zijn en het valt zeer te betwijfelen
of dergelijke publicatie gelet op de verbetenheid waarmee partijen elkaar
van de markt trachten te verdringen, van aard is bij te dragen tot de staking
van de aangeklaagde daad (die zeer waarschijnlijk allang afgelopen is) of
van baar nawerking (Antwerpen, 26 maart 1985, R. W., 1986-87, 177 met
noot De Vroede, P.).
371. Er zijn ook de beslissingen waarbij gesteld wordt dat bet stakingsbevel

als dusdanig reeds volstaat. Verweersters moeten geenszins maatregelen
ondergaan waarvan de gevolgen de doelstellingen van eiseres overtreffen.
Dit standpunt wordt o.m. geadstrueerd aan de hand van de vaststelling dat
de verweersters zich bereid verklaard hadden onmiddellijk de opgelegde
rechtzettingen te doen (Voorz. Kb. Brussel, 28 januari 1986, H.P., 1986,
I, 13), of waarbij bet eerder ver afgelegen ogenblik van eventuele publicatie
niet van aard is bij te dragen tot bet ophouden van de verkeerd bevonden
bandeling (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, H.P., 1986, IV, 246).
372. Bijval verdient de afwijzing van de vordering tot bekendmaking

wanneer die vordering niet voldoende gepreciseerd is (Voorz. Kb. Neufchiiteau, 4 maart 1986, H.P., 1986, I, 209) en de beslissing waarbij wordt
gesteld dat de bekendmaking van een vonnis een bijkomende veroordeling
is die niet kan gebeuren onder verbeurte van een dwangsom (Voorz. Kb.
Brussel, 25 april 1986, H.P., 1986, II, 72).

F. DE

DWANGSOM

a. A/gemeen
373. Zoals geweten is de dwangsom een geldsom, als accessoire veroorde-
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ling aan de veroordeelde bij rechterlijke uitspraak opgelegd teneinde op hem
druk uit te oefenen en hem ertoe te brengen dat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zou nakomen (Bailon, G.L., ,Dwangsom",
A.P.R., nr. 1).
Ben dwangsom kan dus niet opgelegd worden ter naleving van een bijkomende veroordeling zoals deze waarbij de bekendmaking van de gerechtelijke beslissing wordt bevolen (Voorz. Kh. Brussel, 25 april1986, H.P., 1986,
II, 72).
Onjuist is ook de beslissing die de betaling van een dwangsom oplegt in geval
van niet aanplakking van het vonnis binnen de maand na betekening van
het arrest (Antwerpen, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 123). Inderdaad,
luidens artikel1385bis Ger.W. kan de dwangsom slechts opgelegd worden
voor het geval aan de hoofdveroordeling niet voldaan wordt.
374. Ben dwangsom dient slechts te worden uitgesproken wanneer een

precieze omschrijving wordt gegeven van de omstandigheden waarin de
dwangsom wordt verbeurd; aileen dan kunnen nodeloze betwistingen bij de
uitvoering worden vermeden (Voorz. Kh. Kortrijk, 2 oktober 1986, J.T.,
1987, 650, met noot De Brouwer, L.).
375. De dwangsom moet door de eiser gevorderd worden; de rechter kan
haar niet ambtshalve opleggen (Krings, E., bij Cass., 23 maart 1984; R. W.,

1984-85, 19-20). Wei mag de eiser zich naar de wijsheid van de rechter
gedragen wat de hoogte en de modaliteiten van de gevorderde dwangsom
betreft (Benelux Gerechtshof, 2 april 1984, R. W., 1983-84. 2681).
376. Ben dwangsom heeft geen betrekking op de schade ontstaan door de

toekomstige inbreuken op het bevel tot staking van de ongeoorloofde
handelspraktijken evenmin op de gevolgen van de schade ontstaan uit de
praktijken die door het vonnis voor het verleden werd vastgesteld.
De dwangsom- die slechts verschuldigd kan zijn via de betekening van
het vonnis dat ze oplegt - is enkel een dwangmiddel om het opgelegde bevel
en verbod zelf kracht bij te zetten (Gent, 18 april1986, H.P., 1986, II, 20).
Het was niet de bedoeling van de wetgever dat de dwangsom slechts een
speldeprik in een olifanthuid zou zijn m.a. w. haar bedrag mag niet belachelijk laag zijn (Voorz. Kh. Hasselt, 26 september 1986, H.P., 1986, III, 109).
377. Bij het bepalen van de dwangsom moet men er enerzijds zorg voor
dragen dat de betaling ervan niet voordeliger is dan de uitvoering van het
stakingsbevel terwijl anderzijds dient voorkomen te worden dat zij door
haar exorbitant karakter een onrechtmatige verrijking zou brengen voor
degene die het stakingsbevel bekomt (Voorz. Kh. Mechelen, 2 januari 1986,
H.P., 1986, I, 8).
De dwangsom moet niet in evenredigheid staan met de gevorderde maatre-
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gel maar wel met het belang dat er bestaat bij het naleven van het vonnis
dat, accessoir, de dwangsom oplegt. In casu komt het voor dat ook een
mindere dwangsom zal volstaan om verweerster van het herhalen van de
feiten afte houden (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, H.P., 1986, II, 183).
378. Het bedrag van de dwangsom client niet te worden bepaald in functie

van de zwaarwichtigheid van de feiten noch van het daardoor ontstane
nadeel, doch eenvoudig in functie van het belang dat er bestaat bij het stipt
naleven van de opgelegde maatregel (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1986, H.P.,
1986, II, 94).
Bij het vaststellen van het bedrag van de dwangsom om het verderzetten van
verboden publiciteit te voorkomen kan rekening gehouden worden met het
feit dat de publiciteit uiteindelijk eveneens reclame is voor de eiser van de
dwangsom (Voorz. Kh. Antwerpen, 20 februari 1986, H.P., 1986, I, 140).
Ben dwangsom is geen schadevergoeding doch slechts een prikkel tot
nakoming van een bevel tot staking (Antwerpen, 6 mei 1986, H.P., 1986,
II, 96).
379. De goede trouw waarvan verweerster gewag maakt, garandeert eiseres

de uitvoering van het stakingsbevel niet zoals een dwangsom dat doet, zodat
er reden bestaat om een dwangsom op te leggen (Voorz. Kh. Brussel,
22 december 1986, H.P., 1986, IV, 254).
380. De overweging dat de informatie gegeven wordt op verzoek of uitlok-

king van de klanten is niet dienstig voor de vaststelling van de dwangsom.
Niet de aard of de zwaarwichtigheid van de feiten is daartoe relevant, doch
het belang dat er bestaat in het doen naleven van het vonnis. Bovendien zet
verweerster zelf, door haar reclame de klanten aan tot dat verzoek of
uitlokken (Voorz. Kh. Brussel, 8 januari 1986, H.P., 1986, I, 24).

b. Het verbeuren van de dwangsom
381. De dwangsom wordt verbeurd vanaf de betekening van het vonnis
waarbij zij werd opgelegd. Soms wordt dit vereiste miskend en werd de
dwangsom opgelegd vanaf de uitspraak zonder te wachten op de betekening
(Voorz. Kh. Turnhout, 28 maart 1982, R. W., 1982-83, 1747; Bergen,
30 april 1986, H.P., 1986, II, 89).
De Voorzitter van de Rechtbank van Charleroi stelt dat de dwangsom
verbeurd is na het verstrijken van 48 u vanaf de betekening van het vonnis
of de instemming met het vonnis (Voorz. Kh. Charleroi, 21 mei 1986, H.P.,
1986, II, 121).
382. De opgelegde modaliteiten zijn uiteraard uiteenlopend: 5.000 F per
overtreding per dag en per winkel dat de gewraakte publiciteit aangeplakt
blijft (Voorz. Kh. Hasselt, 28 november 1986, H.P., 1986, IV, 169),
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10.000 F per verkochte video cassette aan een prijs die lager is dan de
aankoopprijs vermeerderd met een marge die minstens gelijk is aan het
gemiddelde van algemene kosten (Voorz. Kh. Brussel, 30 december 1986,
H.P., 1986, IV, 271), 1 miljoen F per aanwending van inlichtingen en
gegevens (Brussel, 18 juni 1986, H.P., 1986, II, 196), 20.000 F per dag en
per inbreuk een maand na de betekening van het vonnis met een maximum
van 1 miljoen F (Voorz. Kh. Luik, 24 april 1986, H.P., 1986, II, 60);
300.000 Fin geval de organisatie van de modeshow niet beperkt wordt tot
een gewone modeshow en tot een gewone publicitaire uitstalling (Voorz.
Kh. Brugge, 24 november 1986, H.P., 1986, IV, 163), 10.000 F voor iedere
in strijd met het verbod opgestelde reclamefolder verspreid na het verstrijken van een termijn van 48 u te rekenen vanaf de dag van de betekening
van het vonnis (Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1986, H.P., 1986, I, 225),
5.000 F x het aantal dagen verlopen sedert de betekening van het vonnis
tot aan de dag van de vaststelling dat verweerster in haar reclamefolders een
model van een zetel, vervaardigd door eiseres, afbeeldt dat niet het model
is dat wordt verkocht tegen de in die reclame genoemde prijs, zonder dat
dit op duidelijke wijze aan het publiek wordt kenbaar gemaakt (Voorz. Kh.
Kortrijk, 30 juni 1986, H.P., 1986, II, 275), 1.000 F voor elk gebruik van
de verwarringsrisico inhoudende benaming vanaf de 31e dag na de betekening van het vonnis met dien verstande dat voor wat betreft de inlassingen
in de Gouden Gids de dwangsom pas verschuldigd zal zijn nadat de
eerstvolgende uitgave van de Gouden Gids zal verschenen zijn (Voorz. Kh.
Brussel, 17 november 1986, H.P., 1986, IV, 116), 5.000 F per dag vertraging in de wegname van het reclamepaneel. Hiertoe krijgt verweerster
5 dagen tijd vanaf de betekening van het vonnis (Voorz. Kh. Hasselt,
26 september 1986, H.P., 1986, III, 109), 20.000 F telkens wordt vastgesteld dat gei:ntimeerde op een bepaalde dag koffie Douwe Egberts Dessert
verkoopt tegen 63 F of minder ongeacht hoeveel pakjes die dag verkocht
worden. Gaat de verkoop de volgende dag of later nog door dan is
andermaal de dwangsom verschuldigd (Antwerpen, 26 maart 1985, R. W.,
1986-87, 177 met noot De Vroede, P.).
383. De dwangsom uitgesproken naar aanleiding van een bevel tot staken
van een publiciteit dient te worden opgeschort indien het de maker van de
publiciteit niet meer mogelijk was de verspreiding van publiciteit in strijd
met het stakingsbevel na de uitspraak van dat bevel tegen te houden (Voorz.
Kh. Brussel, 18 augustus 1986, H.P., 1986, III, 55).
- W anneer de veroordeelde zich in een toestand van overmacht bevindt
kan de sanctie van de dwangsom geen uitwerking krijgen (Gent, 18 april
1986, H.P., 1986, II, 70).
384. Soms wordt het verbeuren van de dwangsom niet oordeelkundig
opgelegd. Zo wordt een dwangsom van 5.000 F opgelegd per reclame die
in weerwil van het verbod zou gevoerd worden zonder daarbij rekening te
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bouden met bet feit dat een afficbe aangebracbt in bet uitstalraam waarop
de verboden vermelding voorkomt slecbts een eenmalige overtreding uitmaakt (Voorz. Kb. Dendermonde, 19 februari 1986, T.B.H., 1986, 564 met
noot De Vroede, P.).
385. Ongewoon is ook de beslissing van de Voorzitter van de Recbtbank
van Koopbandel te Bergen die stelt dat aan verweerder een termijn van
3 weken wordt toegekend vanaf de datum van bet vonnis om zijn benaming
te veranderen. Eens die termijn voorbij kan de zaak terug ter zitting
gebracbt worden om uitspraak te boren doen over een eventuele dwangsom
(Voorz. Kb. Bergen, 17 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 52 met kritiscbe noot
Herickx, Y.).
Het is evenmin nuttig om een overtreding waaraan een einde wordt gemaakt
na een aanmaning te beteugelen met een dwangsom voor elke toekomstige
overtreding (Voorz. Kb. Tongeren, 13 maart 1986, H.P., 1986, I, 243).
386. Soms wordt de gevraagde dwangsom niet toegekend omdat aan de
verboden overtreding een einde werd gemaakt (Voorz. Kb. Tongeren,
13 maart 1986, H.P., 1986, I, 243) of wanneer mag worden aangenomen
dat het stakingsbevel zal worden nageleefd (Voorz. Kb. Brussel, 27 maart
1987, H.P., 1987, I, 228).

0.

SCHADEVERGOEDING

387. Dat de Voorzitter niet bevoegd is om schadevergoeding toe te kennen

werd nog in enkele beslissingen beklemtoond (Voorz. Kb. Luik, 18 maart
1986, T.B.H., 1987, 84; Voorz. Kb. Brussel, 28 april1986, H.P., 1986, II,
80; Voorz. Kb. Hasselt, 6 juni 1986, H.P., 1986, II, 167).
In een arrest stelde bet Hof van Beroep te Brussel dat de kosten van
vaststellingen gedaan door een gerecbtsdeurwaarder geen gerecbtskosten
zijn doch een vorm van schadevergoeding die de recbter in bet kader van
de vordering tot staking niet mag toestaan (Brussel, 30 juni 1986, H.P.,
1986, II, 234).

H.

ALLERLEI

388. Het macbtigen van een wederantwoord in een tijdscbrift waarin de
verboden bandelsreclame gepubliceerd werd beboort niet tot de taak van
de stakingsrecbter (Voorz. Kh. Brussel, 27 maart 1987, H.P., 1987, I, 228).
389. Het Openbaar Ministerie mag ambtsbalve optreden in civiele zaken

telkens de openbare orde in gevaar wordt gebracbt door een toestand die
verbolpen dient te worden. Dit is het geval wanneer de strafvervolgingen
wegens te kwader trouw begane inbreuk op artikel 55 W .H.P. worden
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opgeschort en de partijen vrijwillig nalaten over de vordering tot staking
te doen beslissen (Luik, 10 januari 1985, T.B.H., 1986, 128, met noot
Meeus, A.).
390. Er kan geen stilzwijgende berusting in een vonnis afgeleid worden uit
het feit dat de gerechtskosten betaald werden. Ben advokaat kan niet
namens zijn client op geldige wijze berusten in een rechterlijke beslissing
als hij daartoe geen bijzondere volmacht heeft gekregen (Antwerpen, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 90, oak partieel in Turnhouts Rechtsleven
1987' 87 /68).
391. De betekening van een vonnis nadat hager beroep was ingesteld is niet
als foutieve gedraging aan te mer ken; deze betekening was noodzakelijk om
reeds gedeeltelijk uitvoering te bekomen van het niet betwiste deel van het
vonnis (Brussel, 24 maart 1987, H.P., 1987, I, 271).
392. Er is geen aanhangigheid wanneer een vennootschap die in het kader
van haar activiteiten het hele land afreist, gedagvaard wordt v66r een
bepaalde rechtbank terwijl v66r een andere rechtbank een gelijkaardige
zaak reeds werd ingeleid. Indien die vennootschap weliswaar dezelfde
technieken aanwendt doch steeds andere verkopen organiseert op andere
plaatsen in hetland, verschilt telkens het voorwerp van de vordering (Voorz.
Kh. Brussel, 26 maart 1986, H.P., 1986, I, 222).

HOOFDSTUK

V

SANCTIES-STRAFBEPALINGEN
393. Het mag als vaststaande rechtspraak gelden dat het mogelijk is artikel
61 W.H.P. toe te passen wegens inbreuk op artikel 54 te kwader trouw
gesteld, ongeacht het feit dat ten deze geen voorafgaandelijke beschikking
tot staking van deze verboden handelspraktijken tussenkwam (Brussel,
11 februari 1988, T.B.H., 1988,933 en oak De Vroede, P. en Balian, G.L.,
o.c., nr. 1533). Het Hof van Beroep te Antwerpen blijft dan oak alleen
staan om te stellen dat de toepassing van artikel 61 vergt dat vooraf de
tekortkomingen aan de bepalingen opgesomd in artikel 55 als dusdanig in
een stakingsvonnis werden vastgesteld (Antwerpen, 27 februari 1981,
R. W., 1983-84, met kritische noot Vandeplas, A.).
394. · Op dad en van namaking die onder de toepassing vall en van de wet
betreffende de fabrieks- en handelsmerken vindt artikel 61 W .H.P. geen
toepassing (Cass., 18 november 1986, R. W., 1986-87, 2294; in dezelfde zin
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Antwerpen, 2 januari 1986, R. W., 1985-86, 2565 met kritische noot Stuyck,
J.; Antwerpen, 27 februari 1981, R. W., 1983-84,2768 met noot Vandeplas,
A.).
395. Ten laste van een handelaar werd bij vonnis van 30 juni 1972 door de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk een slaafse
nama king van machines van eisers vastgesteld en het bevel gegeven daarmee
op te houden. Deze beslissing werd bevestigd bij arrest van het Hof van
Beroep te Gent op 7 oktober 1976. Wegens niet naleving van dit verbod
werd de overtreder vervolgd; hij werd evenwel vrijgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Kortrijk die de publieke vordering verjaard
achtte. Bij arrest van 18 juni 1981 van het Hof van Beroep te Gent werd
dit vonnis vernietigd maar werd de betrokken handelaar vrijgesproken van
de ten laste gelegde feiten. In het motiverend gedeelte van het arrest wordt
gesteld dat men in voorkomend geval hoogstens zou kunnen gewagen van
een geraffineerde sluwheid waarmee de bedoelde handelaar het opgelegde
stakingsverbod heeft omzeild hetgeen overigens eisers niet kan beletten een
nieuwe vordering tot staken in te leiden. Dit gebeurde en leidde tot een
nieuw stakingsbevel (onuitg. geciteerd door Voorz. Kh. Kortrijk, 25 juni
1984, R. W., 1984-85, 1796 met noot De Vroede, P.).
396. De door artikel61 vereiste kwade trouw vloeit niet noodzakelijk voort
uit de kennis van een mogelijk nadeel voor een derde en onderstelt niet
aileen een loutere kennis van een mogelijk delictueel karakter van de
handelwijze, doch de quasi zekerheid daarvan. Indien de beklaagde bijgevolg elementen ter rechtvaardiging kan aanhalen, en aldus genoegzaam het
onwettig karakter der feiten kan opheffen of in twijfel kan trekken, zal er
geen kwade trouw kunnen worden aangenomen. Het feit dat de beklaagde
bij de opening van zijn zaak reclamebrochures verspreidde met sterke
verminderingen van de prijzen, zodat de concurrentie een deel van haar
clienteel kon verliezen, bewijst niet dat de beklaagde van in het begin het
misleidend karakter van zijn reclame kende.
Daarentegen is de kwade trouw wel onbetwistbaar aanwezig wanneer, na
een bevel tot staking van de aangevochten praktijken, een nieuwe inbreuk
op hetzelfde vlak of een daarmee nauw verwante activiteit vastgesteld wordt
(Bergen, 6 maart 1985, J.T., 1985, 717).
397. Het achtereenvolgens oprichten van vennootschappen bedoeld om de
wettelijke bepalingen te omzeilen, en leugenachtige beloften i.v.m. de
prijzen van de produkten, zijn handelingen strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Deze praktijken geven blijk van kwade trouw en zijn overeenkomstig artikel 61 strafbaar met een geldboete (Cass., 19 oktober 1983,
Pas., 1984, I, 172).
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398. Door in strijd met het uitvoerbaar bevel van de Voorzitter zetelend in
kort geding een verkoop van juwelen in te richten en dit te doen, wetend
dat de verkoop indruiste tegen de bepalingen van artikel 53 W.H.P., is de
dader strafbaar op grond van artikelen 61 en 62, 1° W.H.P. (Corr. Dendermonde, 5 februari 1985, T.B.H., 1986, 527).
399. Leugenachtige publiciteit is strafbaar overeenkomstig artikel20, 1° en
62 W.H.P. De vereiste kwade trouw is bewezen door de intentie zich te
verrijken met een publiciteit die minder klanten zou hebben aangetrokken
indien zij waar zou zijn (Bergen, 20 januari 1988, Rev. Liege, 1988, 1016).
400. In het kader van een strafrechtelijke vordering wegens inbreuk op

art. 54 met kwade trouw is de burgerlijke partijstelling mogelijk (Brussel,
11 februari 1988, T.B.H., 1988, 933).

383

