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Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Y. MERCHIERS

Y. MERCHIERS

ALGEMEENHEDEN
1. Vrijheid van handel - Beperkingen Gemeentelijk politiereglement ± 2. Vrijheid van handel - Eenzijdige verbreking
van duurzame handelsbetrekkingen Rechtsmisbruik ± 3. Hoofdelijkheid ±
4. Gebruiken in handelszaken ± 5. Handelsvestiging

DE HANDELAARS
Afdeling I
Algemene Bepalingen

6. Hoedanigheid van koopman ± 7. Universiteit ± 8. Hoedanigheid van koopman.
Accessorium van vrij beroep ± 9. Hoedanigheid van koopman van een onderlinge

(*) Dit overzicht van rechtspraak omvat de rechtspraak verschenen tot en met eind 1997.
Zie ook de vorige Overzichten van Rechtspraak:
Y. MERCHIERS, ,,Bijzonder en Afwijkend handelsrecht (1966-1971)'',
1973, 633-679;
(1972-1976),
1979, 67-125; (1977-1981),
1982, 721-807; (1982-1986),
1987, 1843-1935;
Y. MERCHIERS, Ph. COLLE en M. DAMBRE, ,,Algemeen handelsrecht, handelscontracten, Bankkrediet- wissel en chequerecht (1987-1991)'',
1992, 845-1026;
P. DE VROEDE ,,Overzicht van Rechtspraak. Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971
(1971-1975)'',
1976, 629; (1976-1982),
1983, 865; (1983-1988)
1989,
189.
(1) Staat in voor hoofdstuk VI.
(2) Staat in voor hoofdstukken I t/m V.
(3) Staat in voor hoofdstuk VII.
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T.P.R.

T.P.R.
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verzekeringsvereniging ± 10. Vennootschap in vereffening - Behoud van hoe- 24. Omvang - Vergoeding voor brand ±
danigheid van koophandelsvennoot- 25. Omvang - Voorraad - Toonzaalmeuschap tot de sluiting van de vereffening belen ± 26. Inpandgeving van handelszaak voÂoÂr eigendomsverkrijging ± 27.
Inschrijving op het hypotheekkantoor ±
28. Inschrijving op het hypotheekkantoor
- Verval na faillissement van de pandge- Geen vernieuwing van inschrijving
11. Verplichting tot inschrijving in het ver
vereist
± 29. Pandverzilvering - Revindihandelsregister - Vreemde vennootschap catie door
- In bewaringgeving van
met bijkantoor ± 12. Inschrijving in het goederen ±derde
30.
Pandverzilvering
Procehandels- en ambachtsregister - Voor- dure - Pandbeslag - Beschrijving- van
de
waarden ± 13. Inschrijving in het han- inbeslaggenomen goederen ± 31. Panddelsregister - Vermoeden van hoedanig- verzilvering - Verkoop - Bevoegdheid
heid van koopman - Stopzetting van ac- van de Voorzitter van de Rechtbank en
tiviteit ± 14. Wettelijke rustdag
van de beslagrechter ± 32. Coexistentie
van een bevelschrift tot verzilvering van
pand op handelszaak en vonnis van ontbinding van huurceel ± 33. Verplaatsing
van de handelszaak ± 34. Volgrecht 15. Vrijheid van keuze - Bescherming - Inbreng van de handelszaak in vennootVerwarring ± 16. Geslachtsnaam als schap ± 35. Volgrecht - Lichamelijke
handelsnaam - Recht tot gebruik na roerende bestanddelen Ð36. Faillisseoverdracht door titularis ± 17. Gebruik ment - Pandhouder als separatist - Vervan handelsnaam in een tekst die uitgaat effening door de curator - Rechten en
van een politieke groep
plichten van de pandhoudende schuldeiser ± 37. Opeenvolgende panden op
zelfde handelszaak ± 38. Samenloop tusDE HANDELSZAAK EN HANDELS- sen pand of handelszaak en warrant
PAND
§ 3. Pand op de handelszaak

Afdeling II

Bijzondere verplichtingen van de
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handelaar

Afdeling III

De handelsnaam

Hoofdstuk III

Y. MERCHIERS

Afdeling II
Handelspand

Afdeling I

39. Handelspand - Geen eenzijdige verbreking door pandgever ± 40. Pandverzilvering - Aanmaning en verzoekschrift
18. EssentieÈle bestanddelen - Gebruiks- bij eenzelfde akte betekend
recht van de lokalen ± 19. Lopende contracten
CONTENTIEUX
De handelszaak

§ 1. Begrip Bestanddelen

Hoofdstuk IV

§ 2. Overdracht en verhuring van de
handelszaak

Y. MERCHIERS

20. Overdracht van alle essentieÈle bestanddelen ± 21. Geen verplichte overdracht van niet-essentieÈle bestanddelen
± 22. Niet-mededingingsbeding ± 23. Ge- 41. Ontvankelijkheid van de vordering schil m.b.t. verhuring van handelszaak - Inschrijving in het handelsregister ± 42.
Geen bevoegdheid van de Vrederechter Onontvankelijkheid van een vordering
Afdeling I

Procedure

132

wegens niet-inschrijving in het handelsregister in te roepen in limine litis ± 43.
Ontvankelijkheid van de vordering van
ex-handelaar voor schuldvorderingen uit
zijn vroegere handel - Geen inschrijving
vereist in het handelsregister

tussen committent - commissionair en
gesubstitutioneerd commissionair ± 60.
Commissionair-expediteur - en vervoerder - Onderscheid ± 61. Commissionairexpediteur - Aansprakelijkheid t.o. committent ± 62. Commissionair-expediteur
- Voorrecht
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Afdeling II
Het bewijs

Afdeling II

44. Handelsgebruiken - Bewijs ± 45. De
factuur als bewijsmiddel van primaire
verbintenissen uit overeenkomst niet
van secundaire verbintenissen ± 46. De
factuur als bewijsmiddel - Bewijs van
ontvangst ± 47. De factuur als bewijsmiddel - Stilzwijgende aanvaarding door
een handelaar ± 48. De factuur als bewijsmiddel - Aanvaarding door niet-handelaar - ,,Omstandig'' stilzwijgen ± 49.
De factuur als bewijsmiddel - Bewijs
van protest tegen de factuur Ð 50. De
factuur als bewijsmiddel - Protest tegen
de factuur - Betwisting van het protest ±
51. Factuur als bewijsmiddel - Aanvraag
van gedetailleerde factuur ± 52. Factuur
als bewijsmiddel - Onregelmatige factuur - Inbreuk op fiscale bepalingen ±
53. De factuur als bewijsmiddel - Taal
van de factuur ± 54. De factuur als bewijsmiddel - Laattijdige invordering ±
55. Aanvaarding van factuur inzake aanneming van werk en aanvaarding van het
werk ± 56. De factuur als bewijsmiddel
van algemene voorwaarden

Makelaar en makelarij

Hoofdstuk V

DE HANDELSDISTRIBUTIE
Y. MERCHIERS
Afdeling I
Commissie Ð en commissionair

57. De factuur als bewijsmiddel - Algemene voorwaarden - Jarenlange niet toepassing ± 58. Begrip - Onderscheid met
lastgeving ± 59. Commissionair - Overdracht van de opdracht - Verhoudingen

63. Begrip ± 65. Vastgoedmakelaar Exclusieve opdracht - Recht tot verkoop
door eigenaar zelf ± 66. Vastgoedmakelaar. Medeplichtigheid aan schending
van een exclusiviteitsopdracht ± 67.
Vastgoedmakelaar - Beding van stilzwijgende en automatische hernieuwing
van een exclusieve opdracht tenzij opzegging ± 68. Vastgoedmakelaar - Recht
op overeengekomen loon ± 69. Vastgoedmakelaar - Loon - Verdeling van
het loon onder verschillende tussenkomende vastgoedmakelaars ± 70. Vastgoedmakelaar - Recht op loon - Verkoop
van afloop van het contract (met exclusiviteiten) ± 71. Vastgoedmakelaar Recht op loon ook wanneer de koop niet
door zijn bemiddeling is totstandgekomen ± 72. Vastgoedmakelaar. Deontologische plicht - Informatieplicht ± 73.
Vastgoedmakelaar - Aard van het contract: dienstverlening dan wel lastgeving
± 74. Vastgoedmakelaar - Ontbreken van
welbepaalde opdracht vanwege eigenaar
- Bewijs van opdracht ± 75. Verzekeringsmakelaar - Verzekeringsagent Wet 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de vezekeringsdistributie ± 76. Verzekeringstussenpersoon als schijnvertegenwoordiger
van de verzekeringsmaat-schappij ± 77.
Verzekeringstussenpersoon - Schijnvertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij - Opzegging van de polis
± 78. Verzekeringstussenpersoon - Geen
resultaatverbintenis ± 79. Verzekeringstussenpersoon - Beroepsaansprakelijkheid ± 80. Verzekeringstussenpersoon Aansprakelijkheid ± 81. Vastgoedmake-
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laar - Deontologische plicht - ClieÈnt op - BeeÈndiging door de concessiehouder ±
105. Verkoopconcessie - Boetebeding
de hoogte houden
bij schending van contractuele verplichtingen ± 106. Eenzijdige beeÈindiging
van een concessie voor onbepaalde tijd
- Opzeggingstermijn door de concessie82. Wet op de handelsagentuur van gever in acht te nemen ± 107. Eenzijdige
13 april 1995 ± 83. Agentuurovereen- beeÈindiging van een concessie voor onkomst beeÈindigd voÂoÂr 12 juni 1995 - bepaalde duur - Compensatoire vergoeHandelsagentuurwet - Toepassing in de ding ± 108. Eenzijdige beeÈindiging van
tijd ± 84. Begrip en onderscheid met een concessie voor onbepaalde duur makelarij en concessie ± 85. Cumul tus- Billijke bijeenkomende vergoeding ±
sen activiteiten van handelsagentuur en 109. Eenzijdige beeÈindiging van een
commissie ± 86. Absolute en relatieve concessie voor onbepaalde duur - Overexclusiviteit ± 87. Recht op commissie ± name van de stock ± 110. Eenzijdige
88. Recht op ,,indirecte'' commissies ± beeÈindiging van een concessie van al89. Concurrentie na afloop van de agen- leenverkoop - Verzoenbaarheid van de
tuurovereenkomst ± 90. Concurrentiebe- Wet van 27 juli 1961 met de E.E.G.ding - Voorwaarden voor geldigheid ± Verordening nr. 123/85 van de Commis91. Internationale bevoegdheid - BeeÈin- sie van 12 december 1984 ± 111. Wet
diging van een handelsagentuur voor heto van 27 juli 1961 - Toepasselijkheid op in
Belgisch grondgebied - Art. 5, 1 Duitsland uit te voeren concessie ± 112.
E.E.X.-Verdrag van 27 september 1968 Alleenverkoopovereenkomst - E.E.X.Verdrag van 27 september 1968 - Litispendentie ± 113. Alleenverkoopovereenkomst - Internationale bevoegdheid Bevoegdheidsbeding - E.E.X.-Verdrag
114. Concessie van alleenverkoop 92. Begrip concessie - Raamovereen- ±Arbitraal
- Conventie van New
komst ± 93. Onderscheid met handels- York van beding
10 juni 1958
agentuur ± 94. Onderscheid met commissie ± 95. Onderconcessie ± 96. Concessie van alleenverkoop, quasi-alleenverkoop of met belangrijke verplichtingen ± 97. Bewijs van het bestaan van een
alleenconcessieovereenkomst ± 98. Ver- 115. Eigen kenmerken ± 116. Samenbintenissen van de concessiegever - werking te goeder trouw - Handelingen
Stopzetting van fabricage van bepaalde van de franchisegever die de rendabiliproducten ± 99. Alleenverkoopconcessie teit van de onderneming van de franchi- Geen uitvoering te singnemer in het gedrang brengen ± 117.
goeder trouw - Onmiddellijke beeÈindi- Samenwerking te goeder trouw - Inning
ging ± 100. Concessie van bepaalde duur van verdoken commissies door franchi- Stilzwijgende verlenging ± 101. Al- segever - Contractuele fout ± 118. Toeleenverkoopconcessie - Ontbinding we- passelijke regels. Toepassing van de wet
gens wanprestatie ± 102. Alleenver- van 27 juli 1961 betreffende de eenzijkoopconcessie voor onbepaalde duur - dige beeÈindiging van voor onbepaalde
Uitdrukkelijk ontbindend beding ± 103. tijd verleende concessies van alleenverAlleenverkoopovereenkomst - Eenzijdi- koop ± 119. Niet-mededingingsbeding ge opzegging wegens grove tekortko- Niet mededinging tijdens de franchisinming - 104. Eenzijdige beeÈindiging van govereenkomst ± 120. Uitdrukkelijk ontvoor onbepaalde duur gesloten concessie bindend beding ± 121. BeeÈindiging van
Afdeling III
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Handelsagent en handelsagentuur

Afdeling IV
Concessie

Afdeling V

Franchising

intuõÈtu personae
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de franchiseovereenkomst - Verbod voor
de franchisenemer zich nog als dusdanig
te gedragen ± 122. Beding dat de franchisenemer verbiedt na beeÈindiging zijn 136. Naar luid van art. 1-6a is verkoper ±
handelszaak uit te baten - Misbruik van 137. Verkoper toelichting der begrippen
machtspositie
± 138. Werden als verkoper in de zin van
art. 1-6a aangemerkt ± 139. Verkoper in
de zin van art. 1-6b ± 140. Verkoper in
de zin van art. 1-6c ± 141. De in art. 1-6c
HANDELSPRAKTIJKEN
voorkomende opsomming is als resiP. DE VROEDE
duair te bestempelen ± 142. Op grond
van art. 1-6c werden als verkoper aangemerkt ± 143. In volgende gevallen werd
de hoedanigheid van verkoper afgewe123. Overzicht van rechtspraak van de zen
wet betreffende de handelspraktijken
Onderafdeling IV
Verkoper

Hoofdstuk VI
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Woord vooraf

Afdeling II
Afdeling I

Oorsprongsbenamingen

Toepassingsgebied algemene

144. Omschrijving van het begrip ,,Oor-o
sprongsbenaming'' ± 145. Art. 23-1
heeft het over de oorsprong van een
product ± 146. Het Vlaams Besluit van
124. Alle roerende lichamelijke goede- 20 juni 1995 ± 147. Het Waals decreet
ren (Art. 1-1) ± 125. Enkele betwistin- van 7 september 1989 (B.S. 28 november
gen m.b.t. producten ± 126. Een klanten- 1989) ± 148. De Europese bescherming.
kaart is geen product
± 149. Miskenning van de oorsprongsbenaming ,,Ardense Ham''
definities

Onderafdeling I
Producten

Onderafdeling II
Diensten

127. Het begrip diensten ± 128. Diensten
van intellectuele aard worden niet bedoeld ± 129. Diensten en het verstrekken
van onderwijs ± 130. Diensten van laboratoria van klinische biologie ± 131. Als
dienst in de zin van art. 1-2 werden
aangemerkt ± 132. Diensten m.b.t. onroerende goederen ± 133. Activiteiten
van ziekenfondsen ± 134. Werden niet
als dienst in de zin van art. 1-2 aangemerkt

Afdeling III
Reclame
Onderafdeling I
Algemeen

150. Art. 22 WHPC vervangt Art. 19
WHP ± 151. Het begrip reclame wordt
zeer ruim geõÈnterpreteerd ± 152. Alle
modaliteiten van mededeling worden
bedoeld ± 153. Een verkoopsbevorderende bedoeling wordt a.h.w. vermoed
wanneer de mededeling gebeurt door
een verkoper in de zin van de wet ±
154. Volstaat een eenvoudige medede135. Het begrip ,,op de markt brengen'' ling? ± 155. Werden niet als reclame
zoals omschreven in art. 1-5 komt in de aangemerkt ± 156. Een onjuiste beslisrechtspraak zeer weinig aan bod
sing
Onderafdeling III

Op de markt brengen
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Onderafdeling II
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Afbrekende reclame

157. Het verbod ± 158. Het moet gaan om
reclame in de zin van art. 22 WHPC ± 159.
De aard van het verbod ± 160. Het belang
van het waarheidsgehalte ± 161. Slechtmaking uitgaande
van een persorgaan ± 162.
Artikel 23-6o en de identificatiemogelijkheden ± 163. De identificatiemogelijkheid
van de concurrent(en) kan rechtstreeks zijn
± 164. Gebruiksaanbevelingen kunnen
slechtmaking inhouden ± 165. Volgende
reclamemededelingen werden niet als afbrekend aangemerkt ± 166. Het publiceren
op eigen initiatief van een vonnis
Onderafdeling III
Vergelijkende reclame

167. De regeling inzake vergelijkende
reclame ± 168. Richtlijn 97/55/EG van
6 oktober 1997 ± 169. De identificatie
kan noodzakelijk zijn ± 170. Reclame
die prijsvergelijkingen inhoudt, leidt zeer
vaak tot identificatie ± 171. Verwijzingen
die gewagen van onjuiste gegevens kunnen niet gedoogd worden ± 172. Mogelijkheid tot identificatie zonder noodzaak
± 173. In enkele gevallen werd de oingeroepen schending van artikel 237 niet
weerhouden ± 174. M.i. zijn de hierna
besproken beslissingen betwistbaar
Onderafdeling IV
Verwarringstichtende reclame

175. Het verbod van verwarringstichtende
reclame ± 176. Art. 23-8o vergt niet dat de
eisende partij schade lijdt ± 177. De banaliteit van commercieÈle documenten sluit
niet noodzakelijk verwarringgevaar uit ±
178. Enkele toepassingsgevallen

koop met verlies ± 180. Twee belangrijke arresten van het Hof van Justitie ±
181. Artikel 40 WHPC en/of het artikel
2 W.E.M. zijn bepalingen van openbare
orde ± 182. Het toepassingsgebied van
artikel 40,
± 183. Het
verbod van verkoop met verlies en de
minimumprijs van een product op de
markt
ratione personae

§ 1. De eigenlijke verkoop met verlies

184. De in aanmerking te nemen aankoopprijs ± 185. De winstmarge van de
leverancier van een verkoper en de
winstmarge van deze verkoper
§ 2. De met verlies gelijkgestelde verkoop

186. Met een verkoop met verlies moet
worden gelijkgesteld elke verkoop die
slechts een uiterst beperkte winstmarge
verschaft, waarbij rekening gehouden
wordt met de bevoorradings- of herbevoorradingsprijs evenals met de algemene kosten (Artikel 40 derde lid) ± 187.
Het begrip uitzonderlijk beperkte winstmarge is relatief ± 188. Het bepalen van
de criteria m.b.t. de algemene kosten
blijft een heet hangijzer ± 189. De invloed van de aard der verkochte producten op de winstmarge ± 190. Wordt als
uitzonderlijk beperkte winstmarge aangemerkt
§ 3. De herbevoorradingsprijs

191. Rekening mag gehouden worden
met de prijs waartegen het betrokken
product bij de herbevoorrading zou gefactureerd worden (art. 40 tweede lid)
§ 4. De uitzonderingen

192. Het verbod geldt niet o.m. voor de
producten die in het kader van een opruiming worden verkocht (Art. 41 §1a) ±
193. Afstemming op de prijs die in het
algemeen door andere handelaars voor
hetzelfde product wordt aangerekend
179. Verruiming van het verbod van ver- (art. 41 §1f)
Afdeling IV

Bepaalde handelspraktijken
Onderafdeling I

Verkoop met verlies
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In acht gevallen is uitverkoop toegelaten;
meest voorkomende betreft de uitvoe194. Problemen m.b.t. het aanvoeren het
ring
van verbouwingen (art. 46, 5) ± 214.
van het bewijs dat met verlies verkocht De uitverkoop
ter uitvoering van een
wordt
rechterlijke beslissing is eveneens aan
de uitverkoopreglementering onderworpen ± 215. Duurbeperking van de uitverkoop en de mogelijkheid van verlenging
± 216. Elke uitverkoop moet plaatsvinden
in de lokalen waar de verkoper dezelfde
producten te koop stelde. (art. 48 §2)
195. Artikel 42 ± 196. Het begrip prijsvermindering ± 197. Geen aankondiging
van prijsvermindering ± 198. De bij
art. 42 geviseerde aankondigingen moeten een publiek karakter hebben ± 199. 217. Ratio legis ± 218. De opruiming
Een terminologische precisering
moet plaatsvinden in de lokalen waar de
opgeruimde of identieke producten gewoonlijk te koop worden aangeboden
(art. 51 §1) ± 219. Verplichting van prijs200. Voorbeelden ± 201. Niet gesugge- vermindering ± 220. Het toepassingsgebied voÂoÂr de wet van 5 november 1993 ±
reerde prijsvermindering
221. De wet van 5 november 1993 houdende wijziging van de reglementering
van de sperperiode voÂoÂr het Arbitragehof
± 222. Het toepassingsgebied na de wet
202. Grondvoorwaarden ± 203. De aan- van 5 november 1993 ± 223. Tijdens de
gekondigde prijsverminderingen
moeten sperperiode geldt een totaal verbod van
reeÈel zijn. (art. 43 §2-1o) ± 204. Het aankondiging van prijsverminderingen
moet gaan om een gebruikelijke referen- uitgenomen voor voedingswaren: de
tieprijs ± 205. De afwezigheid van ver- maximalistische visie ± 224. Het aankonmelding van de aanvangsperiode van de digingsverbod is beperkt tot seizoenvermindering schendt art. 43 §2-2 ± gebonden producten - De minimalistische
206. Maximumduur van de aangekon- visie ± 225. Een wellicht voorlopige
digde prijsvermindering ± 207. De ver- epiloog ± 226. Nog enkele preciseringen
wijzing naar andere prijzen is slechts in ± 227. Art. 53 (nieuw) WHPC is niet
eÂeÂn geval toegelaten ± 208. Om een strijdig met art. 30 EG ± 228. Uitzondeprijsvermindering te mogen aankondi- ringen
gen moet voldaan zijn aan de stavingsvereisten van art. 43 §5 ± 209. Art. 43 §5
niet strijdig met art. 6, 2 E.V.R.M ± 210.
Vallen buiten de toepassing van de artikelen 42-45
§ 5. Het aanvoeren van bewijs

Onderafdeling II

Aankondigingen van

prijsverminderingen en -vergelijkingen
§ 1. Algemeen

Onderafdeling IV
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Opruimingen of Solden (art. 49-53)

§ 2. Het suggereren van een
prijsvermindering

§ 3. Aankondiging van een

prijsvermindering Ð voorwaarden

Onderafdeling V

Gezamenlijk aanbod van producten en
diensten

§ 1. Het Verbod

229. Artikel 54 ± 230. Enkele toepassingsgevallen ± 231. Werd niet als ge211. De reglementering m.b.t. de uitver- zamenlijk aanbod aangemerkt ± 232.
kopen (art. 46-48) ± 212. Voorbeelden Het Hof van Cassatie spreekt zich uit
van een gelijkwaardige benaming ± 213. over het begrip gezamenlijk aanbod
Onderafdeling III
Uitverkopen

137

§ 2. De uitzonderingen
A. Producten of diensten die een geheel vormen

233. Art. 55, 1 - Producten of diensten
die een geheel vormen ± 234. Werden
als een geheel aangemerkt ± 235. Werden niet als een geheel aangemerkt
B. Het gezamenlijk aanbod van gelijke producten
of diensten

§ 3. De aanwendingsmogelijkheden van
de waardebon

249. Waardebonnen: een korting in geld
± 250. Zijn de bij wet gereglementeerde
waardebonnen uitsluitend bestemd voor
de consument? ±
§ 4. De waardebon en de in artt. 5 en 42
en 43 gestelde voorwaarden

Artikel 64 wijkt af van de artt. 5, 42
236. Art. 55, 2 - Het gezamenlijk aanbod 251.
en
43
± 252. Enkele gevolgen van de
van gelijke producten of diensten
gekozen optie ± 253. Massaal en herhaaldelijk verspreide waardebonnen
C. Art. 56 Modaliteiten van geoorloofd gratis
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aanbod met een hoofdproduct of dienst (art. 56)

237. Art. 56, 7 - Het gratis aanbod van
een toebehoren ± 238. Art. 56, 3 - Kleine
door de handelsgebruiken aanvaarde
producten of diensten ± 239. Art. 56, 4
- Een monster ± 240. Art. 56, 7 - Voorwerpen met reclameopschriften
D. Het uitgesteld gezamenlijk aanbod (art. 57)

241. Toepassingsgevallen

§ 5. Verbodsbepalingen

254. Verboden is een waardebon die een
korting geeft op een vooraf opgeblazen
prijs ± 255. Ruilovereenkomst en geen
waardebon ± 256. Verboden is de verspreiding van waardebonnen die betrekking hebben op seizoengebonden producten tijdens de sperperiode
Onderafdeling VII
Openbare verkopen

257. Een openbare verkoop zonder han242. Verplichting bij het uitgeven van delskarakter (art. 69 §11) ± 258. Openkortingszegels
bare verkopen van kunstvoorwerpen,
voorwerpen uit een verzameling of antiek. (art. 69 § 1-3) ± 259. Openbare
verkopen mogen enkel gehouden worin lokalen hiervoor uitsluitend be243. De waardebon doorstaat de Euro- den
stemd.
(art. 72)
peesrechtelijke test
E. Kortingzegels

Onderafdeling VI
Waardebonnen

§ 1. De vormvoorwaarden

Onderafdeling VIII

244. Een document is nodig. ± 245. De
waardebon moet de geldwaarde vermel- 260. Verboden afgedwongen aankoop
den die hij vertegenwoordigt (art. 64, 1) (art. 76)
± 246. Vermelding van de geldigheidsduur ± 247. De noodzakelijke vermelding van de uitgever
Afgedwongen aankopen (art. 76)

Onderafdeling IX

Verkopen op afstand

261. Informatieverplichtingen inzake
prijs en betalingsmodaliteiten ± 262. In248. De waardebon is een waardepapier formatie m.b.t. betalingstermijn ± 263.
Informatie m.b.t. de bedenktijd en verzaaan toonder
§ 2. De juridische aard van de
waardebon
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kingsbeding ± 264. Informatie m.b.t. leveringstermijn ± 265. Diverse bepalingen en toekomstig recht

Onderafdeling III
Gevallen van onrechtmatige
mededinging

Onderafdeling X

§ 1. Verwarring

Onwettige verkooppraktijken

A. De handelsnaam

272. Het recht op de handelsnaam ontstaat uit het eerste gebruik ± 273. Verlies
van het recht op de handelsnaam door
onbruik of door stopzetting van de handelsactiviteiten onder die naam ± 274.
Het recht op het behoud van de geslachtsnaam ± 275. Een beperking bij
verwarringsgevaar ± 276. Het recht op
een handelsnaam is verbonden aan het
handelsfonds ± 277. Benamingsproblemen bij de verhuis van een restaurant ±
278. Beoordeling van het verwarringsrisico is feitengebonden ± 279. De geografische verwijdering van de betrokken
267. Voorafgaand en uitdrukkelijk ver- ondernemingen kan van belang zijn ±
zoek van de consument
280. De aanduiding van een geografische ligging en de handelsnaam ± 281.
Een handelsnaam ter identificatie van
producten
268. Nietigheid van de betrokken verkoop
282. Verwarringsrisico door het gebruikte promotioneel materiaal ± 283.
Verwarringsrisico inzake merken ±
284. Verwarring door misbruik van auteursrechten
(art. 84-85)

266. Art. 84 verbiedt enkel systemen die
gebaseerd zijn op louter zoeken en werven van nieuwe leden zonder onderliggende economische transacties
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Onderafdeling XI

Verkoop aan de consument gesloten

buiten de onderneming van de verkoper
(art. 86-92)

§ 1. Toepassingsvoorwaarden

§ 2. Belang van het verzakingsbeding

B. Andere verwarringsmogelijkheden

Afdeling V

Praktijken strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken (art. 93)

Onderafdeling I

§ 2. Afwerven van personeel

285. Afwerven van personeel wordt in
269. De eerlijke handelsgebruiken: een principe gedoogd
basisbegrip in de WHPC
Algemeen

Á le
§ 3. Afwerving van clie
È nte

286. Verlies van clieÈnteel is eigen aan
het concurrentiespel ± 287. De afwerving van clieÈnteÁle is vaak het feit van
werknemers die in dienst van een nieuwe werkgever zijn getreden ± 288. Het
270. De stelling van H. De Bauw ± 271. belang van een niet-concurrentiebeding
De werking van de Raad voor de Mede- ± 289. Voorbereidende maatregelen tot
dinging ± De rol van de justitieÈle rech- de oprichting van een vennootschap ±
290. Het begrip klantenbestand ± 291.
ter
Onderafdeling II

De wisselwerking tussen de wet
handelspraktijken en de wet
Economische mededinging
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Aanwending van een onrechtmatig verworven klantenbestand ± 292. De exwerknemer die een eigen handel begint
± 293. Een overeenkomst tussen een
leverancier en een klant ter beveiliging
van diens belangen ± 294. Foutief afhandig maken van clieÈnteÁle

gering wordt niet alleen aan het bepaalde
in de W.E.M. getoetst
§ 8. Selectieve distributie

310. Rechtsgeldigheid ± 311. Rechten
van niet tot een selectief distributienet
behorende verkopers ± 312. Geen verplichtingen in hoofde van derden ± 313.
Beoordeling van de ter bescherming van
het selectief distributienet genomen
maatregelen ± 313 . Een belangrijk
cassatiearrest ± 314. Een nabeschouwing
295. De vrijheid van kopie ± 296. Het over de parallelhandel van beschermde
slaafs overnemen wordt uiteenlopend producten
beoordeeld ± 297. Het gebruik van andermans slogan die verwarringsrisico
uitsluit
315. Het bestaan van een contractuele
verbintenis ± 316. De contractuele verbinmoet door de derde gekend zijn ±
298. Het slaafs overnemen dat geen ver- tenis
317.
De
van die verbintenis door
warringsrisico inhoudt leidt tot parasi- eÂeÂn vanschendig
contractpartijen ± 318. De
taire mededinging wanneer men van derde heeftde aan
actief
het werk en de investeringen van de deelgenomen of deten contractbreuk
minste
met
kennis
concurrent profijt haalt ± 299. Het ge- van zaken gehandeld ± 319. Geen derde
kopieerde moet het resultaat zijn van een medeplichtigheid aan contractbreuk
creatieve inspanning ± 300. Geen auteursrechtelijke bescherming voor wie
niet de auteur is ± 301. Het begrip parasitaire mededinging kan geen nieuw monopolie scheppen
§ 4. Het recht op kopie
È ren parasitaire
mededinging

bis
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A. Het recht op kopie
È ren

§ 9. Derde medeplichtigheid aan
contractbreuk

B. Parasitaire mededinging

Onderafdeling IV

Schending van wettelijke of
reglementaire bepalingen

§ 5. Marktbederf

§ 1. Algemeen

302. Gratis uitdelen van producten ± 320. Een wetsovertreding kan een
303. Uiteenlopende beslissingen m.b.t. schending van art. 93 zijn ± 321. De aard
van de geschonden norm is irrelevant ±
de verkoop van diensten met verlies
322. De schending van een wettelijke
bepaling valt soms buiten het toepassingsgebied van art. 93
304. Werden als ongeoorloofde discriminatie aangemerkt ± 305. Gevallen van
geoorloofde discriminatie ± 306. Foutief
is de discriminatie die uitgaat van een 323. Wet van 21 april 1965 houdende
onderneming met dominante positie ± het statuut van de reisbureaus ± 324. Wet
307. Discriminatie en de W.E.M.
van 8 december 1992 op de bescherming
van het priveÂ-leven ± 325. Wet van 25 juni 1993 m.b.t. ambulante activiteiten ±
308. Een rechtmatig belang wettigt de 326. Wet van 11 april 1994 betreffende
verkoopsweigering ± 309. Verkoopswei- de openbaarheid van bestuur ± 327. Wet§ 6. Discriminatie

§ 2. Een lijst van geschonden wettelijke
of reglementaire bepalingen

§ 7. Verkoopsweigering
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geving op het handelsregister ± 328. KB
13 november 1986 inzake etikettering
van voorverpakte voedingsmiddelen ±
329. KB 10 september 1987 betreffende
de handel en het verbruik van stoffen
bestemd voor dierlijke voeding ± 330.
Decreet van de Franse Gemeenschap
van 12 juli 1987 m.b.t. de publicitaire
onderbrekingen van de TV-series ± 331.
Wet van 29 juni 1975 op de handelsvestigingen ± 332. Wet van 25 maart
1964 op de geneesmiddelen ± 333. De
niet-eerbiediging van fiscale wetten ±
334. Schending wet 24 juli 1973 houdende verplichte avondsluiting ± 335.
Het wederrechtelijk uitbaten van een indoor gocartcircuit ± 336. Het miskennen
van een constructieverbod ± 337. Onrechtmatige aanwending van financieringsmiddelen ± 338. Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder t.o.v. zijn
vennootschap ± 339. Een beslissing van
de Raad voor de Mededinging inzake
concentraties is niet dienstig voor de
beoordeling van het begrip ,,met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad'' ±
340. Wet van 27 juni 1921 op de VZW ±
341. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ± 342. Decreet van
3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacements-, wervings- en selectiebureau's in het
Vlaamse gewest ± 343. Handelspraktijken waarvan de schending het voorwerp
is van specifieke verbodsbepalingeno in
de WHPC (slechtmaking ± art. 23, 6 of
lokvogelproceÂdeÂ ± art. 23, 9o) ± 344.
Schending van art. 85 en/of 86 EG
art. 2 en/of 3 W.E.M ± 345. Schending
van Art. 3 W.E.M. en 86 EG ± 346.
Schending van art. 90 EG
§ 3. Diversen

347. Miskenning van de algemene fairplayverplichting ± 348. Agressieve reclame niet met evenveel woorden voorzien in art. 23 ± 349. Het op eigen initiatief versturen van een vonnis ± 350. Het
verwijderen van identificatiegegevens ±
351. Behindering

Afdeling VI
Vordering tot staking
Onderafdeling I
Algemeen 94

352. Artikel 95 lid 1 ± 353. De Voorzitter kan ook de reclame verbieden wanneer zij nog niet onder het publiek is
gebracht doch de publicatie op het punt
staat te gebeuren. (art. 95 lid 2) ± 354.
Een ontoelaatbare vordering ± 355. Het
bewijs van de inbreuk
§ 1. Het stakingsbevel

356. Wat de stakingsrechter vermag en
niet vermag ± 357. Grenzen resulterend
uit de grondwettelijk gewaarborgde
grondrechten ± 358. Toekenning van
een termijn ± 359. Geen schorsing van
de voorlopige tenuitvoerlegging van een
vonnis ± 360. Een beslissing met voorlopig karakter ± 361. De materieÈle bevoegdheid van de stakingsrechter
§ 2. Formulering van het stakingsbevel

362. Het stakingsbevel moet een praktijk
verbieden ± 363. Een stakingsbevel bij
opslorping van een vennootschap ± 364.
Een onlogische beslissing
Onderafdeling II
Uitsluiting van daden van namaking

365. Art. 95 is niet van toepassing op
daden van namaking die vallen onder de
wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de
tekeningen of modellen en het auteursrecht. (art. 96)
§ 1. Waren- of dienstmerken

366. Beslissing van het Hof van Cassatie
± 367. Door de B.M.W. niet verboden
praktijken ± 368. Gebruik van het merk
± 369. Toepassing van de relevante bepalingen van de B.M.W. door de stakingsrechter ± 370. De stakingsrechter bevoegd
na analyse van de in art. 13, a B.M.W.
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voorkomende begrippen ± 371. De invloed van de kwalificatie luxeproduct
385. De Minister overeenkomstig art. 1-8
§ 2. De Minister (art. 98 § 1-2)

§ 2. B.T.M.W. (Benelux Tekeningen en
Modellenwet)

372. Uitgangspunt art. 14 B.T.M.W.
§ 3. Auteursrechtelijke bescherming

§ 3. Een beroeps- of interprofessionele
vereniging art. 98 § 1-3

386. Basisvoorwaarde: het bezit van de
rechtspersoonlijkheid ± 387. Art. 98, §1
in fine ± 388. Geen actio popularis ±
389. Een vorderingsrecht ook voor buitenlandse groeperingen ± 390. De Orde
der apothekers beantwoordt niet aan de
gestelde voorwaarden

373. Elke wijze van reproductie van een
prestatie van een producent van fonogrammen, met inbegrip van plagiaat
met aanwending van de menselijke middelen is een daad van namaking ± 374.
De noodzakelijkheid van een strikte interpretatie van de term ,,elke betrokkene'' (art. 87 §1 lid 5 Auteurswet) ± 375. 391. De andere Ministers (art. 98 § 2)
Originele software wordt door het auteursrecht beschermd
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§ 4.

Onderafdeling VI

De bekendmaking (art. 99)

§ 4. Uitvindingsoctrooien

376. Het recht van de octrooihouder
Onderafdeling III
Uitsluiting van contractuele
tekortkomingen

377. Uitgangspunt: het arrest van het Hof
van Cassatie van 1943 ± 378. Samenloop
van de vordering ex contractu en de vordering ex delicto ± 379. Toch was, weliswaar onder de gelding van de WHP,
nog een ander geluid te horen ± 380. De
stakingsrechter is niet volledig onbevoegd in contractuele aangelegenheden

392. De in art. 99 uitgewerkte regeling ±
393. De bekendmaking moet niet noodzakelijkerwijze de ganse beslissing betreffen ± 394. Overeenkomstig art. 99
kan de bekendmaking op verschillende
manieren gebeuren ± 395. De publicatiekosten ± 396. De maatregelen van openbaarmaking moeten kunnen ertoe bijdragen dat de gewraakte daad of de uitwerking ervan ophoudt ± 397. De bekendmakingsweigering ± 398. Sommige bekendmakingsweigeringen zijn op niet
overtuigende wijze gemotiveerd ± 399.
Een bekendmakingsincident

Onderafdeling IV
De stakingsvordering krachtens art. 97

Onderafdeling VII

381. Art. 97 vervangt de artt. 54 en
55 WHP ± 382. Toepassingsgevallen 400. Ger.W. art. 1385 tot 1385
op grond van art. 97 zijn schaars
± 401. Matigingsbevoegdheid van de
rechter ± 402. Het verbeuren van de
dwangsom kan in twee tijden gebeuren
± 403. Een stakingsrechter kan vergeten
een dwangsom op te leggen ± 404. Precisering van de gesanctioneerde overtreding ± 405. Dwangsom als sanctie
383. Het criterium: het vereiste belang ± voor de niet-uitvoering van de opge384. Afwijzing bij gebrek aan belang legde bekendmaking ± 406. Wijziging
bis

bis

Onderafdeling V

Wie kan een stakingsvordering
instellen? 106

§ 1. De belanghebbenden art. 98 § 1, 1
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De dwangsom

bis

nonies

Art. 104.2
van het bedrag der dwangsom door de
rechter in beroep ± 407. Betwisting rond 423. Weigering van de toegang tot de
het verbeuren van een dwangsom
verkoopruimte
Art. 106
424. ,,Le commercial tient le criminel en
EÂtat'' ± 425. Het moet telkens gaan om
408. Het aan te wenden ,,instrument'' ± feiten
die het voorwerp zijn van een sta409. Termijn voor het instellen van een kingsvordering
procedure ± 410. Geen voorafgaande
aanmaning ± 411. Het instellen van de
vordering na beeÈindiging van de overtreding ± 412. Het gevaar voor herhaling en
de houding van de dader ± 413. Het
oordeel over de mogelijke herhaling ±
414. In de hierna vermelde gevallen
werd de herhalingsmogelijkheid voor
uitgesloten gehouden ± 415. De inschrijving van de vordering tot staking, inge- 426. Betaling en uitdoving van de pusteld en behandeld zoals in kort geding blieke vordering
rechtzetting inzake rolzetting
§ 3.

Onderafdeling VIII

§ 4.

De inleiding van de vordering

Afdeling IX

Opsporing en vaststelling van de bij
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de wet verboden daden
Onderafdeling I
Art. 116 § 2

Afdeling X
Afdeling VII
Waarschuwingsprocedure

P. DE VROEDE

416. Beperkte verplichte aanwending
van de waarschuwingsprocedure (art.
101) ± 417. Art. 101 schendt het gelijkheidsbeginsel niet ± 418. Sporen van de
waarschuwigsprocedure in de gepubliceerde rechtspraak

Enkele procedureproblemen
Onderafdeling I
Territoriale bevoegdheid

Sancties

427. Verwijzing naar het gerechtelijk wetboek ± 428. De stakingsvordering is geen
eis tot schadeloosstelling ± 429. Grensoverschrijdende reclame ± 430. Betwistingen m.b.t. een internetdomeinnaam ± 431.
Bevoegdheid van de rechter van de plaats
waar de hinderlijke gevolgen ondervonden
werden ± 432. De territoriaal bevoegde
rechter in geval van verkoopsweigering

Onderafdeling I

Onderafdeling II

Strafbepalingen

Roekeloos en tergend geding

Afdeling VIII

433.
Algemene draagwijdte van art. 563,
Art. 102
3o Ger.W.
419. Het strafrecht is uit de WHPC niet
verdwenen
§ 1.

Onderafdeling III

Art. 103
420. Toepassingsgebied van art. 103 ±
421. Het begrip te kwader trouw ± 422.
Geen sprake van kwade trouw
§ 2.

Andere

434. Samenhang ± 435. Gedwongen tussenkomst ± 436. Eis tot verbindendverklaring ± 437. Eis tot vrijwaring ± 438. De
WHPC en een arbitrageovereenkomst
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duiding van de totale prijs in reisbrochures - Luchthaventaksen ± 459. Aanduiding van het totale tarief in reisbrochures
- Ook aan een hotelier of verblijfsexploiI. DEMUYNCK
tant verplicht te betalen diensten ± 460.
Aanduiding van de totale prijs in de reisbrochure - Conclusie ± 461. Aanduiding
van de totale prijs - Verenigbaarheid met
439. Algemeen ± 440. Definitie consu- de Europese regelgeving
ment - Algemeen ± 441. De consument Het specialisatiecriterium (neen) ± 442.
De consument - Degene die zich subjectief geviseerd voelt ± 443. De consu- 462. Algemeen ± 463. Aanduiding van
ment en reclame - Algemeen ± 444. De de prijs van motorbrandstoffen - K.B.
consument en reclame - De ,,gemid- van 23 november 1984 en K.B. van
delde'' consument ± 445. De consument 29 januari 1979 ± 464. Prijsaanduiding
en reclame - De doelgroep ± 446. De in reisbrochures - Bijlage met de bedraconsument en verkoop op afstand - De gen in Bef ± 465. Aanduiding van de
zwakke consument
prijs in Bef - Verenigbaarheid met de
Europese regelgeving
Hoofdstuk VII

CONSUMENTENBESCHERMING
BINNEN DE WHPC
Afdeling I

De consument

C. Prijsaanduiding in Belgische frank (art. 4
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WHPC)

Afdeling II

D. Aanduiding van een prijs- of tarief-

Voorlichting van de consument

vermindering (art. 5 WHPC)

§ 1. Prijsaanduiding (art. 2-6 WHPC)

447. Algemeen

A. Ondubbelzinnige, leesbare en goed zichtbare
prijsaanduiding (artikel 2 WHPC)

466. Algemeen - Verhouding tot de artikelen 42 e.v. WHPC ± 467. Het ,,onderscheid'' tussen een ,,aanduiding'' en een
,,aankondiging'' van prijsvermindering
± 468. Artikel 5 in fine WHPC - Aanduiding van prijsvermindering en hoeveelheidpromotie ± 469. Aankondiging van
een tariefvermindering in reisbrochures
± 470. Aankondiging van een prijsvermindering - ,,30% goedkoper''

448. Algemeen ± 449. Artikel 2 §2
WHPC - Toepasselijkheid op reizen ±
450. Artikel 2 §2 WHPC - Reizen, toepassingsgevallen ± 451. Ondubbelzinnige prijsaanduiding in reisbrochures Richtprijzen ± 452. Ondubbelzinnige
prijsaanduiding - Verschil tussen prijs 471. Algemeen
in folder en prijs in winkel ± 453. Ondubbelzinnige prijsaanduiding - Verantwoordelijkheid zaakvoerder ± 454. Leesbare en goed zichtbare prijsaanduiding ook tijdens sluitingsuren
472. Algemeen ± 473. Leesbaarheid en
zichtbaarheid van de aanduidingen op de
meetinstrumenten (art. 11 WHPC)
455. Algemeen ± 456. Aanduiding van de
totale prijs in reisbrochures - (Nogmaals)
richtprijzen - Ogenblik van kennisgeving
± 457. Aanduiding van de totale prijs in
reisbrochures - (Vaste) kosten van verplicht bij te betalen diensten ± 458. Aan- 474. Algemeen
E. De reglementerende bevoegdheid van de
Koning (artikel 6 WHPC)

§ 2. Aanduiding van de hoeveelheid
(artt. 7-12 K.B.)

B. Vereiste van aanduiding van de totale prijs
of het totale tarief (artikel 3 WHPC)

§ 3. Benaming, samenstelling en

etikettering van producten en van
diensten (art. 13-15 WHPC)
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A. Taal en etikettering

475. Verenigbaarheid van artikel 11
K.B. 13 november 1986 met de Europese regelgeving - De Piageme t. Peeters-arresten van het Hof van Justitie ±
476. Taal en etikettering - Rechtspraak
na Piageme - Het consumentenbeeld ±
477. Taal en etikettering - Rechtspraak
na Piageme - K.B. van 10 september
1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke
voeding ± 478. Taal en etikettering Rechtspraak na Piageme - Elementen
ter beoordeling van de begrijpelijkheid
van een vreemde taal ± 479. Taal en
etikettering - Rechtspraak na Piageme Informatie via een zelfklevend vertaalsticker verkregen via ,,infopalen''
(neen). ± 480. Taal en etikettering Kwalificatie van artikel 13 WHPC als
een technisch voorschrift dat onder de
aanmeldingsplicht in de zin van de
Richtlijn 83/189/E.G. valt - PrejudicieÈle
vraag aan het Hof van Justitie ± 481.
Taal en etikettering - Rechtspraak na
Piageme - Bewijslast

van gebruiksaanwijzingen - Inbreuk op
het auteursrecht - vereiste van originaliteit ± 493. FotokopieÈren van gebruiksaanwijzingen - Inbreuk op het auteursrecht - Hoedanigheid van de auteur ±
494. FotokopieÈren van gebruiksaanwijzingen - Inbreuk op het auteursrecht Verzoenbaarheid van artikel 13 WHPC
met de Auteurswet - Verbod van slaafs
kopieÈren ± 495. Verspreiden van gebruiksaanwijzingen - Inbreuk op het auteursrecht ± 496. De taalreglementering
en het auteursrecht als belemmering van
de parallelhandel - Verbod van rechtsmisbruik ± 497. De taalreglementering
en het auteursrecht als belemmering van
de parallelhandel - Toegelaten beperking tot enkele talen ± 498. De taalreglementering en het auteursrecht als belemmering van de parallelhandel - Parallelhandelaar draagt de meerkost ±
499. Wederzijdse verwijten van niet-naleving van artikel 13 WHPC - Geen
samenhang in de zin van artikel 30
Ger. W.
B. De taal van garantiebewijzen

500. Taal van garantiebewijzen - Ondertussen gebruiksaanwijzingen en
482. Algemeen ± 483. Verhouding tus- scheid
garantiebewijzen
sen artikel 13 en artikel 30 WHPC ± 484.
De taal van het ,,gebied'' waar het product op de markt wordt gebracht ± 485.
Ogenblik van overhandiging van de ge- 501. De verplichte vermelding van de
bruiksaanwijzing - Ogenblik waarop ar- oorsprong van de goederen ± 502. Mistikel 13 WHPC moet worden nageleefd leidende vermeldingen op de etiketten
± 486. Wijze van overhandiging van de (art. 12 K.B. 13 november 1986)
gebruiksaanwijzing ± 487. De taal van
gebruiksaanwijzingen - Het consumentenbeeld ± 488. Vaststelling van een inbreuk op artikel 13 WHPC ± 489. Verenigbaarheid van artikel 13 WHPC met
de Europese regelgeving ± 490. Taal en 503. Algemeen
gebruiksaanwijzingen - Kwalificatie van
artikel 13 WHPC als een technisch voorschrift dat onder de aanmeldingsplicht in
de zin van van de Richtlijn 83/189/EG
valt ± 491. FotokopieÈren van gebruiks- 504. Algemeen ± 505. Wijze van beooraanwijzingen - Inbreuk op het auteurs- deling - Beoordeling in globo ± 506.
recht - Algemeen ± 492. FotokopieÈren Hoedanigheid, belang en intenties van
A. De taal van gebruiksaanwijzingen

C. Verplichte vermeldingen op de etiketten

Afdeling III
Reclame

§ 1. Misleidende reclame

A. Misleiding: algemene begrippen
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partijen ± 507. Oorzaak van de misleiding - ,,Vergissingen'' ± 508. Oorzaak
van de misleiding - Vermeende verklaringen ± 509. Oorzaak van de misleiding
- ,,Wetsconforme'' misleidingen ± 510.
Oorzaak van de misleiding - Misleiding
door in de juiste elementen ± 511. Oorzaak van de misleiding - Superlatieven
en overdrijvingen ± 512. Mogelijkheid
van misleiding volstaat - Per se norm ±
513. Verenigbaarheid met de Europese
regelgeving - Richtlijnconforme interpretatie - BeõÈnvloeding van het economisch gedrag van de consument ± 514.
De Europese consument leest de ingredieÈntenlijst
B. Misleidende reclame voor producten (art. 23,
o

1

WHPC)

515. Misleiding omtrent de identiteit, de
aard, de samenstelling ± 516. Misleiding
omtrent de oorsprong ± 517. Misleiding
omtrent de hoeveelheid, de beschikbaarheid, de wijze en datum van vervaardiging ± 518. Misleiding omtrent de kenmerken van het product - De eigenschappen, gebruiksmogelijkheden en
verwachte resultaten ± 519. Misleiding
omtrent de kenmerken van het product De prijs ± 520. Misleiding omtrent de
kenmerken van het product - De wezenlijke kenmerken van de verrichte tests en
controles ± 521. Misleiding omtrent de
kenmerken van het product - De wezenlijke kenmerken van de met aankoop
gepaard gaande diensten ± 522. Misleiding omtrent de gevolgen voor het leefmilieu ± 523. Misleiding omtrent de geschenken die men de consument voorstelt als lokmiddel
C. Misleidende reclame voor diensten (art. 23,
o

2

WHPC)

524. Algemeen ± 525. Misleiding omtrent de kenmerken van de dienst - De
eigenschappen en verwachte resultaten ±
526. Misleiding omtrent de kenmerken
van de dienst - De prijs en de kosten
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D. Misleidende reclame omtrent de identiteit of
o

kwaliteiten van de verkoper (art. 23, 3 WHPC)

527. Algemeen ± 528. Ex-concessiehouder - ex-exclusieve verdelers - Parallelhandelaar ± 529. Misleiding omtrent het
bezit van de vereiste vergunningen of
octrooien ± 530. Andere vormen van
misleiding omtrent de identiteit en/of
kwaliteit van de verkoper
E. Misleidende reclame door weglating (art. 23,
o

4

WHPC)

531. Algemeen ± 532. Toepassingsgebied en -voorwaarden ± 533. Toepassingsgevallen
§ 2. Reclame die niet als zodanig
herkenbaar is (art. 23, 5

o

WHPC)

534. Algemeen ± 535. Toepassingsgevallen
§ 3. ,,Lokvogel''-reclame (art. 23, 9

WHPC)

o

536. Algemeen ± 537. Verbod van lokvogelreclame - Ratio legis ± 538. Toereikende voorraad - Beschikbaarheid over
het gedeelte van een bepaald gamma van
(merk)producten ± 539. Toereikende
voorraad - Stockprevisie en effectieve beschikbaarheid van de stock - Resultaats- of
Middelenverbintenis ± 540. Toereikende
voorraad bezitten - Overmacht - Laattijdige levering (neen) ± 541. Toereikende
voorraad bezitten - Voorraad in andere
vestigingen of in een opslagplaats ± 542.
Toereikende voorraad bezitten - Geen
voorraad ± 543. Toereikende voorraad
voorzien - Vereiste van ernstige fout ±
544. Toereikende voorraad voorzien Aard van de producten ± 545. Toereikende
voorraad voorzien - Inhoud van de reclame ± 546. Toereikende voorraad voorzien - Tijdstip waarop reclame wordt opgemaakt ± 547. Toereikende voorraad Aflevering van waardebon in zin van
artikel 45 WHPC ± 548. Toereikende
voorraad - Afwezigheid van lokvogelpraktijken - Lokvogelpraktijken als prak-

tijken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken ± 549. Toereikende voorraad Draagwijdte van de stakingsvordering ± 571. Algemeen ± 572. Toepassingsge550. Gebrek aan toereikende voorraad - vallen
Schadevergoeding
§ 5. Reclame voor verboden
handelspraktijken (23, 11

o

WHPC)

§ 6. Reclame die verwijst naar
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o

§ 4. ,,Sweepstake''-reclame (art. 23, 10

vergelijkende tests door consumenten-

WHPC)

organisaties uitgevoerd (artikel 23, 12

551. Algemeen ± 552. Rechtspraak voÂoÂr
de WHPC ± 553. Rechtspraak naÂ de
WHPC - Algemeen ± 554. De zaak Postina t. Belgische Staat ± 555. De zaak
Movitex t. Belgische Staat ± 556. Vorderingsgerechtigde partijen - De Minister
of de Belgische Staat? ± 557. Het consumentenbeeldo ± 558. Draagwijdte van
artikel 23, 10 WHPC ± 559. Toepas-o
singsvoorwaarden van artikel 23, 10
WHPC - ,,Hoop of zekerheid'' ± 560.
Toepassingsvoorwaarden
van artikel
23, 10o WHPC - ,,Te hebben gewonnen
of te zullen winnen'' ± 561. Toepas-o
singsvoorwaarden van artikel 23, 10
WHPC - De werking van het toeval
volgens de subjectieve indruk van de
consument ± 562. Toepassingsvoorwaarden van artikel 23, 10o WHPC Overtreding van de wetgeving op de
loterijen (neen) ± 563. Toetsing aan artikel 94 WHPC ± 564. Sweepstakes Grens met ,,waardebonnen'' en met
,,wedstrijden'' ± 565. Wetgeving
op de
loterijen en artikel 23, 10o WHPC - Verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel van artikel 6 en 6o Grondwet ± 566. Artikel 23, 10 WHPC Verenigbaarheid met de Europese regelgeving - Algemeen ± 567. Artikel 23,
10 WHPC - Verenigbaarheid met de
Europese regelgeving - Toepassingsgevallen ± 568. Artikel 23, 10o WHPC
- verenigbaarheid met de Europese
regelgeving - Conclusie ±o 569. Kwalificatie van artikel 23, 10 WHPC als
een technisch voorschrift in de zin van
de Richtlijn 83/189/E.G., dat moet
worden aangemeld ± 570. Sweepstake Vordering tot uitbetaling van de hoofdprijs
bis

o

WHPC)

573. Algemeen ± 574. Toepassingsgevallen
§ 7. Gezondheidsreclame (art. 23, 13

o

WHPC)

575. Algemeen ± 576. Toepassingsgevallen
§ 8. Omkering van de bewijslast (art. 24
§ 1 en 2 WHPC)

577. Algemeen ± 578. Toepassingsgevallen
§ 9. De interpretatieregel van artikel 24
§ 3 WHPC

579. Algemeen ± 580. Toepassingsgevallen
§ 10. Prijsaanduiding en hoeveelheidsaanduiding in reclame (art. 25-26
WHPC)

581. Algemeen ± 582. Toepassingsgevallen
§ 11. Aansprakelijkheid voor verboden
reclame (art. 27 WHPC)

583. Algemeen ± 584. Adverteerder - Initiatiefnemer - Bevoordeligde ± 585. Artikel 27 WHPC en selectieve distributie ±
586. Artikel 27 WHPC en waardebonnen
± 587. Artikel 27 WHPC en zetfouten
§ 12. Reglementerende bevoegdheid
(art. 28-29 WHPC)

588. Algemeen
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Afdeling IV
Algemene bepalingen betreffende de
verkopen van producten en diensten
aan de consument

§ 1. Verplichting tot voorlichting van de
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consument (art. 30 WHPC)

589. Algemeen ± 590. Voorwerp van de
informatie ± 591. Tijdstip van informatieverstrekking ± 592. Wijze van informatieverstrekking ± 593. Initiatiefnemer
± 594. Kwalificatie van artikel 30 WHPC
als een technisch voorschrift in de zin van
Richtlijn 83/189/E.G. ± 595. Artikel 30
WHPC en het auteursrecht
§ 2. Onrechtmatige bedingen

van artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 3o
WHPC - Wijziging kenmerken ± 610.
De zwarte lijst van artikel 32 WHPC ±
Artikel 32, 4 WHPC - Bepaling en wijziging van de leveringstermijn ± 611. De
zwarte lijsto van artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 8 WHPC - Exceptio non adimpleti contractus ± 612. De zwarte lijsto
van artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 10
WHPC - Ontbindingsrecht consument
bij overmacht ± 613. De zwarte lijsto
van artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 11
WHPC - Exoneratieclausules ± 614. De
zwarte lijstovan artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 13 WHPC - Gebreken en korte
termijn ± 615. De zwarte lijst van artikel
32 WHPC ± Artikel 32, 15 WHPC Schadebedingen - Wederkerigheid ±
616. De zwarte lijst ovan artikel 32
WHPC ± Artikel 32, 15 WHPC - Schadebedingen - Gelijkwaardigheid ± 617.
De zwarte lijsto van artikel 32 WHPC artikel 32, 21 WHPC - Schadebedingen
- Bovenmatigheid ± 618. De zwarte lijsto
van artikel 32 WHPC - Artikel 32, 17
WHPC - Onredelijke verlenging overeenkomsten van bepaalde duur ± 619.
De zwarte lijstovan artikel 32 WHPC Artikel 32, 19 WHPC - Afstand van
verhaalmiddelen ± 620. De zwarte lijsto
van artikel 32 WHPC - Artikel 32, 20
WHPC - Bevoegdheidsbedingen ± 621.
De nietigheidssanctie van artikel 33
WHPC ± Algemeen ± 622. De nietigheidssanctie van artikel 33 WHPC ±
Aard van de nietigheid ± 623. De bevoegdheden van de Koning (artikel 34
WHPC)

596. Algemeen ± 597. Toepassingsgebied
ratione personae en ratione materiae ±
598. De algemene toetsingsnorm van artikel 31 WHPC - Algemeen ± 599. De
algemene toetsingsnorm van artikel 31
WHPC - Het beding tot ontbinding met
teruggave van de goederen ± 600. De
algemene toetsingsnorm van artikel 31
WHPC - Het beding tot stilzwijgende
verlenging ± 601. De algemene toetsingsnorm van artikel 31 WHPC - De onredelijke opzeggingstermijn in de voorwaarden van fitnesscentra ± 602. De algemene
toetsingsnorm van artikel 31 WHPC - De
stipulering van een overdreven makelaarsvergoeding zonder beperking in de
tijd ± 603. De algemene toetsingsnorm
van artikel 31 WHPC - Het exoneratiebeding ± 604. De algemene toetsingsnorm
van artikel 31 WHPC - De vereiste gelijkwaardigheid - Gelijkwaardigheid in de
,,sancties'' (neen) ± 605. De algemene
toetsingsnorm van artikel 31 WHPC De kosten bij verkoop op afstand ± 606. 624. Algemeen
De zwarte lijst van artikel 32 WHPC Algemeen ± 607. De zwarte olijst van
artikel 32 WHPC ± Artikel 32, 1 WHPC
- Potestatieve verbintenis ± 608. De zwarteo lijst van artikel 32 WHPC ± Artikel 32,
2 WHPC Prijswijzigingen - De vorde- 625. Afgifte van een gratis bewijsstuk ±
ring tegen D.K.V. ± 609. De zwarte lijst 626. Afgifte van een bestelbon
§ 3. Commissie voor onrechtmatige
bedingen (artikel 35-36 WHPC)

§ 4. Documenten betreffende de
verkopen van producten en van

diensten (artikelen 37-39 WHPC)
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Afdeling V
Artikel 94 WHPC en de
stakingsvordering in het belang van
de consument
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627. Algemeen ± 628. Artikel 94 WHPC
- Subsidiaire norm? ± 629. De stakingsvordering en onrechtmatige bedingen ±
630. Artikel 94 WHPC - Kartelafspraken

- B.V.V.O.-zaak ± 631. Artikel 94
WHPC - Keuzerecht consument inzake
preventietoestellen tegen diefstal ± 632.
Artikel 94 WHPC - Vermelding van de
oorsprong van een wagen ± 633. Artikel
94 WHPC - Vordering door een individuele consument ± 634. Artikel 94
WHPC - Territoriale werking - wet van
politie in de zin van art. 3, lid 1 B.W.
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HOOFDSTUK I

ALGEMEENHEDEN
Y. MERCHIERS

VRIJHEID VAN HANDEL Ð BEPERKINGEN Ð GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT Ð Het deÂcret Allarde van 2-17 maart 1791 waarborgt de vrijheid van
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1.

handel.
Dit decreet waarborgt geenszins de uitoefening van een handel of een beroep
in omstandigheden die strijdig zouden zijn met de openbare zedelijkheid en
de openbare rust.
De vrijheid van uitoefening van een handel of beroep wordt noodzakelijk
beperkt door de bevoegdheid van de gemeenteraad om, in de bij de wet
bepaalde gevallen, aanvullende politieverordering uit te vaardigen ter verzekering van o.m. de openbare zedelijkheid en de openbare rust (in casu de
aanvullende politieverordering Stad Gent op de uitoefening vano de prostitutie
van 17 mei 1993) (Cass. 9 januari 1996, 1996, I, 38, n 22; zie ook:
Y. Merchiers, ,,Overzicht van rechtspraak (1977-1985)'',
1982, p. 726).
VRIJHEID VAN HANDEL Ð EENZIJDIGE VERBREKING VAN DUURZAME HANDELSBETREKKINGEN Ð RECHTSMISBRUIK Ð Een belangrijke distributieketen bevoorraadde zich sinds zeer geruime tijd bij dezelfde toespijzenfabrikant die een
belangrijke infrastructuur had opgezet om aan deze vraag te kunnen beantwoorden. Zonder enige verwittiging stopte de distributieketen haar aankopen
om zich elders te bevoorraden. Tegen de toespijzenfabrikant, die dagvaardde in
schadevergoeding voor de door hem wegens deze bruuske verbreking geleden
schade, beriep de distributieketen zich op het beginsel van de vrijheid van
handel om haar wijziging van leverancier te rechtvaardigen. Het Hof van
Beroep te Luik betoogde dat indien de vrijheid van handel impliceert dat
men vrij zijn leveranciers kan kiezen deze vrijheid niet mag worden misbruikt.
Het gedrag van de handelaar die, na keuze te hebben gedaan van een bepaalde
leverancier, en van hem de verzekering heeft gekregen van regelmatige bevoorrading die het opzetten van een belangrijke infrastructuur impliceerde, na lange
tijd regelmatige bestellingen te hebben geplaatst deze plots, zonder verwittiging
stopzet, dient gesanctioneerd. Zich in dergelijke omstandigheden beroepen op
het beginsel van de vrijheid van handel (m.n. vrijheid van bevoorradingsbron)
maakt rechtsmisbruik uit (LieÁge 19 maart 1992,
. 1992, 1013).
HOOFDELIJKHEID Ð De regel dat er van rechtswege hoofdelijkheid is
tussen handelaars die medeschuldenaars zijn van eenzelfde contractuele
verbintenis is noch van openbare orde
noch van dwingend recht (Cass.
25 februari 1994, 1994, I, 202, no 95;
1994-95, 93).
GEBRUIKEN IN HANDELSZAKEN Ð De gebruiken dienen slechts om het
contract aan te vullen in de mate dat partijen hebben nagelaten omtrent
Pas.

T.P.R.

2.

J.L.M.B

3.

Pas.

4.
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R.W.

bepaalde modaliteiten te contracteren. Artikel 1160 B.W. schept aldus een
vermoeden dat de partijen, ondanks hun stilzwijgen, de gebruiken hebben
willen opnemen in hun overeenkomst.
Partijen zijn echter vrij om bepaalde gebruiken uit te sluiten uit hun contractuele relaties. Men dient dus na te gaan in het concreet geval of partijen
de bedoeling hebben gehad het gebruik uit te sluiten (Gent 22 maart 1995,
1996, 72).
HANDELSVESTIGING Ð De Wet van 29 juni 1975 bepaalt dat de ontwerpen
van handelsvestiging, bedoeld in art. 1 §1, a van deze wet, onderworpen zijn
aan een machtiging verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Als ontwerp van te vergunnen handelsvestiging wordt o.m. beschouwd een
ontwerp van uitbreiding van eÂeÂn of meer bouwwerken die reeds de afmetingen bepaald onder artikel 1 § 1, a, 1o van de wet hebben bereikt of door de
uitvoering van het ontwerp zullen overschrijden (Gent 3 juni 1993,
1993-94, 229).
De rechter die beslist dat de verandering van een groothandel in een kleinhandel een belangrijke wijziging van de handelsactiviteit is, maakt een juiste
toepassing van artikel 1 §1, a, 4 van de Wet van 29 juni 1975.
De wetgever heeft willen vermijden dat zich in een bepaalde zone een
nieuwe belangrijke kleinhandel vestigt, terwijl de producten reeds voldoende
kwalitatief en kwantitatief door andere handelaars aan de consumenten
worden aangeboden. De verandering van een groothandel in een kleinhandel
kan het gevolg teweegbrengen dat de wetgever heeft willen vermijden, en
derhalve, de belangrijke wijziging vormen in de zin van voormelde wetsbepaling (Cass. 24 februari 1994, 1994, I, 199, 93; 1994-95, 158).
T.B.H.
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5.

R.W.

Pas.

R.W.

HOOFDSTUK II

DE HANDELAARS
Y. MERCHIERS
AFDELING I
ALGEMENE BEPALINGEN

HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN Ð Koopman is hij die daden van koophandel stelt en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep
maakt (art. 1 W. Kh.)
De activiteit die erin bestaat geregeld en met winstoogmerk apparatuur,
materieÈle en technische prestaties ten behoeve van artsen te verschaffen is
een handelsactiviteit (Kh. Brussel (Kortg.) 9 mei 1995,
1995, 1390).
UNIVERSITEIT Ð Omwille van haar toenmalig wettelijk (thans decretaal)
statuut kan een Rijksuniversiteit niet de hoedanigheid van handelaar in de zin
6.

J.L.M.B.

7.
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van art. 1 Wb. Kh. verkrijgen (Cass. 3 november 1989,
1992, 196,
met noot P. De Vroede, ,,La signification du mot ,,commercËant'' figurant aux
articles 22 et 54 de la loi sur les pratiques du commerce'').
HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN Ð ACCESSORIUM VAN VRIJ BEROEP Ð Een
landmeter die op gebruikelijke wijze als vastgoedmakelaar optreedt en
hiervoor publiciteit maakt en over een daartoe speciale infrastructuur beschikt handelt ten deze als koopman. Het komt de rechtbank toe in concreto
de omvang van de door de landmeter uitgeoefende activiteit als vastgoedmakelaar te beoordelen en te bepalen of deze een handelsrechtelijk karakter
vertoont of niet (Brussel 7 oktober 1993, 1994, 168).
HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN VAN EEN ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING Ð Een onderlinge verzekeringsvereniging bezit de rechtspersoonlijkheid (art. 2 § 2 en 146 Verzekeringswet 1992 voorheen art. 2 Verzekeringswet 1874). De onderlinge verzekeringsvereniging maakt op zich geen daad
van koophandel uit, en een vereniging die deze dienstverlening beoogt
verkrijgt hierdoor geen handelskarakter.
In casu betrof het een onderlinge verzekeringsvereniging van handelaars die
hoofdzakelijk tot doel had aan de werknemers van de aangesloten handelaars-werkgevers het geheel der vergoedingen voorzien bij de wet op de
arbeidsongevallen te waarborgen.
Het Hof van Cassatie stelde dat het doel van een vereniging met rechtspersoonlijkheid en niet de hoedanigheid van de vennoten bepaalt of ze een
handelskarakter heeft of niet. Afgezien van de te dezen niet toepasselijke
regeling betreffende de zeeverzekering, maakte de ten deze toepasselijke wet
op de onderlinge verzekering op zich geen daad van koophandel uit en een
vereniging die deze dienstverlening beoogt verkrijgt hierdoor geen handelskarakter. De omstandigheid dat de vennoten ervaren kooplieden zijn en de
door de vereniging verrichte verzekeringen betrekking hebben op hun handel
doet geen afbreuk aan het feit dat de vereniging zelf geen daden van koophandel tot doel heeft (Cass. 9 januari 1996, en
1996, I, 35,
nr. 20).
VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING Ð BEHOUD VAN HOEDANIGHEID VAN
KOOPHANDELSVENNOOTSCHAP TOT DE SLUITING VAN DE VEREFFENING Ð Een
vennootschap opgericht onder eÂeÂn van de in artikel 2 Venn. W. voorziene
vormen van handelsvennootschap en waarvan het statutair doel het stellen
van daden van koophandel betreft, is een koophandelsvennootschap. Zij
behoudt die hoedanigheid zo lang zij bestaat, en tot haar vereffening, zelfs
indien de vennootschap geen daden van koophandel meer stelt of de vereffening stilligt. Het koophandelskarakter houdt slechts op te bestaan bij de
sluiting van de vereffening (Mons 15 juni 1992,
1993, 884).
R.C.J.B.

8.

J.T.
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9.

Pas

Arr. Cass.

10.

J.L.M.B.
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AFDELING II
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR
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11. VERPLICHTING TOT INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER Ð VREEMDE
VENNOOTSCHAP MET BIJKANTOOR Ð Elke natuurlijke of rechtspersoon van

Belgische of vreemde nationaliteit, die voornemens is door het exploiteren,
hetzij van een hoofdinrichting, hetzij van een filiaal of een bijkantoor, enige
handelswerkzaamheid uit te oefenen in het rechtsgebied van een rechtbank
van koophandel (...), waar hij nog geen handelsinrichting exploiteert, moet
vooraf om zijn inschrijving in het ter griffie van die rechtbank gehouden
handelsregister verzoeken (art. 4 Handelsregisterwet; zie ook art. 198 Venn.
W.).
Derhalve dient een buitenlandse vennootschap die in BelgieÈ regelmatig
handelsactiviteiten ontwikkelt en er vertegenwoordigd is door een persoon
die haar verbindt (in casu een Egyptische reisorganisator die in een vestiging
in BelgieÈ reizen naar Egypte verkoopt) zich in te schrijven in het handelsregister (Kh. Brussel 11 februari 1993,
1995, 176).
Ingevolge nu vaststaande rechtspraak en rechtsleer wordt een vreemde
vennootschap geacht in BelgieÈ een bijkantoor te hebben wanneer ze in het
land met enige duurzaamheid een materieÈle inrichting (goed als eigenares of
gebruikster) bezit alwaar een persoon gemachtigd is om haar te vertegenwoordigen t.o. het publiek m.b.t. daden die binnen het maatschappelijk doel
vallen (Cass. 8 december 1887, 1888, I, 38; Cass. 7 maart 1895,
1895, I, 117; Cass. 24 maart 1930,
1930, I, 170; Cass. 18 december
1941, 1941, I, 467; F. Rigaux ,,La notion de ,,succursale'' d'une socieÂteÂ
eÂtrangeÁre en droit belge'' in
, II,
Gent, Story-Scientia, 815-827).
INSCHRIJVING IN HET HANDELS- EN AMBACHTSREGISTER Ð VOORWAARDEN
Ð De inschrijving in het handels- of ambachtsregister dient te geschieden
voordat men een handels- of ambachtelijke bedrijvigheid begint. De bedoeling van de wetgever is het sluik- en zwartwerk meer efficieÈnt te bestrijden
alsmede oneerlijke concurrentie de pas af te snijden.
De handelaar of ambachtsman, of hij nu Belg of vreemdeling is, die om een
inschrijving in het handels- of ambachtsregister verzoekt, moet op gevaar
door de griffier voor zijn inschrijving geweigerd te worden, staven dat hij de
door de bijzondere wetten en reglementen gestelde voorwaarden vervult
voor het uitoefenen van de handel of ambacht waarvoor hij om inschrijving
verzoekt (Gent 2 november 1994,
1994-95, 1336).
INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER Ð VERMOEDEN VAN HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN Ð STOPZETTING VAN ACTIVITEIT Ð Stopzetting van handel
impliceert verzoek om doorhaling van de inschrijving in het handelsregister.
Tot zolang mogen derden zich op de gewekte schijn beroepen (Gent 8 december 1994,
1995-96, 21).
T.B.H.

Pas.

Pas.

Pas.

Pas.

Liber Amicorum Prof. Baron L. Fredericq

12.

R.W.

13.

R.W.
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WETTELIJKE RUSTDAG Ð Twee bestuurders van een N.V. hadden in
onderling akkoord beslist om op gelijke manier hetzelfde tankstation te
exploiteren, de ene gedurende zes dagen per week in hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, de tweede de zevende dag in
eigen naam, zodat eenzelfde en doorlopende activiteit met hetzelfde personeel, zonder onderbreking dag en nacht de gehele week open was voor de
verbruikers.
Veroordeeld wegens overtreding van de Wet van 22 juni 1960 tot invoering
van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht en wegens schending van de
wet op de handelspraktijken dienden zij een voorziening in cassatie in waar
zij de strijdigheid van deze wet met het Europees Gemeenschapsrecht (inz.
het evenredigheidsbeginsel) inriepen. Het Hof van Cassatie overwoog dat de
Wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en
ambacht ertoe strekt de handelaars en ambachtslieden die in contact staan
met de verbruikers een wekelijkse rustdag te waarborgen ter eerbiediging
van de regels inzake mededinging.
Een nationale wettelijke regeling die een wekelijkse rustdag invoert streeft
een naar gemeenschapsrecht gerechtvaardigd doel na; het is aan de Lidstaten
om de door hen gedane keuzes vast te leggen in de nationale wettelijke
regelingen, mits de vereisten van het gemeenschapsrecht, inzonderheid het
evenredigheidsbeginsel, in acht genomen worden. Het evenredigheidsbeginsel wordt niet miskend, wanneer de belemmeringen die de nationale wettelijke regeling kan veroorzaken voor het intracommunautair verkeer niet
beperkender zijn dan in het kader van een dergelijke regeling is beoogd
(Cass. 1 december 1993,
1993, 1007, nr. 494, 1993, I, 1011,
nr. 494).
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14.
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AFDELING III
DE HANDELSNAAM

VRIJHEID VAN KEUZE Ð BESCHERMING Ð VERWARRING Ð De keuze van
de handelsnaam is in beginsel vrij: hij mag bestaan uit een voornaam, een
familienaam, een bijnaam, een schuilnaam of een fantasienaam.
Elke handelaar heeft een exclusief recht op zijn handelsnaam.
De bescherming van de handelsnaam wordt door het eerst gebruik verkregen
zonder depot- of registratieplicht (Kh. Brussel (Voorz.) 3 oktober 1994,
1997, 441).
Deze keuze is echter beperkt: er mag geen verwarring ontstaan met een reeds
bestaande handelsnaam.
De handelsnaam
wordt tegen verwarringsgevaar beschermd door de artikelen 23, 8o en 93 van de wet op de handelspraktijken
en de bescherming van
de consument (WHPC) (oud art. 20, 3o en 5 WHP ).
Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs ter bescherming van de industrieÈle
eigendom 20 maart 1983 in de herziene tekst van Stockholm van 14 juli
15.

T.B.H.

dd.

154

1967 goedgekeurd bij de Wet van 26 september 1974 (B.S. 29 januari 1975)
verplicht de aangesloten staten tot het beschermen van de handelsnaam van
een onderneming zonder verplichting van depot of inschrijving en ongeacht
of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk. Dit artikel
en de bekrachtigingswet leggen aan de Staat geen andere verplichting op dan
een bescherming te verlenen zonder depot of inschrijving en sluiten niet uit
dat de bescherming door een nationale rechter slechts wordt verleend als er
een verwarringsgevaar bestaat (Cass. 21 juni 1993, 1993, I, 606, nr. 294;
1993-94, 677;
1994, 153).
De beoordeling van het verwarringsrisico geschiedt volgens volgende criteria: de gekozen benaming, de aard van de uitgeoefende activiteit en de
relevante markt.
De afstand tussen beide handelszaken is op zich niet dienend als criterium,
wel de potentieÈle ,,ruimtelijke invloedsfeer'', d.i. de ,,relevante'' markt,
betoogt de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk in een goed gemotiveerd
en met rechtsleer en rechtspraak gestaafd vonnis (Kh. Kortrijk 10 oktober
1994,
1994-95, 1032).
Zo is het verboden zich als handelsnaam te bedienen van een benaming die
door een ander als merk gedeponeerd werd voor soortgelijke diensten, op
voorwaarde dat het merk geldig gedeponeerd werd en zijn titularis zich op
een anterioriteit kan beroepen (dienstmerk credifoon/creÂdiphone) (Kh. Veurne 8 februari 1991,
1992, 527).
GESLACHTSNAAM ALS HANDELSNAAM Ð RECHT TOT GEBRUIK NA OVERDRACHT DOOR TITULARIS Ð Een gedeelte van de handelszaak van een gefailleerde vennootschap ,,S.A. Taecke et Compagnie'' waaronder de handelsnaam ,,Taecke'' genaamd naar de familienaam van de oprichter ervan Carlos
Taecke, was door de curator aan een concurrent overgedragen.
Zoon van de oprichter AndreÂ Taecke, minderheidsaandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap had inmiddels een nieuwe vennootschap met dezelfde handelsactiviteit opgericht ,,S.A. Taecke Saw & Knife''.
De overnemer van de failliete ,,S.A. Taecke et Compagnie'' stelde een
vordering in ten einde de zoon-oprichter van de ,,S.A. Taecke Saw & Knife''
verbod te horen opleggen deze benaming te gebruiken. De zoon-eigenaar
vorderde op zijn beurt bij tegeneis dat aan de overnemer verbod zou worden
opgelegd nog verder de overgedragen handelsnaam te gebruiken. De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zetelend als in kortgeding heeft de
vordering van de overnemer afgewezen omdat de heer AndreÂ Taecke oprichter van de nieuwe vennootschap niet kan worden verboden gebruik te
maken van zijn familienaam als handelsnaam, doch erkende tevens dat de
overnemer het recht behield tot gebruik van de handelsnaam ,,Taecke'' nu
het samen met de handelszaak was overgedragen (Kh. Brussel 3 oktober
1994,
1997, 441 met noot P. Maeyaert die terecht opmerkt dat zo men
niemand kan verbieden om zijn/haar geslachtsnaam te gebruiken in de
civielrechtelijke sfeer men in bepaalde omstandigheden diezelfde persoon
Pas.
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kan opleggen om binnen de handelsrechtelijke relaties zijn geslachtsnaam
slechts in een handelsnaam te incorporeren op een wijze die geen verwarring
sticht met diegene die de geslachtsnaam als handelsnaam en bestanddeel van
de handelszaak heeft verkregen).
GEBRUIK VAN HANDELSNAAM IN EEN TEKST DIE UITGAAT VAN EEN POLITIEKE
GROEP Ð Aan de ingang van een ,,CORA'' hypermarkt werden pamfletten
uitgedeeld met vermelding ,,CORA'' (in letters van 2 cm') ,,Coordination
radicale antiprohibitionniste (in kleiner lettertype). La drogue qui circule
librement de par le monde, la drogue de l'argent sale et des mafias, des holdups et des vols aÁ la tire, de la vente libre et de la mort, des overdoses et du
Sida, c'est la drogue interdite. Le prohibitionnisme a eÂchoueÂ''. De voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (4 december 1996,
1998, 95) heeft in kortgeding verbod opgelegd Ð onder sanctie van een
dwangsom, om documenten uit te delen met het teken CORA indien dit
hetzij niet gevolgd wordt door de naam ,,Coordination Radicale Antiprohibitionniste'' in hetzelfde lettertype, hetzij geschiedt in de omgeving van een
CORA-winkel. Overwogen werd dat het gebruik van een teken dat als
uithangbord, als merk en als vennootschapsnaam gebruikt wordt door een
onderneming, in een tekst die de antiprohibitionistische stellingen verheerlijkt inzake verdovende middelen, die verdedigd worden door een politieke
beweging, in de geest van de consument geen voor deze onderneming
schadelijke associatie mag wekken met de onderscheidende tekens die deze
onderneming gebruikt.
De artikelen 28 en 117 Venn. W. die slechts van toepassing zijn tussen
handelsvennootschappen of tussen handelaars en art. 13 A I c Benelux-wet
op de merken die tot het gebruik van een merk of een overeenstemmend
teken in het handelsverkeer beperkt is, zijn ter zake niet toepasbaar. Artikel 8
Unieverdrag van Parijs is slechts in geval van verwarringstichting toepasselijk en is beperkt tot de bedrijfssector waarin het onderscheidend teken reeds
als handelsnaam werd toegeeÈigend en is dus evenmin in voorgaand geval van
toepassing.
Het lijkt op zichzelf niet foutief om dezelfde naam als een welbekende
handelsvennootschap te gebruiken, teneinde een ideologische stroming aan
te duiden, met de hoop dat het publiek deze naam gemakkelijker zal
onthouden. Begaat evenwel een fout de groepering die deze naam op zo'n
manier gebruikt dat het publiek de twee gaat verwarren en gelooft dat de
handelsvennootschap aan de oorsprong ligt van of minstens steun verleent
aan de ideologische groepering.
17.
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HOOFDSTUK III

DE HANDELSZAAK EN HANDELSPAND
Y. MERCHIERS
AFDELING I
DE HANDELSZAAK

§ 1.

Begrip Ð Bestanddelen

ESSENTIEÈLE BESTANDDELEN Ð GEBRUIKSRECHT VAN DE LOKALEN Ð De
handelszaak is een (feitelijke) algemeenheid, samengesteld uit een aantal
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. Uit welke bestanddelen
de handelszaak precies bestaat is wettelijk niet bepaald.
De opsomming van artikel 2 van de Wet van 25 oktober 1919 betreffende de
inpandgeving van de handelszaak is niet exhaustief. Doorgaans wordt aangenomen dat de handelszaak alle elementen omvat die bijdragen tot het
aantrekken en het behoud van de clieÈnteel (LieÁge, 1 oktober 1996, , 1997,
276; zie ook Y. Merchiers, Ph. Colle en M. Dambre ,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen Handelsrecht, Handelscontracten, Bank- Krediet- Wisselen Chequeverrichtingen (1987-1991)'',
1992, 860, nr. 11).
Het is veelal naar aanleiding van de overdracht van een handelszaak dat
betwistingen rijzen m.b.t. de samenstelling van de handelszaak (zie dan ook
, nr. 19 e.v.)
In de regel is bij een detailhandel het gebruikrecht van de lokalen waarin die
detailhandel wordt uitgebaat als een essentieel bestanddeel van de handelszaak te beschouwen (Mons 10 februari 1992, 1992, 777;
1993,
179 (somm.) (beenhouwerij); LieÁge 5 februari 1993,
1994, 433; Kh.
Charleroi 3 juni 1992,
1993, 717 (dagblad- en tabakswinkel).
LOPENDE CONTRACTEN Ð De exploitant van een handelszaak gebonden
door een exclusiviteitscontract voor het plaatsen van speelautomaten, droeg
deze handelszaak over. Enkel op grond van die overweging had het hof van
beroep beslist dat genoemd contract noodzakelijkerwijze in de overdracht
van de handelszaak begrepen was. Dit arrest werd door het Hof van Cassatie
vernietigd wegens schending van de artikelen 1134 en 1165 B.W. met de
overweging dat de lopende contracten waarbij de eigenaar van een handelszaak partij is, niet noodzakelijk deel uitmaken van de handelszaak (Cass.
6 februari 1997,
1997-98, 300).
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§ 2.

Overdracht en verhuring van de handelszaak

OVERDRACHT VAN ALLE ESSENTIEÈLE BESTANDDELEN Ð Zo de partijen in
principe vrij zijn om de samenstelling van de overgedragen handelszaak te
bepalen, kunnen zij in geen geval essentieÈle elementen uitsluiten waarvan de
afwezigheid elke exploitatie ervan door de overnemer zou verhinderen.
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Het recht om de lokalen in gebruik te verkrijgen is bij de overdracht van een
detailhandel essentieel (Mons 10 februari 1992, 1992, 777,
1993, 179 (somm.); LieÁge 5 februari 1993,
1994, 433; Kh. Charleroi
3 juni 1992,
1993, 717).
Bij gebrek aan overdracht van een essentieel element is de overdracht van de
handelszaak nietig wegens wilsgebrek, gebrek aan voorwerp (Mons 10 februari 1992, ) of gebrek aan determinerende oorzaak m.n. de overdracht
met het oog op de verdere uitbating van de handelszaak (LieÁge 5 februari
1993,
1994, 433).
GEEN VERPLICHTE OVERDRACHT VAN NIET-ESSENTIEÈLE BESTANDDELEN Ð
De overdracht van de handelszaak als feitelijke algemeenheid impliceert de
overdracht van alle bestanddelen die nodig zijn om de voortzetting van de
exploitatie ervan, mogelijk te maken, doch dit betekent niet dat alle elementen die zich in een overgedragen handelszaak bevonden noodzakelijk moeten
worden overgedragen of moeten worden verondersteld in de overdracht
begrepen te zijn. Zo is beslist dat cafeÂspelen die zich in de herberg bevinden
niet essentieel zijn voor de exploitatie van de handelszaak en dus niet
noodzakelijk door de overnemer dienen te worden overgenomen.
Bij stilzwijgen van de overeenkomst tot overdracht van de handelszaak moet
worden verondersteld dat geen overname van de overeenkomst tot uitbating van
cafeÂspelen plaats vond: de overnemer is dan ook niet gehouden door het contract
van uitbating van de cafeÂspelen (Cass. 6 februari 1997, 1997-98, 300).
NIET-MEDEDINGINGSBEDING Ð De niet-mededingingsverbintenis van de
overlater is eigen aan elk contract van overdracht van een handelszaak, zelfs
bij afwezigheid van uitdrukkelijk beding desbetreffende. Schendt deze mededingingsclausule de zaakvoerder van de verkopende vennootschap die
zaakvoerder wordt van een vennootschap die een gelijke handel uitbaat?
Bij gebrek aan uitdrukkelijk niet-mededingingsbeding is de duur van het
mededingingsverbod afhankelijk van de tijd nodig om de clieÈnteel te binden
(Rb. LieÁge 6 oktober 1994,
1995, 929, die een termijn van 3 jaar
voldoende achtte voor het vestigen van de clieÈnteel van een textielwinkel).
GESCHIL M.B.T. VERHURING VAN HANDELSZAAK Ð GEEN BEVOEGDHEID VAN
DE VREDERECHTER Ð De vrederechter is niet bevoegd om kennis te nemen
van een geschil betreffende de verhuring (met koopoptie) van een handelszaak, nu blijkt dat de huurder het onroerend goed slechts betrekt op grond
van een eenvoudig gebruiksrecht, element van de handelszaak (Vred. St.Jans-Molenbeek 15 juni 1993,
1994, 191).
J.T.
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§ 3.

Pand op de handelszaak

OMVANG Ð VERGOEDING VOOR BRAND Ð Naar luid van artikel 2 van de
Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak,
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omvat het pand het geheel der waarden die de handelszaak uitmaken, met
name de klandizie, het uithangbord, de handelsinrichting, de merken, het
recht op de huurceel, het meubilair van het magazijn en het gereedschap, dat
alles behoudens strijdig beding. Het mag de aanwezige voorraad opgeslagen
waren tot een bedrag van 50% van hun waarde omvatten. Essentieel is dat het
pand het geheel der waarden die de handelszaak uitmaken omvat: de opsomming van de mogelijke deeluitmakende elementen is louter exemplatief (zie
Y. Merchiers, Ph. Colle, M. Dambre, ,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen
Handelsrecht, Handelscontracten, Bank- Krediet- Wissel- en Chequeverrichtingen (1987-1991)'',
1992, 864, nr. 25).
Wanneer vaststaat dat de schuldvorderingen van de schuldenaar behoren tot
de handelszaak, kan de schuldeiser integraal aanspraak maken op deze
schuldvorderingen.
Zo werd beslist dat de pandhoudende schuldeiser aanspraak kan maken op
een schuldvordering op de brandverzekeraar voor vergoeding van de voÂoÂr de
inpandgeving door brand vernielde voorraad, omdat deze schuldvordering
deel uitmaakte van de handelszaak op het ogenblik van de inpandgeving
ervan (Kh. Hasselt 11 mei 1995,
1995-96, 26).
OMVANG Ð VOORRAAD Ð TOONZAALMEUBELEN Ð Maken de in de
toonzaal van een handelszaak geõÈnstalleerde keukens deel uit van het pand,
of dienen zij te worden beschouwd als deeluitmakend van de ,,voorraad'' die
bij toepassing van artikel 2, lid 2, Wet 25 oktober 1919 slechts voor 50% in
aanmerking komt? De Beslagrechter te Dendermonde (10 oktober 1995,
1996-97, 446) brengt terzake interessante overwegingen. De lichamelijke
bestanddelen van een handelszaak bestaan uit vaste activa en vlottende activa.
Vaste activa zijn die materieÈle bestanddelen die een permanent karakter
vertonen en zonder dewelke een handelszaak onmogelijk kan worden geeÈxploiteerd. Zij worden in een min of meer lange periode afgeschreven en maken
deel uit van het pand. Vlottende activa als daar zijn: producten, voorraden en
koopwaar zijn bestemd om te worden verkocht. Zij moeten dus zo vlug
mogelijk worden vervangen. De waarde daarvan wisselt, vandaar dat de
wetgever veronderstelt dat zij slechts voor 50% van hun waarde in het pand
in aanmerking komen. Toonzaalkeukens, die als model voor de kandidaatkopers dienen, zijn in beginsel niet bestemd voor directe verkoop maar in se
demonstratiemateriaal: zij maken dus deel uit van de vaste activa en niet van
de vlottende activa (m.n. de voorraad te verkopen waren).
INPANDGEVING VAN HANDELSZAAK VOÂOÂR EIGENDOMSVERKRIJGING Ð Inpandgeving van
een handelszaak veronderstelt dat men er eigenaar van is (
art. 4 lid 3, 2o Wet 25 oktober 1919). Terecht werd beslist dat de verkrijger
van een handelszaak met eigendomsvoorbehoud ten voordele van de overdrager, de handelszaak niet in pand mag geven vermits hij er geen eigenaar
van is. Het eigendomsvoorbehoud is bovendien tegenwerpelijk aan de pandhoudende schuldeiser die wist dat de door het pand gewaarborgde lening
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bestemd was om de aankoop van de handelszaak te financieren en verzuimt
heeft overlegging te vragen van de overdrachtsakte (LieÁge 22 december
1992,
1995, 134).
INSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR Ð De pandakte verkrijgt openbaarheid door de inschrijving ervan in een afzonderlijk daartoe gehouden
register in het hypotheekkantoor van het gerechtelijk arrondissement binnen
welk gebied de handelszaak is gevestigd (art. 4 lid 1 Wet 25 oktober 1919).
Volgens de Wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van de handelszaak
wordt het pand tegenwerpelijk gemaakt aan derden door de inschrijving van
het pand op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar deze gevestigd is. Volgens diezelfde wet wordt geen nieuwe inschrijving opgelegd bij
verplaatsing van de handelszaak.
De verplichting om eeno nieuwe inschrijving te nemen zou alleen dan kunneno
opgelegd worden als 1 de handelszaak aan een vennootschap toebehoort, 2
de handelszaak gevestigd is in de maatschappelijke zetel en 3o ze met de
vennootschap naÁ haar verplaatsing verbonden blijft. Immers alleen in dat
geval wordt de pandhoudende schuldeiser erover ingelicht dat de handelszaak wordt verplaatst.
Derden die na de inschrijving in contact komen met de pandverstrekker
kunnen in de regel aan de weet komen dat een handelszaak werd verplaatst,
als daarvan sporen te vinden zijn in het handelsregister.
Het was blijkbaar de bedoeling van de wetgever
1919 en 1936 om de
publiciteit van pand op handelszaak op het hypothecair systeem te kopieÈren.
De wetgever heeft echter geen rekening gehouden met het feit dat de
handelszaak kon worden verplaatst.
Oordelen dat bij gebrek aan nieuwe inschrijving het oorspronkelijk pand niet
langer tegenwerpelijk zou zijn, werkt kwade trouw van de schuldenaar in de
hand daar dit tot gevolg zou hebben dat door loutere verplaatsing van de
handelszaak aan de rechten van de nieuwe schuldeisers voorrang gegeven
wordt (Brussel 17 november 1994,
1995, 85).
INSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR Ð VERVAL NA FAILLISSEMENT
VAN DE PANDGEVER Ð GEEN VERNIEUWING VAN INSCHRIJVING VEREIST Ð De
inschrijving op het hypotheekkantoor behoudt het pand gedurende tien jaar
(art. 9 lid 1 Wet 25 oktober 1919). De pandhoudende schuldeiser is niet
verplicht de inschrijving op het hypotheekkantoor te vernieuwen wanneer de
termijn van tien jaar verloopt na het faillissement van de pandgever en nadat
de schuldvordering van de pandhoudende schuldeiser in het bevoorrecht
passief werd aanvaard en de handelszaak reeds verzilverd is (Kh. LieÁge
17 september 1996,
1997, 159).
PANDVERZILVERING Ð REVINDICATIE DOOR DERDE Ð IN BEWARINGGEVING
VAN GOEDEREN Ð Nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel de
J.L.M.B.
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pandhoudende schuldeiser gemachtigd had de handelszaak te verzilveren en
daartoe een deurwaarder was aangeduid werden sommige in beslag genomen
voorwerpen door een derde gerevindiceerd. In afwachting van de beslechting
van deze betwisting werden de betwiste goederen op vraag van de beslagleggende schuldeiser door toedoen van de gerechtsdeurwaarder in bewaring
gegeven en werden sommigen daarvan daarbij beschadigd. Nadat zijn revindicatie was ingewilligd stelde de derde zowel de pandhoudende schuldeiser als de deurwaarder en de bewaarnemer aansprakelijk voor de beschadiging van de goederen. De rechtbank oordeelde dat de pandhoudende
schuldeiser geen fout begaat door de deurwaarder te gelasten de goederen
in bewaring te geven in afwachting van de beslechting van de betwisting (Rb.
Namur 8 april 1993,
1993, 1457).
PANDVERZILVERING Ð PROCEDURE Ð PANDBESLAG Ð BESCHRIJVING VAN
DE INBESLAGGENOMEN GOEDEREN Ð Voor de na te leven pleegvormen verwijst de Wet van 25 oktober 1919 naar de regels m.b.t. de tegeldemaking van
het handelspand (art. 4 tot 10 Wet 5 mei 1872, titel VI W. Kh.). Wel wordt
een in morastelling vereist en een beslag op de elementen van de in pand
gegeven handelszaak. Dit beslag kan geldig gelegd worden zonder rechterlijke machtiging en kan gelijktijdig met de in morastelling gebeuren (art. 11 I
Wet 25 oktober 1919).
Bij bewarend beslag dient het beslagexploot op straffe van nietigheid een
korte beschrijving
van de in beslag genomen goederen te vermelden
(art. 1389, 4o Ger. W.).
Voor het beslag op roerende goederen legt artikel 1506 Ger. W. een nauwkeurige en omstandige beschrijving op van deze goederen.
Het Hof van Beroep te Gent (15 september 1994,
1996, 729;
1995-96, 205) oordeelde terecht dat een exploot van pandbeslag op handelszaak dat bepaalt dat de volledige handelszaak in beslag wordt genomen,
beantwoordt aan het voorschrift van artikel 1389 Ger. W. zodat artikel 1506
Ger. W. aldus niet van toepassing is (zie noot E. Dirix in 1995-96, 194).
PANDVERZILVERING Ð VERKOOP Ð BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER
VAN DE RECHTBANK EN VAN DE BESLAGRECHTER Ð Tot verzilvering van het
pand op handelszaak kan eerst worden overgegaan nadat het beslag door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel is geldig verklaard.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel is de enige bevoegde rechter
m.b.t. de geldigverklaring van het beslag gelegd door de pandhoudende
schuldeiser en de aanstelling van de vereffenaar (art. 11 IV en 12 Wet
25 oktober 1919) (Antwerpen 16 april 1997,
1997-98, 229).
De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan de keuze van de meest
voordelige wijze van tegeldemaking van de verpande handelszaak Ð openbaar of in der minne Ð overlaten aan de persoon die hij met de verzilvering
gelast (Kh. LieÁge 24 november 1994,
1995, 982).
J.L.M.B.
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Voor de geschillen m.b.t. revindicatie blijft de beslagrechter bevoegd omdat
pandverzilvering ongetwijfeld een vorm is van gedwongen tenuitvoerlegging
in de zin van artikel 1395 Ger. W. en dat bij pandverzilvering er immers evengoed
sprake is van een uitwinning van het vermogen van de debiteur (Beslagr.
Antwerpen 20 april 1993, 1993, 61; Antwerpen 16 april 1997, ).
De beslechting van een geschil tussen pandhouder en derde-verkrijger kan
echter onmogelijk beschouwd worden als een revindicatievordering. De
beslagrechter is derhalve onbevoegd omdat de oplossing van dit geschil
noodzakelijk de materieelrechtelijke verhoudingen tussen partijen raakt
(Gent 22 november 1994,
1995-96, 193 met noot E. Dirix ,,Enkele
processuele knelpunten bij de uitwinning van het pand op de handelszaak'').
COEÈXISTENTIE VAN EEN BEVELSCHRIFT TOT VERZILVERING VAN PAND OP
HANDELSZAAK EN VONNIS VAN ONTBINDING VAN HUURCEEL Ð WEDERZIJDS
DERDEN-VERZET Ð Wanneer enerzijds een bevelschrift van de voorzitter
tot verzilvering van het pand op handelszaak die de huurceel insluit en
anderzijds een vonnis tot ontbinding van de huurceel met uitzettingsrecht
gelijktijdig bestaan en de pandhoudende schuldeiser derden-verzet aantekent
tegen het vonnis van ontbinding van de huurceel en van de bodemrechter
bekomt dat de uitvoering voorlopig wordt geschorst terwijl de verhuurder
derden-verzet aantekent tegen het bevelschrift dat pandverzilvering beveelt,
dient de uitvoering van het vonnis tot ontbinding en uitzetting tijdelijk
geschorst tot uitspraak is gedaan over het derden-verzet tegen dit vonnis;
de huurceel is immers een essentieel bestanddeel van de handelszaak (Rb.
Charleroi 13 april 1995,
1996, 171).
VERPLAATSING VAN DE HANDELSZAAK Ð De pandakte verkrijgt openbaarheid door inschrijving op het hypotheekkantoor van het gerechtelijk arrondissement waar de handelszaak is gevestigd (art. 4 lid 1 Wet 25 oktober
1919).
Tegenwerpelijkheid aan derden veronderstelt dus dat de inschrijving correct
werd genomen.
Bij verplaatsing van de handelszaak kunnen moeilijkheden rijzen.
De pandhouder bewaart zonder aarzeling zijn rechten t.o.v. derden voor
zover hij oorspronkelijk een territoriaal correcte inschrijving nam.
Bij verplaatsing van de handelszaak binnen eenzelfde arrondissement rijzen
geen problemen.
Een clausule in de pandakte die bepaalt dat het pand wordt ingeschreven en
bijgevolg publiekgemaakt ,,waar ze zich ook mag bevinden'' wordt aanvaard, maar de geldigheid is uiteraard beperkt tot het gerechtelijk arrondissement waar het pand is ingeschreven (Mons 7 september 1992,
1993, 1093; Kh. Brussel 5 maart 1996, 1996, 344).
Bij verplaatsing van de handelszaak naar een ander arrondissement behoudt
de pandhoudende schuldeiser zijn rechten indien hij op het hypotheekkanR.W.
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R.W.
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toor van het arrondissement waarnaar de handelszaak is verhuisd, voor de
nodige publiciteit heeft gezorgd (Kh. Gent 22 oktober 1992,
1994,
82).
Bij gebrek hieraan kunnen ernstige moeilijkheden rijzen. In rechtsleer en
rechtspraak vindt men divergerende stellingen.
Het Hof van Beroep te Brussel (17 november 1994,
1995, 85 met noot
F. Bouckaert) stelt dat in de regels betreffende de vestiging en uitoefening
van de pandrechten vervat in de Wet van 25 oktober 1919 niet besloten ligt
dat de inschrijving haar uitwerking zou verliezen wanneer de zetel van het
pand zich niet langer binnen het territorium zou bevinden van het gerechtelijk arrondissement waar de inschrijving werd bewerkstelligd. De uitzonderingsmaatregelen die ingesteld zijn opdat derden het bestaan van een pandakte betreffende een handelszaak zouden dienen te erkennen vormen een
afwijking op de tegenstelbaarheid van rechten en mogen derhalve slechts een
beperkende uitwerking krijgen, aldus het Hof. De pandhoudende schuldeiser
een nieuwe inschrijving opleggen telkens de pandverstrekker de handelszaak
zou verplaatsen naar een ander arrondissement komt erop neer hem een
verplichting op te leggen waarin de wet niet voorziet (zie ook Brussel
17 november 1994,
. 1995, 89, noot Bouckaert; Gent 14 december
1995,
1996, 911;
1995-96, 434, noot Snaet; Kh. Gent 22 oktober
1992,
1994, 85). Deze strekking vindt steun in de rechtsleer (F.
Bouckaert,
,
, 69; I. Moreau-MargreÁve ,,A propos de
la publiciteÂ en cas de deÂplacement d'un fonds de commerce gageÂ'' noot
onder Cass. 26 maart 1987,
1990, 167).
Volgens andere rechtspraak (Kh. Brussel 8 maart 1994,
1994, 943) is
een tweede inschrijving noodzakelijk. Een tweede inschrijving is volledig
conform artikel 4, lid 1, Wet 1919. Het pand moet ingeschreven zijn op het
hypotheekkantoor waar de handelszaak is gevestigd (A. De Wilde, ,,Het
pandrecht na verplaatsing van de handelszaak'',
1997-98, 1264; D.
Lechien, ,,Le gage sur fonds de commerce est-il une suÃreteÂ efficace?'',
ActualiteÂs du droit civil. Collection de la FaculteÂ de droit de l'U.L.B.,
1994, 142; J. Kokelenberg, ,,Inpandgeving van handelszaak en andere voorrechten'' in
, Antwerpen 1992, 180; T.
Lannoy, ,,ProbleÁmes lieÂs aÁ l'inscription du gage sur fonds de commerce et
au maintien de la suÃreteÂ'', Waarvan Akte 1995, 68; A.M. Stranart, ,,Les
suÃreteÂs reÂelles Ð DeÂveloppements reÂcents'' in
, Brussel
1992, 91).
Het Hof van Beroep te Gent meent dat volgrecht veronderstelt dat de in pand
gegeven handelszaak blijft bestaan en, bij zetelverplaatsing van de pandgevende vennootschap, het behoud van het clieÈnteel een belangrijk criterium
kan uitmaken van het al of niet voortbestaan van de handelszaak (Gent
22 april 1997,
1997-98, 1263). In casu was de in pand gegeven
handelszaak te Lebbeke in alle stilte gesloten en had aldus opgehouden te
bestaan, terwijl een nieuwe handelszaak in Nieuwpoort was geopend. Het
Hof overwoog dat bij de verplaatsing van een handelszaak normaal kan
T.B.H.
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worden verondersteld dat dit gepaard gaat met de nodige ruchtbaarheid, al
was het maar om op die manier de clieÈnteÁle te verwittigen en mee te trekken.
VOLGRECHT Ð INBRENG VAN DE HANDELSZAAK IN VENNOOTSCHAP Ð
Algemeen wordt aanvaard dat de pandhoudende schuldeiser een volgrecht
bezit op de handelszaak (Zie Y. Merchiers, Ph. Colle en M. Dambre ,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen Handelsrecht, handelscontracten, BankKrediet- Wissel- en Chequeverrichtingen (1987-1991)'',
1992, 867,
nr. 33 e.v.).
Uitoefening van volgrecht veronderstelt dus dat de vervreemde handelszaak
nog identificeerbaar is.
Kan er van volgrecht sprake zijn bij inbreng in vennootschap van een in pand
gegeven handelszaak?
Het Hof van Beroep te Antwerpen (14 november 1995, 1995-96, 1098)
antwoordt positief en hervormt aldus het vonnis van de eerste rechter:
terzake was de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak op de hoogte
van de oprichting van de vennootschap maar wist niet en kon redelijkerwijze
niet weten dat de in pand gegeven handelszaak in de vennootschap was
ingebracht.
Daarentegen werd geen volgrecht erkend ten voordele van de pandhoudende
schuldeiser van een handelszaak die in een nieuwe vennootschap werd
ingebracht nu hij erkend had nagelaten te hebben de hypothecaire publiciteit
die op de oude handelszaak was gevestigd te regulariseren, zodat de oude
handelszaak zich integraal met de nieuwe handelszaak identificeert (Kh.
Gent 24 februari 1995,
1995-96, 679).
VOLGRECHT Ð LICHAMELIJKE ROERENDE BESTANDDELEN Ð Inpandgeving
van de handelszaak houdt in dat de schuldenaar als bewaarder van de
handelszaak wordt aangesteld; dit belet niet dat de handelaar zijn handelswerkzaamheden mag voortzetten en o.a. zijn voorraden en materialen mag
verkopen. Het volgrecht van de pandhoudende schuldeiser op lichamelijke
roerende bestanddelen van de handelszaak kan echter niet worden ingeroepen tegen de derde verkrijger te goeder trouw zoals blijkt uit artikel 11, II
laatste lid, Wet 25 oktober 1919. De bescherming van artikel 2279 B.W. aan
de
bezitter, strekt ook tot voordeel van de verkrijger van grondstoffen, materiaal en gereedschappen. De pandhoudende schuldeiser van
deze voorwerpen kan ze slechts binnen de zes maanden na hun verplaatsing
terugvorderen indien de derde ze niet
heeft verkregen (Antwerpen
16 april 1997,
1997-98, 229).
FAILLISSEMENT Ð PANDHOUDER ALS SEPARATIST Ð VEREFFENING DOOR
DE CURATOR Ð RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER Ð
De executierechten van de pandhoudende schuldeiser worden niet geschorst
door het faillissement van de pandgever. De in pand gegeven handelszaak
34.
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moet worden aangemerkt als een van het faillissement te onderscheiden
boedel, ook al is de vereffening ervan toevertrouwd aan de curator.
Het feit dat de curator de handelszaak te gelde maakt, hetzij tengevolge van
de passieve houding van de pandhoudende schuldeiser, hetzij met diens
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming, berooft de pandhoudende schuldeiser niet van zijn recht op inzage om hem toe te laten de handelingen van de
curator te controleren. Het uitstel van de verkoop op verzoek van de pandhoudende schuldeiser brengt zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang
indien hij aanvaardbare redenen had om het uitstel te verzoeken (Mons
27 november 1991,
1992, 1089).
OPEENVOLGENDE PANDEN OP ZELFDE HANDELSZAAK Ð Eenzelfde handelszaak werd opeenvolgend aan twee pandhoudende schuldeisers in pand
gegeven. De eerste pandhoudende schuldeiser stond aan de tweede een
overdracht toe van zijn eersterangsinschrijving. Dergelijke conventionele
overdracht van eersterangsinschrijving bindt beide partijen ook bij afwezigheid van melding in de rand van de hypothecaire inschrijvingen. Deze
formaliteit is enkel vereist m.o.o. de tegenwerpelijkheid aan derden (Kh.
Charleroi 8 september 1993,
1995, 151).
SAMENLOOP TUSSEN PAND OF HANDELSZAAK EN WARRANT Ð Koopwaar uit
een handelszaak kan het voorwerp uitmaken van warrant. De houder van de
warrant oefent zijn pandrecht uit door middel van een derde-bewaarnemer,
veelal een gespecialiseerde warrantmaatschappij.
Het Hof van Cassatie heeft uitspraak gedaan over de samenloop tussen
pand op handelszaak en warrant en over de rangregeling tussen beiden in
een zaak waarbij de warrant na de inpandgeving van de handelszaak was
uitgegeven.
De totstandkoming van de warrant, hoewel zij de tussenkomst van een derde
bewaarder impliceert die in de regel het materieÈle bezit van de koopwaar
behoudt betekent niet dat de exploitant van de handelszaak het bezit van die
koopwaar als eigenaar verliest; de bewaring van de koopwaar onder warrant
sluit niet uit dat die koopwaar tot de handelszaak blijft behoren.
De inpandgeving van de handelszaak verkrijgt openbaarheid door de inschrijving op het hypotheekkantoor (art. 4 Wet 25 oktober 1919) en is
derhalve aan derden tegenwerpelijk. Door deze inschrijving wordt de voorrang bepaald, volgens de datum van die inschrijving en zonder acht te slaan
op de bijzondere aard van de schuldvorderingen.
Het Hof betoogt in zeer algemene bewoordingen dat de omstandigheid dat
een van de samenlopende zekerheden (in casu de warrant) geen instrumentaire openbaarheid behoeft, niets afdoet aan de toepassing van de regel dat
het oudste voorrecht voorrang heeft. Het feit dat de handelszaak een geheel
van goederen omvat doet niets af aan het bijzonder karakter van het pand of
handelszaak, zodat artikel 26 van de Wet van 16 december 1851, dat bepaalt
T.B.H.
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dat de bijzondere voorrechten voorrang hebben boven de algemene voorrechten, niet toepasselijk is.
De warrant op goederen die tot een in pand gegeven handelszaak behoren
houdt geen wijziging van de grondslag van het pand in en noopt de schuldeiser bijgevolg niet tot aanwending van de rechten die hij krachtens artikel 11
van de Wet van 25 oktober 1919 heeft (Cass. 19 november 1992, 1992,
I, 1286, nr. 742;
1994, 27 noot Van Quickenborne, ,,Du concours
entre le creÂancier gagiste sur fonds de commerce et le gagiste classique'';
1993, 689,
1994, 55 en noot Van Quickenborne, ,,Enige
beschouwingen over de samenloop pand op handelszaak, warrant en fiduciaire eigendom'',
1994, 22;
1992-93, 1021, noot G. Van
Haegenborgh, ,,Over de samenloop tussen de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak en de houder van een warrant'').
Pas.
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AFDELING II
HANDELSPAND

HANDELSPAND Ð GEENEENZIJDIGEVERBREKINGDOORPANDGEVER Ð Eens
het handelspand gevestigd is, wordt het onttrokken aan de wil van de
pandgever; deze kan er eenzijdig geen eind aan stellen. Pand is een reeÈel
contract; het verschaft een recht op een zaak en veronderstelt een daad van
beschikking waarbij een deelaspect van het eigendomsrecht wordt overgedragen. Wie een zakelijk recht op een zaak verkrijgt, verkrijgt dus een
deelaspect van het eigendomsrecht met een rechtstreeks recht op de zaak
(Kh. Brussel 25 september 1996,
1997, 161).
PANDVERZILVERING Ð AANMANING EN VERZOEKSCHRIFT BIJ EENZELFDE
AKTE BETEKEND Ð Bij wanbetaling op de vervaldag van de door pand
verzekerde schuldvordering, kan de schuldeiser, na aanmaning betekend
aan de lener en, indien er een is, aan de derde pandgever, op verzoekschrift
bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel gemachtigd worden om
het pand te doen verkopen, hetzij openbaar, hetzij uit de hand, naar keuze van
de voorzitter en door de persoon die deze aanwijst (art. 4 Wet 5 mei 1872 op
het handelspand).
De wet verplicht niet om de aanmaning en het verzoekschrift bij afzonderlijke exploten te betekenen en eist evenmin dat het verzoekschrift op de
rechtbank neergelegd wordt voor de betekening ervan aan de schuldenaar.
Niets belet dus dat, om kosten te voorkomen, de deurwaarder de aanmaning
en het verzoekschrift tot pandverzilvering bij eenzelfde akte zou betekenen
(Kh. Brussel 16 januari 1996,
1996, 1581).
39.
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HOOFDSTUK IV

CONTENTIEUX
Y. MERCHIERS
AFDELING I

PROCEDURE

ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING Ð INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER Ð Onontvankelijk is elke hoofdeis, tegeneis of eis tot tussenkomst
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41.

welke zijn grond vindt in een handelswerkzaamheid waarvoor de verzoeker
niet ingeschreven was in het handelsregister bij het instellen van de vordering (art. 42 Handelsregisterwet).
Zo werd onontvankelijk verklaard:
Ð de vordering tot deblokkering van haar bankrekening, ingesteld door een
B.V.B.A. waarvan de vennoten allen een vrij beroep (arts, apotheker)
uitoefenen doch die tot voorwerp heeft met winstoogmerk aan artsen, die
geen vennoten zijn, apparatuur (voor medische analyse b.v.) en allerlei
materieÈle en technische dienstprestaties te verschaffen en die als een
onderneming van levering (van goederen en diensten) in de zin van
artikel 2 W. Kh. dient aangemerkt (Kh. Brussel (kortg.) 9 mei 1995,
1995, 1390);
Ð de vordering in betaling van honorarium ingesteld door een landmeter
voor een bijkomstige activiteit van vastgoedmakelaar waarvoor hij niet
in het handelsregister was ingeschreven (Brussel 7 oktober 1993,
1994, 168) (Zie ook
nr. 11 en volg.).
Luidens artikel 41 Handelsregisterwet moet de rechter de eis van ambtswege
niet-ontvankelijk verklaren wanneer het nummer van de inschrijving in het
exploot van dagvaarding ontbreekt, behoudens verantwoording van inschrijving op die datum.
De inschrijving in het handelsregister dient te geschieden voordat men een
handels of ambachtelijke bedrijvigheid begint (art. 4 Handelsregisterwet).
De bedoeling is sluik- en zwartwerk meer efficieÈnt te bestrijden alsmede
oneerlijke concurrentie de pas af te snijden (Gent 2 november 1994,
1994-95, 1336).
De regularisatie van het gebrek aan inschrijving in het handelsregister heft
derhalve de niet-ontvankelijkheid niet op voor het verleden. Zij staat aan de
schuldeiser enkel toe opnieuw te dagvaarden (LieÁge 14 december 1995,
1996, 983) (Zie Boels, ,,L'incidence du deÂfaut d'immatriculation
au registre du commerce sur la proceÂdure'', 1965, 19, nr. 12; Fettweis,
, 1985, 168, nr. 194).
ONONTVANKELIJKHEID VAN EEN VORDERING WEGENS NIET-INSCHRIJVING IN
HET HANDELSREGISTER. IN TE ROEPEN IN LIMINE LITIS Ð De niet-ontvankelijkheid van de vordering die haar grond vindt in een handelswerkzaamheid
J.L.M.B.
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waarvoor de verzoeker niet ingeschreven was bij het instellen van de vordering is gedekt indien zij niet voÂoÂr iedere andere exceptie of verweermiddel
wordt voorgesteld (art. 42 lid 2 Handelsregisterwet).
Wanneer de verweerder voor de eerste rechter in zijn eerste conclusie op
grond van de niet-inschrijving van de eiser in het handelsregister voor een
handelswerkzaamheid waarop de vordering steunde, een middel van nietontvankelijkheid heeft opgeworpen tegelijkertijd met een exceptie van rechterlijk gewijsde, beroept de oorspronkelijke eiser zich in hoger beroep
tevergeefs op de dekking van artikel 42
Handelsregisterwet met de
bewering dat de eerste rechter de niet-ontvankelijkheid heeft uitgesproken op
grond van het rechterlijk gewijsde. Niet de beslissing van de eerste rechter is
doorslaggevend, wel het voordragen van het middel voÂoÂr ieder verweer overeenkomstig artikel 868 Ger. W. (Gent 28 april 1995,
1995-96, 747).
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING VAN EX-HANDELAAR VOOR SCHULDVORDERINGEN UIT ZIJN VROEGERE HANDEL Ð GEEN INSCHRIJVING VEREIST IN HET
HANDELSREGISTER Ð De vordering van een handelaar die niet is ingeschreven
in het handelsregister, is slechts onontvankelijk indien zij haar oorsprong
vindt in een daad van koophandel (art. 42 Handelsregisterwet).
Dit artikel is niet van toepassing op de vorderingen ingeleid door een
gewezen handelaar, die na stopzetting van zijn handelsactiviteit, betaling
vordert van schuldvorderingen ontstaan gedurende de handelsactiviteit
(Mons 10 april 1995,
1995, 479 (somm.); Civ. LieÁge 9 september 1992,
1993, 275).
in fine
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AFDELING II
HET BEWIJS

HANDELSGEBRUIKEN Ð BEWIJS Ð De partij die handelsgebruiken inroept, moet het bestaan ervan bewijzen.
Aangenomen werd dat het bewijs werd geleverd dat het een handelsgebruik
is in de sector van de koudgewalste, verzinkte en soortgelijke staalplaten om
te factureren bruto voor netto, m.a.w. dat het gebruikte verpakkingsmateriaal, in casu houten laadborden en plastiek, wordt meegewogen en aangerekend aan dezelfde prijs als staalplaat. Dit gebruik moge blijken uit het feit dat
alle grote staalproducenten in BelgieÈ en in de ons omringende landen deze
werkwijze toepassen, dat ze uitdrukkelijk vermeld wordt in de prijslijsten
van koudgewalst staal neergelegd bij het Ministerie van Economische Zaken
en dat zij wordt bevestigd in een attest van de heer Demeestere, secretarisgeneraal van de Groepering van IJzerhandelaars van BelgieÈ (Gent 22 maart
1995,
1996, 72).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL VAN PRIMAIRE VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST NIET VAN SECUNDAIRE VERBINTENISSEN Ð Koop en verkoop kunnen
bewezen worden door een aangenomen factuur, onverminderd de overige
44.
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door de handelswet toegelaten bewijsmiddelen (art. 25 lid 2 W. Kh.).
Algemeen wordt aanvaard dat de factuur ook als bewijsmiddel mag dienen
voor andere overeenkomsten (Van Rijn en Heenen,
, 2 d., nr 59).
Met factuur dient verstaan de schriftelijke bevestiging van zijn schuldvordering dat de handelaar gehouden is, ingevolge het gebruik of de wet, aan zijn
klanten op te sturen die een som geld verschuldigd zijn voor leveringen of
dienstprestaties. Sinds de Wet van 31 maart 1958 kunnen ook niet-handelaars
Ð zoals een groepering van architecten Ð facturen aan hun clieÈnten opsturen ter bevestiging van hun schuldvorderingen (LieÁge 29 januari 1992,
1993, 697).
Een B.V.B.A. had werken uitgevoerd aan de bedrijfsgebouwen van een N.V.
waarbij beschadigingen zouden zijn aangebracht door werknemers van de
B.V.B.A. De N.V. beweerde dat de schadegevallen bewezen waren door het
protestloos aanvaarden van de facturen die zij ter vergoeding van de beschadiging aan de B.V.B.A. had opgestuurd. Het feit dat die facturen niet zouden
geprotesteerd zijn, vormt geen bewijs van de schadegevallen. Secundaire
verbintenissen uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad geven geen aanleiding tot het opmaken van facturen (Kh. Hasselt 7 februari 1996, 199697, 442; Zie ook Y. Merchiers, Ph. Colle en M. Dambre,
, nr. 387).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð BEWIJS VAN ONTVANGST Ð De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding
van facturen, voortvloeiend uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die
facturen, moet bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde
zijn toegekomen (Cass. 8 november 1991, 1992, I, 192, nr. 135;
1991-92, 226, nr. 135,
1992, 135; zie Y. Merchiers, Ph. Colle en
M. Dambre ,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen Handelsrecht, handelscontracten, Bank- Krediet- Wissel- en Chequeverrichtingen (1987-1991)'',
1992, 1024, nr. 391).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð STILZWIJGENDE AANVAARDING DOOR
EEN HANDELAAR Ð Tussen handelaars impliceert gebrek aan protest tegen
een factuur, stilzwijgende aanvaarding ervan.
Het komt dus de handelaar toe prompt te reageren tegen een factuur waarmee
hij niet kan instemmen. Het gebrek aan protest geldt als aanvaarding van de
inhoud van de factuur en bewijst de overeenkomst (Kh. Brussel 14 juni 1991,
1995, 80).
Zekerheid en snelheid zijn een voorwaarde opdat handelsbetrekkingen kunnen bloeien. Een handelaar, geconfronteerd met een onjuiste bewering die
hem een verbintenis oplegt, heeft de morele plicht te protesteren: dit is des te
meer waar wanneer hij een factuur ontvangt waarmee hij niet instemt. Aldus
moet een vijf maanden na verzending niet geprotesteerde factuur geacht
worden door een handelaar te zijn aanvaard (Kh. Brussel 10 mei 1993,
1994, 101).
Principes III
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DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð AANVAARDING DOOR NIET-HANDELAAR
Ð ,,OMSTANDIG'' STILZWIJGEN Ð Stilzwijgende aanvaarding van een factuur
door een niet-handelaar kan uit langdurig stilzwijgen enkel worden afgeleid
indien dit stilzwijgen voor geen andere interpretatie vatbaar is (LieÁge 29 januari 1992,
1993, 697).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð BEWIJS VAN PROTEST TEGEN DE FACTUUR Ð Wie protesteert tegen een factuur doet er goed aan duidelijk aan te
geven welke facturen betwist worden en welke de reden daarvan is en zich
tevens een bewijs van de verzending van de protestbrief te verschaffen.
Het protest tegen een factuur die
is geredigeerd op een vooraf
geschreven standaardformulier dat geen enkele verwijzing inhoudt naar de
geprotesteerde factuur, kan niet worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard
omdat het de geadresseerde niet toelaat de aanspraak te preciseren en/of de
juistheid van het protest na te gaan, aldus de Rechtbank van Koophandel te
Leuven (5 april 1994,
1994-95, 858) die er in de overwegingen aan
toevoegt dat wie protesteert moet bewijzen dat het protest wel degelijk werd
verzonden, dat het niet zonder reden gebruikelijk is dat een protest aangetekend wordt verstuurd. Wijze raad nu de handelaar betwistte ooit enig
protest op de verstuurde facturen te hebben ontvangen (zie ook Kh. Hasselt
2 februari 1994,
1994, 45).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð PROTEST TEGEN DE FACTUUR Ð BETWISTING VAN HET PROTEST Ð De handelaar die het protest van de klant tegen
een factuur niet grondig onderzocht en weerlegt met de bewering dat ,,er
geen bijkomend onderzoek dient te worden ingesteld daar we toch bij
voorbaat het resultaat kennen'', kan de factuur niet als bewijsmiddel inroepen (Vred. Mol 14 mei 1996,
1997, 334 (Belgacom)).
FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð AANVRAAG VAN GEDETAILLEERDE FACTUUR Ð Het aanvragen van een gedetailleerde factuur komt niet als protest
in aanmerking (Antwerpen 2 december 1996,
1997-98, 69).
FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð ONREGELMATIGE FACTUUR Ð INBREUK OP
FISCALE BEPALINGEN Ð Leveringen waren ondergefactureerd ten einde de
B.T.W. te omzeilen. Aanvaard wordt dat de fiscale onregelmatigheid van de
factuur in beginsel de geldigheid van de rechtshandeling tussen partijen niet
aantast (A. Cloquet,
,
128, nr. 320). Nochtans raken fiscale
bepalingen de openbare orde. Van rechterlijke instanties kan niet worden
geeÈist dat zij aan de ontduiking ervan meewerken. Hieruit volgt dat het Hof
van Beroep te Antwerpen (8 juni 1994,
1995-96, 98,
1994, 218) nu ter zake de rechtsvordering gesteund is op een onregelmatige
factuur (een deel werd niet gefactureerd) ontoelaatbaar verklaart op grond van
de artikelen 17 en 18 Ger. W. die de toelaatbaarheid van een rechtsvordering
afhankelijk stellen van het voorhanden zijn van een rechtmatig belang.
48.

J.L.M.B.

49.

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

in abstracto

R.W.

Limb. Rechtsl.

50.

T. Vred.

51.

A.J.T.

52.

Factuur A.P.R.

R.W.

170

Limb. Rechtsl.

DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð TAAL VAN DE FACTUUR Ð Een factuur
dient te beantwoorden aan de taalwetgeving die de openbare orde raakt.
Artikel 52 der wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecooÈrdineerd bij K.B. 18 juli 1966 bepaalt dat voor de akten en bescheiden, die
voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen, de private handelsbedrijven de taal gebruiken van het gebied waar hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn. Als wettelijk voorgeschreven document valt de factuur onder toepassing van deze wetgeving (E. Dirix en
G.L. Ballon,
(1985) nr. 138 e.v.). Een nietige factuur kan
vervangen worden door een factuur die wel aan de vereisten van de taalwet
voldoet en zal uitwerking hebben vanaf de datum van de nietige factuur
(art. 59 laatste lid K.B. 18 juli 1966) (Kh. Antwerpen 27 januari 1995,
1996, 76).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð LAATTIJDIGE INVORDERING Ð Een
handelaar stuurde voor het eerst een rappel m.b.t. van beweerd onbetaald
gebleven facturen pas na 7 jaar en dagvaardde na 8 jaar. De verweerder hield
voor dat hij als handelaar boekhoudkundige documenten en soms omvangrijke archieven niet meer dan 5 jaar dient te bewaren zodat hij niet meer in
staat is zich doeltreffend te verdedigen. De rechtbank had begrip voor deze
stelling en hoewel de dertigjarige verjaring niet verstreken was, meende ze
dat handelsbetrekkingen veronderstellen dat handelaars een zekere spoed ten
toon stellen in hun onderlinge betrekkingen en dat een zo laattijdige invordering indruiste tegen de goede trouw en dat de sanctie voor de laattijdigheid
van de procedure een herstel in natura verantwoordde hetzij in casu de
onmogelijkheid om zich een uitvoerbare titel te verschaffen met miskenning
van de rechten van de verdediging.
We vinden hier toepassing van de beginselen van de rechtsverwerking. Het
Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat de rechtsverwerking als algemeen rechtsbeginsel dient verworpen (Cass. 17 mei 1990, 1990, I, 1061,
1990, 442,
1990, 595, noot J. Heenen,
1991, 207, noot S.
Cnudde, 1990-91, 1085, noot,
1990, 881, noot P. Henry,
1990, 283, noot I. Moreau-MargreÁve,
1991, 121,
1990, 402; Cass. 20 februari 1992, 1992, I, 549, 1992, 454,
noot,
1992, 530 (arrest : LieÁge, 16 maart 1989,
1989,
540, Cass. 5 juni 1992, 1992, 212) doch als een bijzondere toepassing
van misbruik van contractueel recht is sanctionering wel mogelijk (zie R.
Kruithof, H. Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman ,,Overzicht van
Rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'',
1994, 171 (476 e.v.); S.
Stijns, D. Van Gerven en P. WeÂry ,,Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)'', 1996, 689 (704 e.v.).
AANVAARDING VAN FACTUUR INZAKE AANNEMING VAN WERK EN AANVAARDING VAN HET WERK Ð Uit de aanvaarding van facturen werd inzake aanneming van werk afgeleid dat deze aanvaarding de zichtbare gebreken dekt
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(Kh. Hasselt 23 juni 1993,
1994, 43; Hasselt 30 maart 1995,
1996-97, 365). Terecht werd o.i. daarentegen beslist dat bij aanneming
de zichtbare gebreken slechts door de oplevering van het werk worden
gedekt zodat anders dan bij koop-verkoop, bij aanneming uit de aanvaarding
van de factuur niet automatisch aanvaarding van het werk dient afgeleid, nu
ook de werken naargelang hun vordering gefactureerd worden (Rb. Veurne
29 november 1991,
1993, 278).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Ð Punt
van betwisting blijft steeds de vraag of algemene voorwaarden op de
facturen, waartegen niet werd geprotesteerd, een afdoend bewijs vormen
van de aanvaarding van de op de factuur vermelde algemene voorwaarden.
Wanneer de algemene voorwaarden uitdrukkelijk werden aanvaard en wanneer partijen handelsrelaties onderhouden die door deze algemene voorwaarden beheerst worden, werd beslist dat degene die met deze algemene voorwaarden ingestemd heeft, niet kan inroepen dat hij de taal waarin zij opgesteld zijn, niet machtig is (Kh. LieÁge 7 september 1995,
1996, 1005).
Moeilijker is de vraag of uit de aanvaarding zonder protest van de factuur, de
aanvaarding van de erop voorkomende algemene voorwaarden kan worden
afgeleid.
Een onderzoek naar de feitenomstandigheden terzake dringt zich dus telkens
op.
Algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur worden als
niet-tegenwerpelijk beschouwd wanneer op de voorzijde niet verwezen
wordt naar de op de achterzijde geformuleerde algemene voorwaarden en
de partijen geen geregelde handelsbetrekkingen onderhouden (Antwerpen
4 februari 1992,
1993, 24;
1993, 1329 (somm.);
Kh.LieÁge 27 oktober 1994,
1995, 906).
Zo ook werd aan de aannemer het recht ontzegd zich op zijn factuurvoorwaarden te beroepen, al werd tegen de factuur niet geprotesteerd omdat het
later verschijnen van deze voorwaarden naderhand niets kan toevoegen aan
de oorspronkelijke overeenkomst waarin de bedingen niet waren opgenomen
(Kh. Dendermonde 27 december 1994,
1995, 95).
Anderzijds zal de schuldenaar geacht worden de factuurvoorwaarden te
kennen en ermee stilzwijgend te hebben ingestemd als vaststaat dat hij reeds
verschillende facturen voÂoÂr de litigieuze factuur ontving en betaalde zonder
enig voorbehoud (Antwerpen 18 januari 1994,
1994, 17).
DE FACTUUR ALS BEWIJSMIDDEL Ð ALGEMENE VOORWAARDEN Ð JARENLANGE NIET-TOEPASSING Ð Wanneer een handelaar gedurende twintig jaar
aanvaard heeft dat zijn medecontractant zijn facturen afbetaalde, zonder dat
hij de conventionele rente, vermeld in zijn algemene voorwaarden, aanrekende, en hij een kwijting gegeven heeft zonder voorbehoud te formuleren
met betrekking tot verschuldigde conventionele rente, moet aangenomen
Limb. Rechtsl.
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worden dat hij impliciet verzaakt heeft aan zijn recht om conventionele rente
volgens zijn factuurvoorwaarden te vorderen. In die omstandigheden plots
betaling vorderen van de conventionele intrest, druist in tegen de goede
trouw (Gent 12 april 1995,
1996, 737).
T.B.H.
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COMMISSIE EN COMMISSIONAIR

BEGRIP Ð ONDERSCHEID MET LASTGEVING Ð De commissionair handelt
in eigen naam maar voor rekening van een committent wiens naam hij
bekendmaakt (,,Overzicht van Rechtspraak (1966-71)''
1973, 660
nr. 64; ,,(1972-76)'',
1979, 81, nr. 35; ,,(1977-81)'',
1982,
738, nr. 38; ,,(1982-86)'',
1987, 1862 nr. 37). In tegenstelling met de
lasthebber vervult de commissionair de hem toevertrouwde opdracht in eigen
naam (LieÁge 18 november 1993,
1994, 567).
Vermits de commissionair in eigen naam optreedt bij de uitvoering van de
hem toevertrouwde opdracht is hij persoonlijk verbonden tegenover derden
met wie hij handelt. Hij blijft solidair gehouden met zijn opdrachtgever
indient deze de door hem vervulde opdracht ratificeert (LieÁge 18 november
1993,
1994, 567).
COMMISSIONAIR Ð OVERDRACHT VAN DE OPDRACHT Ð VERHOUDINGEN
TUSSEN COMMITTENT, COMMISSIONAIR EN GESUBSTITUTIONEERD COMMISSIONAIR
Ð Wanneer een commissionair (in casu een commissionair-expediteur) op
grond van de hem toevertrouwde opdracht en voor rekening van de committent de hem toevertrouwde opdracht overdraagt aan een andere commissionair (expediteur), die de opdracht aanvaardt dan treedt de gesubstitutioneerde commissionair (expediteur) toe tot de commissie-overeenkomst en is
hij aldus gehouden door de algemene voorwaarden overeengekomen tussen
de committent en de commissionair (Cass. 17 september 1993,
199394, 752;
1994, 533;
1994, 23).
COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR - EN VERVOERDER Ð ONDERSCHEID Ð De
commissionair-expediteur is een commissionair, terwijl de commissionairvervoerder een vervoerder is (zie ,,Overzicht van Rechtspraak (1987-1991)'',
1992, 885, nr. 67).
De commissionair-expediteur is de fysieke of rechtspersoon die zich verbindt
om de goederen te laten vervoeren voor rekening van de committent en voor
diens rekening de bijkomende vervoerscontracten te sluiten zonder zich te
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1994, 567).
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verbinden om het vervoer zelf uit te voeren of te laten uitvoeren voor zijn
rekening.
Wie enkel als commissionair-expediteur wenst op te treden moet dit duidelijk aan zijn opdrachtgever kenbaar maken; bij gebrek hieraan zal hij als
vervoerder worden beschouwd (LieÁge 21 mei 1996,
1997, 886).
Wanneer een commissionair een doorcognossement (C.D.A.) uitgeeft en
krachtens dit document de geadresseerde zich moet wenden tot de agent
van de commissionair op de plaats van bestemming zodra hij in het bezit is
gesteld van het vervoersdocument moet de commissionair beschouwd worden als eenovervoerder en niet als een commissionair-expediteur in de zin van
artikel 1, 3 , Wet 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen
op het gebied van het goederenvervoer (Antwerpen 21 december 1993,
1994, 30; zie ook Antwerpen 19 december 1990,
1992, 39).
COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR Ð AANSPRAKELIJKHEID T.O. COMMITTENT Ð
De commissionair-expediteur, die belast wordt met de inontvangstneming
van goederen op kade met het oog op hun verdere verzending, is geen
bezoldigd bewaarnemer en heeft geen resultaatsverbintenis opgenomen.
De risico's verbonden aan het verblijf op kade blijven ten laste van de
ladingbelanghebbende. De aansprakelijkheid van de commissionair-expediteur komt enkel in het gedrang wanneer hij te kort komt aan de zorg die een
normaal zorgvuldig expediteur dient te besteden of in geval van een afwijkende of bijkomende overeenkomst met bijzondere instructies nopens de
opslag van de goederen. De facturatie van een klein bedrag voor de administratieve opvolging van de magazijngelden kan niet worden bestempeld als
een vergoeding voor een bezoldigde bewaarneming (Antwerpen 6 december
1994,
1995, 247).
De commissionair-expediteur die met het vervullen van de douaneformaliteiten belast is, is tegenover zijn principaal niet aansprakelijk voor de
gevolgen van de afwezigheid van de door de douane niet-teruggestuurde
documenten (met name het T5-formulier) (Kh. Antwerpen 7 juni 1994,
1995, 79).
COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR Ð VOORRECHT Ð De commissionair-expediteur beschikt over een voorrecht op de goederen die hem in het raam van
zijn opdracht zijn toevertrouwd. Zoals bij het pandrecht, kan dit voorrecht
zich uitstrekken tot goederen van derden, wanneer de commissionair hiervan
het bezit te goeder trouw heeft verkregen. De behoeften van een vlot
handelsverkeer vereisen dat een commissionair mag veronderstellen dat de
goederen die hem in het raam van zijn opdracht worden toevertrouwd, ook
toebehoren aan de committent (Antwerpen 21 december 1993,
199495, 331).
J.L.M.B.
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AFDELING II
MAKELAAR EN MAKELARIJ

BEGRIP Ð De makelaarsovereenkomst is een contract waarbij een zelfstandig tussenpersoon, de makelaar, beroepshalve twee of meer personen
met elkaar in contact brengt met het oog op het sluiten van een overeenkomst
waarbij hijzelf geen contractpartij is (Mons 11 mei 1993,
1994, 436).
De persoon die bemiddelt met het oog op de overname van een vennootschap
of een fusie is een makelaar (Kh. Brussel 28 januari 1992,
1994, 708).
De meest voorkomende makelarijovereenkomsten zijn die in de sector van
de bemiddeling bij verkoop of verhuring van onroerende goederen of handelszaken (vastgoedmakelaar) en bij sluiten van verzekeringsovereenkomsten (verzekeringsmakelaar).
BEZOLDIGING Ð Makelaarij is een vorm van professionele dienstverlening (Gent 19 april 1994,
1995, 289; Mons 11 mei 1993,
1994, 436,
1994, 66). Als dusdanig is het een bezoldigd
contract. Dientengevolge heeft de makelaar recht op loon. Bij stilzwijgen
van de overeenkomst heeft de makelaar recht op terugbetaling van zijn
uitgaven en vergoeding van zijn diensten, rekening houdend met de gebruiken (Kh. Brussel 28 januari 1992,
1994, 709). Bij gebrek aan
gebruiken zal het loon eenzijdig door de makelaar worden bepaald, onder
rechterlijke controle aan wie hij verantwoording verschuldigd is (Mons
11 mei 1993,
1994, 436;
1994, 66).
Tenzij andersluidende overeenkomst is het loon verschuldigd zodra de
overeenkomst waarvoor hij bemiddeld heeft, gesloten is (Brussel 8 januari
1992, 1992, I, 9;
1993, 385, nr. 24265).
VASTGOEDMAKELAAR Ð AARD VAN HET CONTRACT: DIENSTVERLENING DAN
WEL LASTGEVING Ð De vastgoedmakelaar door de opdrachtgever enkel belast
om te bemiddelen zonder vertegenwoordigingsrecht, sluit met de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst. Noch het overmaken van het aanbod
van de verkoper aan de kandidaat-koper, noch het opstellen van een verkoopcompromis zijn rechtshandelingen die van de optredende vastgoedmakelaar een lasthebber maken (Brussel 11 januari 1996,
1995, 285; Gent 4 december 1990,
1993, 380, nr. 24264;
Gent 19 april 1994, 37.424;
1995, 292).
De vastgoedmakelaar die tevens volmacht heeft om rechtshandelingen te
stellen (b.v. redactie van een optie, ondertekenen van onderhands compromis, innen van voorschotten op verkoopprijs) is een lasthebber van de
opdrachtgever (Gent, 4 december 1990,
1993, 380,
nr. 24264; Gent 19 april 1994,
36942;
1995, 292, met noot
Y. Merchiers ,,Verkoop door de eigenaar zelf bij (exclusieve) opdracht aan
een vastgoedmakelaar
1996-97, 391; Rb. Gent 21 december 1990,
1992, 84).
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VASTGOEDMAKELAAR Ð ONTBREKEN VAN WELBEPAALDE OPDRACHT VANWEGE EIGENAAR Ð BEWIJS VAN OPDRACHT Ð Een vastgoedmakelaar eiste van

66.

de eigenaar-verkoper een commissieloon op de verkoop van een onroerend
goed. Vaststond dat de koper door hem was gecontacteerd en dat hij zich
tegenover de potentieÈle koper had laten doorgaan als opdrachthebber van de
verkoper. De eigenaar-verkoper betwistte aan de vastgoedmakelaar enige
opdracht te hebben gegeven en bewijs van een Ð al was het maar mondeling
Ð gegeven opdracht kon niet worden geleverd. Terecht overwoog de rechtbank dat de toenmalige afwezigheid van wettelijke organisatie van het
beroep de vastgoedmakelaar niet toeliet elke vorm van deontologie te
negeren en geen rechtvaardiging mocht zijn voor allerlei praktijken in strijd
met de goede trouw (Rb. Brussel 26 november 1991,
1992,
59;
1993, 1436 (somm.)).
Thans is het beroep van vastgoedmakelaar geregeld bij K.B. van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar, doch het deontologisch reglement is bij K.B.
nog steeds niet goedgekeurd (H. De Decker ,,Vastgoedbemiddeling: een
stand van zaken'',
1998, 1128, 1134).
VASTGOEDMAKELAAR Ð DEONTOLOGISCHE PLICHT Ð INFORMATIEPLICHT
Ð Een professionele vastgoedmakelaar die systematisch zijn hoedanigheid
verbergt in de publiciteit die hij voert en in de eerste contacten met de
verkopers die hij opzocht, eerbiedigt niet de eerlijke gebruiken van zijn
beroep (LieÁge 24 juni 1993,
1994, 1285).
De vastgoedmakelaar moet zijn medecontractant eerlijk en te goeder trouw
voorlichten: meer bepaald dient zijn professionele hoedanigheid de berekeningswijze en percentage van de door hem aangerekende commissielonen,
het al of niet exclusief karakter van de opdracht en het bedrag van het
boetebeding bij verkoop door de eigenaar aan een klant van de vastgoedmakelaars of een derde tijdens de exclusiviteitsperiode aan zijn medecontractant, bekend te maken (LieÁge 24 juni 1993,
1994, 1285).
VASTGOEDMAKELAAR Ð DEONTOLOGISCHE PLICHT Ð CLIEÈNT OP DE HOOGTE HOUDEN Ð Het is een verplichting voor de vastgoedmakelaar Ð eÂn
deontologisch eÂn op basis van de goede trouw Ð zijn clieÈnt geregeld op
de hoogte te houden eÂn van de gedane stappen eÂn van de bereikte resultaten.
De bepaling van de makelaarsovereenkomst waarin wordt gesteld dat de
vastgoedmakelaar achteraf Ð na het beeÈindigen van de opdracht, aan de
opdrachtgever de normen bekendmaakt van alle kandidaat-kopers waarmede
het agentschap heeft gehandeld is duidelijk strijdig met de goede trouw die
alle contracten beheerst (Gent 19 april 1994,
1995, 289, 199697, 392).
VASTGOEDMAKELAAR Ð EXCLUSIEVE OPDRACHT Ð RECHT TOT VERKOOP
DOOR EIGENAAR ZELF Ð In overeenkomsten die vastgoedmakelaars aan hun
Res. Jur. Imm.
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klanten ter ondertekening voorleggen komt steeds meer een exclusiviteitsclausule voor waarbij de makelaar gedurende de duur van de makelarijovereenkomst de exclusiviteit verkrijgt m.b.t. de bemiddeling of de verkoop van
het onroerend goed.
Terecht wordt gesteld dat deze exclusiviteitsclausule niet tot gevolg kan
hebben de eigenaar zelf te beletten zelf een koper te vinden en de verkoop te
sluiten.
,,Dergelijke exclusiviteitsbedingen kunnen slechts uitwerking krijgen indien
zij strekken tot bescherming van gerechtvaardigde belangen, met name
eensdeels te voorkomen dat de opdrachtgever ook nog op andere tussenpersonen een beroep zou doen, en anderdeels de makelaar te behouden voor
de mogelijkheid dat de klant-opdrachtgever een overeenkomst zou sluiten
achter de rug van de makelaar met een wederpartij die door hem (= de
makelaar) was aangebracht'', aldus het Hof van Beroep te Gent 19 april 1994
(
1995, 292, noot Y. Merchiers).
Indien de exclusieve opdracht van de vastgoedmakelaar enkel in een bemiddelingsopdracht bestaat kan zij als dienstcontract steeds op grond van artikel
1794 B.W. door de opdrachtgever worden beeÈindigd (Gent 4 december 1990,
1993, 380, nr. 24264).
Heeft de makelaar mede het recht in naam en voor rekening van de eigenaar
te verkopen dan is de makelaarsovereenkomst te kwalificeren als lastgeving.
Naar luid van artikel 2003 B.W. is een mandaat steeds herroepbaar (Gent
4 december 1990,
1993, 380, nr. 24264) maar een
onherroepelijk bedongen lastgeving is niet in strijd met de wet wanneer zij
in tijd of qua voorwerp beperkt is (Cass. 13 januari 1938, 1938, I, 6).
Exclusiviteit betekent nog geen onherroepelijkheid. De exclusiviteit betekent dat de vastgoedmakelaar, bij uitsluiting van iedere andere persoon, het
recht heeft de zaak te behandelen. Iedere verkoop moet door zijn tussenkomst plaatshebben.
Een onherroepelijk mandaat kan evenwel toch worden herroepen bij wederzijdse toestemming of om gegronde redenen zoals de fout van de lasthebber
of in dermate specifieke omstandigheden dat de herroeping de totale verrichting in het geheel verhindert (Cass. 28 juni 1993,
1993-94, 1425, noot
A. Van Oevelen, 1993, 191, noot I. Demuynck) (zie noot Y. Merchiers
,,Verkoop door de eigenaar zelf bij (exclusieve) opdracht aan een vastgoedmakelaar'',
1995, 296).
VASTGOEDMAKELAAR Ð MEDEPLICHTIGHEID AAN SCHENDING VAN EEN EXCLUSIVITEITSOPDRACHT Ð De vastgoedmakelaar moet bij het sluiten van de
makelarijovereenkomst kennis hebben gehad van de schending door de verkoper-medecontractant van een met een ander makelaar voorafgaandelijk
gesloten makelarijovereenkomst, nu de affiches van zijn concurrent nog op
het goed waren aangeplakt. Als professioneel behoorde hij bij de klant te
informeren naar het bestaan van een andere vooraf gesloten exclusiviteitsT.B.H.
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opdracht. Door een koop te sluiten met een kandidaat-koper is hij derdemedeplichtig aan de schending door de verkoper van de eerder gesloten
exclusiviteitsopdracht. Het recht op commissieloon is hem verworven doch
de eerste makelaar heeft recht op het overeengekomen commissieloon. Als
derde-medeplichtig aan contractbreuk wordt de tweede vastgoedmakelaar
veroordeeld tot betaling van het commissieloon aan de eerste vastgoedmakelaar terwijl eÂeÂn vierde ten laste komt van de verkoper (Mons 27 juli 1996,
1997, 203).
VASTGOEDMAKELAAR Ð BEDING VAN STILZWIJGENDE EN AUTOMATISCHE
HERNIEUWING VAN EEN EXCLUSIEVE OPDRACHT TENZIJ OPZEGGING Ð Het Hof
van Beroep te Gent (19 april 1994,
1995, 289 met noot Y. Merchiers, 1996-97, 392) veroordeelt in scherpe termen, gezien de omstandigheden, een clausule van automatische hernieuwing tenzij opzegging, m.n.
een exclusieve opdracht met lastgeving om te verkopen: ,,De contractsbepaling in verband met de duur van de makelarij (punt 4) is vrij onzinnig.
Immers de duur van een opdracht met exclusiviteit moet steeds schriftelijk
worden vastgesteld (doorgaans is dat inderdaad twaalf maanden), maar het
gebruik van de techniek van de stilzwijgende en automatische hernieuwing
(in afwachting van een aangetekende opzegging) is, gelet op de belangrijkheid en de financieÈle en de morele impact van het contract,
: op die manier kan, voor de doodgewone burger, het makelaarscontract een jarenlange last betekenen, hetgeen het volks vermoeden voedt
dat de makelaar rustig mag wachten tot de eigenaar zelf verkoopt Ð tegen
een lagere prijs Ð om dan commissieloon op te vorderen van vijf procent op
grond van de bewering dat de opdrachtgever, door zelf te verkopen, de
opdracht tot verkoop zou hebben belemmerd.''
VASTGOEDMAKELAAR Ð RECHT OP OVEREENGEKOMEN LOON Ð Wanneer
de vastgoedmakelaar bemiddeld heeft bij de totstandkoming van een verkoop heeft hij recht op het overeengekomen loon al heeft hij weinig kosten
en inspanningen moeten doen om te slagen in zijn bemiddelingsopdracht bij
de verkoop. Nu vaststaat dat het overeengekomen loon 3% op de verkoopprijs bedraagt kan geen sprake zijn van loonmatiging noch op grond van
loonmatiging van de lasthebber Ð ter zake ging het duidelijk om een
dienstencontract Ð noch op grond van gekwalificeerde benadeling (Brussel
11 januari 1996,
1995, 285; zie ook Vred. Haacht 26 augustus
1992,
1992, 273 waar het loon zeer hoog lag (13.3%)).
In principe ontstaat het recht op commissieloon enkel eens een koper is
gevonden en het koopcompromis ondertekend werd (Rb. Nivelles 7 januari
1991,
1993, 1435 (somm.); Mons, 20 september 1993,
1994, 355 (somm)). Partijen kunnen van deze regel evenwel afwijken bij
overeenkomst: het is dan aan de makelaar te bewijzen dat in casu de
makelarijovereenkomst afwijkt van de gebruiken terzake (Mons 20 september 1993, ).
J.T.
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De makelaar heeft recht op het overeengekomen loon ook wanneer de
opdracht waarvoor hij bemiddelde onder een andere juridische vorm is tot
stand gekomen dan gepland (
was een overdracht van huur verwezenlijkt langs een overdracht van deelbewijzen in een vennootschap (Brussel
14 februari 1992, 1992, 798).
VASTGOEDMAKELAAR Ð LOON Ð VERDELING VAN HET LOON ONDER VERSCHILLENDE TUSSENKOMENDE VASTGOEDMAKELAARS Ð Bij de verkoop van
eenzelfde onroerend goed aan dezelfde koper waarbij twee verschillende
vastgoedmakelaars zijn tussengekomen dient bij betwisting beslist wie het
loon toekomt. Door het Hof van Beroep te Brussel (22 december 1992,
1993, 129) werd verdeeld
van 1/3 voor de vastgoedmakelaar
die als eerste de clieÈnt heeft voorgesteld en 2/3 voor de vastgoedmakelaar
wiens tussenkomst bepalend is geweest voor het sluiten van de verkoop.
Het Hof van Beroep te Gent kende het overeengekomen commissieloon toe
aan de makelaar door wiens bemiddeling de verkoop concreet en decisief tot
stand kwam, terwijl de makelaar die slechts verkennende gesprekken met de
koper voerde enkel recht had op een vergoeding voor de door hem gepresteerde diensten (Gent 7 januari 1992,
1992, 126).
VASTGOEDMAKELAAR Ð RECHT OP LOON Ð VERKOOP VAN AFLOOP VAN
HET CONTRACT (MET EXCLUSIVITEITEN) Ð Na afloop van de makelaarsovereenkomst met exclusiviteitsclausule, brengt de vastgoedmakelaar een koper
aan, wat door de koper wordt aanvaard. Samen bezoeken zij het goed in
aanwezigheid van de verkoper. Hoewel de koop werd gesloten zonder dat de
vastgoedmakelaar bij de onderhandelingen betrokken was noch zelfs van de
verkoop op de hoogte werd gebracht, heeft het Hof van Beroep te Brussel
(6 april 1990,
1993, 377, nr. 24263) beslist dat de
vastgoedmakelaar recht had op zijn makelaarsloon.
VASTGOEDMAKELAAR Ð RECHT OP LOON OOK WANNEER DE KOOP NIET
DOOR ZIJN BEMIDDELING IS TOTSTANDGEKOMEN Ð Vele makelaarsovereenkomsten kennen aan de vastgoedmakelaar de exclusiviteit toe m.b.t. het te
koop gesteld goed, terwijl zij tegelijk bedingen dat het loon verschuldigd is
ook wanneer de koop niet door hun bemiddeling tot stand komt.
Betwistingen rijzen m.b.t. het verschuldigd loon wanneer de koop rechtstreeks door de verkoper is gesloten.
Beslist werd dat in zulk geval de clausule als een nietig boetebeding dient
beschouwd. Bij nietigheid van het boetebeding wordt de door de makelaar
geleden schade door de rechter vastgelegd (Gent 4 december 1990,
1993, 380, nr. 24264; Mons 23 maart 1994,
1994, 558;
LieÁge 20 februari 1996,
1997, 1127).
VERZEKERINGSMAKELAAR Ð VERZEKERINGSAGENT Ð WET 27 MAART
1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE VEZEKERINGSDISTRIin casu
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BUTIE Ð De Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling
en de verzekeringsdistributie heeft, in uitvoering van de E.G.-Richtlijn van
13 december 1976 en E.G.-aanbeveling van 18 december 1991 ter bescherming van de consument, beroepsuitoefeningsvoorwaarden gesteld aan de
verzekeringsbemiddelaars die verschillen al naar gelang de categorie van
verzekeringsbemiddelaar (verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, -subagent, enz.).
In de zin van de wet dient als verzekeringsmakelaar aangemerkt, de persoon
die met het oog op de dekking van de te verzekeren risico's de verzekeringnemer en de verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt zonder
in de keuze van deze laatste gebonden te zijn, het sluiten van verzekeringsovereenkomsten voor bereidt en eventueel behulpzaam is bij het beheer en de
uitvoering daarvan, met name in geval van schade (art. 2 § 1a Wet 27 maart
1995). Essentieel om de titel van verzekeringsmakelaar te mogen voeren is
de inschrijving door de Controledienst voor de verzekering in het register
van de onafhankelijke verzekeringstussenpersonen (Voor een uitvoerig commentaar over deze wet: zie Y. Merchiers, J. Rogge en K. Bernauw (ed.),
, Gent, Mys en Breesch 1996).
Deze wet heeft een beperkte draagkracht. Ze betreft enkel de beroepsuitoefeningsvoorwaarden van de verschillende tussenpersonen die optreden in
het kader van de verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie en
niet alle andere rechtsproblemen waar de rechtspraak een belangrijke creatieve rol speelt.
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON ALS SCHIJNVERTEGENWOORDIGER VAN DE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Ð BETALING VAN DE PREMIE Ð Wanneer de
premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de
inning van die premie klaarblijkelijk als lasthebber van de verzekeraar
optreedt (art. 13 Wet Landverzekeringsovereenkomst 25 juni 1992).
Deze wetsbepaling maakt toepassing van de schijnleer, die reeds vroeger in
de rechtspraak terzake werd toegepast.
Zo werd beslist dat wanneer een verzekerde premies betaalt aan een verzekeringsmakelaar en deze laatste ze niet aan de verzekeraar overmaakt,
deze betaling geldig en bevrijdend is ten opzichte van de verzekeraar indien
de verzekerde kan inroepen dat de makelaar de lasthebber is van de verzekeraar. Deze lastgeving kan worden afgeleid uit het feit dat de verzekeringspolis door de verzekerde bij de makelaar werd ondertekend en dat een
exemplaar ervan ondertekend door de makelaar, in opdracht van de verzekeraar, aan de verzekerde werd afgegeven samen met de groene verzekeringskaart. Om de schijnleer in te roepen volstaat dat de verzekerde terecht
heeft kunnen geloven dat de makelaar een lasthebber was zonder dat een fout
van de verzekeraar dient bewezen te worden (Rb. Brussel 23 september
1993, 1993, III, 40,
, 1994, 259).
De
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78. VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Ð SCHIJNVERTEGENWOORDIGER VAN DE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Ð OPZEGGING VAN DE POLIS Ð De verzekering-

nemer zegt rechtsgeldig de polis op door aan de makelaar, met wie hij de
inhoud van de polis oorspronkelijk onderhandelde, een schrijven in die zin te
richten. De makelaar met wie de verzekeringnemer onderhandelde en waarvan de naam op de polis vermeld staat, moet geacht worden de schijnlasthebber te zijn van de verzekeringsmaatschappij (J.P. Fexhe-Slins 30 november 1992, Rb. LieÁge 21 december 1993,
1994, 240).
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Ð GEEN RESULTAATSVERBINTENIS Ð De
verbintenis van de verzekeringstussenpersoon is een middelenverbintenis en
geen resultaatsverbintenis. De makelaar die bewijst dat hij al het mogelijke
deed om een polis te vinden en hierin niet slaagde, kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden (Kh. Antwerpen 26 januari 1995,
1996, 147).
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Ð BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Ð De
makelaar die nalaat aan de verzekeringsmaatschappij het akkoord van de
kandidaat-verzekeringnemer op het door haar geformuleerde aanbod over te
maken, terwijl hij verscheidene keren tegenover de clieÈnt voorhield al het
nodige te hebben gedaan , begaat een beroepsfout in oorzakelijk verband met
de schade door de clieÈnt geleden (Brussel 19 maart 1996,
1997,
157).
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð VERKEERDE INLICHTINGEN Ð Wanneer de klant van een verzekeringstussenpersoon bewijst
dat tengevolge verkeerde inlichtingen hem door de verzekeringstussenpersoon verschaft, hij zich niet heeft verzekerd, dan is de tussenpersoon aansprakelijk ten belope van het bedrag dat de klant zou hebben ontvangen
indien hij verzekerd was (LieÁge 25 maart 1997,
1997, 1340).
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AFDELING III
HANDELSAGENT EN HANDELSAGENTUUR

WET OP DE HANDELSAGENTUUR VAN 13 APRIL 1995 Ð In de overschouwde
periode heeft de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (B.S. 2 juni 1995, inwerkingtreding 12 juni 1995) vrij volledig
het statuut van de handelsagentuur een wettelijke basis gegeven daar waar
het voorheen volledig ontbrak en de problemen dienden te worden opgelost
aan de hand van de algemene beginselen van het recht. Deze wet heeft tot
doel het Belgisch recht aan te passen aan de E.G.-richtlijn 86 /653 van
18 december 1986. Om een vrij volledig wettelijk statuut uit te werken voor
de handelsagentuur heeft de Belgische wetgever de Europese regelgeving
aangevuld met menigvuldige bepalingen in hoofdzaak geõÈnspireerd door de

82.
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Benelux-overeenkomst en de regels van toepassing op de handelsvertegenwoordiger.
Deze nieuwe wet is reeds het voorwerp van menigvuldig commentaar in de
rechtsleer: M. Dambre, ,,Eindelijk een wettelijke rechtspositie voor ,,zelfstandige vertegenwoordigers'' (wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur),,, in
, I, BelgieÈ, Kluwer Rechtswetenschappen,
1995, 1-38; M. Dambre, ,,De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet'',
1995-1996, 1393-1414; P. Demolin en Y. Brulard,
, BelgieÈ, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, 130 p.;
P. Devos,
, Gent,
Mys & Breesch, 1995, 119 p.; P. Kileste, ,,La loi belge du 13 avril 1995
relative au contrat d'agence commerciale transposant en droit interne la
directive europeÂenne 86/653'',
1995, 802-806; M. Looyens, ,,De
Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst'',
1995-96, nr. 4, p. 45-64; D. Ryckx, ,,De Handelsagentuurwet'', 1995, 169-180; D. Struyven,
, Brussel, V.B.O.,
1996, 44 p.; D. Struyven, ,,Handelsagent: naar een wettelijke bescherming'',
, BelgieÈ, Kluwer Rechtswetenschappen 1994,
1237-1241; Y. Van Couter en C.A. Leunen, ,,Handelsagentuur'' in
, BelgieÈ, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl.; C. Verbraeken en A.
Schoutheete, ,,La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale'', 1995, 461-469; M. Willemart en S. Willemart,
, in
, Brussel, Larcier, 1995,
75-136; C. Willems, ,,Le contrat d'agence commerciale: la formation et
l'exeÂcution du contrat'', 1996, 25-39; X.,
, J. Stuyck en P. Maeyaert (ed.), Brugge, Die Keure, 1995, 151 p.; X.,
, K. Van Den Broeck en E. Dursin (ed.), Gent, Mys &
Breesch, 1997, 2 delen, 756 p.
De door dit overzicht van rechtspraak overschouwde periode maakt dus nog
geen toepassing van deze nieuwe wet. We nemen de rechtspraak enkel over
wanneer zij enige relevantie vertoont in het kader van de nieuw toepasselijke
rechtsbeginselen.
AGENTUUROVEREENKOMST BEEÈINDIGD VOÂOÂR 12 JUNI 1995 Ð HANDELSAGENTUURWET Ð TOEPASSING IN DE TIJD Ð Wanneer de agentuur een einde
heeft genomen voÂoÂr 12 juni 1995 is de Handelsagentuurwet niet van toepassing op de verbintenissen die uit deze beeÈindiging voortspruiten (Kh. Gent
27 februari 1997,
1997, 185; Kh. Kortrijk 21 april 1997,
1997,
180; Rb. LieÁge, 19 maart 1997,
1997, 759).
VoÂoÂr de Wet van 13 april 1995 werd in de rechtspraak wel eens verwezen
naar de Europese richtlijn van 18 december 1986 inzake de cooÈrdinatie van
de wetgevingen van de Lid-staten inzake zelfstandige handelsagenten (86/
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653/E.E.G.) die de lidstaten verplichtte om te voldoen aan de richtlijn voÂoÂr
1 januari 1990. Dit werd in BelgieÈ pas met vijf jaar vertraging verwezenlijkt.
Zie voor de rechtspraak die toepassing maakt van de richtlijn: Brussel 20 mei
1992,
1993, 254, I; Brussel 19 oktober 1995, 1996-97, 393; Rb.
LieÁge 19 maart 1997,
BEGRIP EN ONDERSCHEID MET MAKELARIJ EN CONCESSIE Ð De handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens
gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen
en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de
principaal.
De handelsagent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en
beschikt zelfstandig over zijn tijd (art. 1 Handelsagentuurwet).
De handelsagent en de makelaar bemiddelen Ð en sluiten eventueel Ð
beiden zaken in naam en voor rekening van de principaal: handelsagentuur
veronderstelt een permanente bemiddelingsopdracht terwijl makelarij een
louter occasionele bemiddelingsopdracht impliceert.
Zowel handelsagentuur als concessie veronderstellen een duurzame verhouding tussen de principaal en de tussenpersoon maar de handelsagent bemiddelt en sluit eventueel overeenkomsten in naam en voor rekening van de
principaal, terwijl de commissionair in eigen naam en voor eigen rekening de
producten van de principaal verkoopt (art. 1 § 2 Wet 27 juli 1961 betreffende
de eenzijdige beeÈindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop) (zie Kh. Gent 3 februari 1994,
1996, 206, verder
Concessie nr. 92).
CUMUL TUSSEN ACTIVITEITEN VAN HANDELSAGENTUUR EN COMMISSIE Ð
Wanneer iemand tegelijkertijd activiteiten uitoefent van agent en concessiehouder, dienen beide activiteiten vergeleken te worden, teneinde te bepalen
of eÂeÂn van beide een accessoir karakter vertoont ten opzichte van de andere.
Overwogen werd dat noch de respectievelijke rendabiliteit voor de tussenpersoon van elke activiteit, noch de omvang van het zakencijfer of de
gerealiseerde winst in dit opzicht relevant waren (Brussel 17 juni 1993,
1994, 439 en Cass. 23 februari 1995,
1995, 1356 die het
arrest van Brussel verbreekt omdat het uit de aanwezigheid van een tussen
partijen gesloten agentuurovereenkomst had afgeleid dat ter zake geen
concessie van alleenverkoop kon bestaan, zie ook ,,Concessie, nr. 92 en 95).
De handelsagent die in het kader van een handelsagentuurovereenkomst de
goederen van de principaal ook in eigen naam en voor eigen rekening
verkoopt, kan zich slechts op zijn hoedanigheid van concessiehouder beroepen voor zover hij aantoont dat enerzijds, hem het recht ,,voorbehouden''
werd deze goederen te verkopen en anderzijds deze verkopen niet enkel een
T.B.H.
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bijzaak uitmaken van de hoofdovereenkomst tussen partijen, nl. de agentuurovereenkomst (Kh. LieÁge 4 mei 1995,
1996, 257).
ABSOLUTE EN RELATIEVE EXCLUSIVITEIT Ð De absolute exclusiviteit
houdt in dat binnen het territoriaal of sectorieel omschreven gebied niemand
anders Ð ook de principaal niet Ð mag opereren.
Relatieve exclusiviteit kwam en zal ook wellicht in de toekomst in de
praktijk het meest voorkomen. Deze houdt in dat naast de agent, in de sector
aan de agent toegewezen geen ander agent mag opereren, maar behoudt de
mogelijkheid van de principaal om zelf rechtstreeks Ð en zonder tussenkomst van de agent Ð in de sector te verkopen.
Onder het oude recht werd beslist dat als een zelfstandig handelsagent voor een
bepaald gebied exclusief verkooprecht toegewezen kreeg, hierdoor het recht
van de principaal niet werd ingekort om zelf te verkopen (Gent 7 juni 1989,
1992-93, 754). Wellicht kan deze interpretatie vandaag nog worden
aangehouden doch is het in de nieuw te sluiten contracten aangewezen om
duidelijk te maken, indien het om een relatieve exclusiviteit gaat, welke
rechten aan de principaal voorbehouden blijven (E. Dursin en K. Van Den
Broeck (ed.),
Gent, Mys en Breesch, 1997, 125, nr. 211).
RECHT OP COMMISSIE Ð De handelsagent heeft recht op commissie voor
een tijdens de duur van de agentuur afgesloten zaak (art. 10 Handelsagentuurwet 1995):
1o indien de zaak is afgesloten dankzij zijn optreden
2o of indien de zaak is afgesloten met een derde die vroeger door hem als
klant was aangebracht voor gelijkaardige zaken.
Vroeger werd reeds beslist dat de principaal het werk en de inspanningen van
de agent moet vergelden wat o.m. betekent dat deze het recht heeft op het
overeengekomen loon zodra vaststaat dat hij de klant heeft bewerkt of tot
kopen aangezet (Gent 7 juni 1989,
1992-93, 754).
RECHT OP ,,INDIRECTE'' COMMISSIES Ð De handelsagent heeft ook recht
op commissie indien is overeengekomen dat de handelsagent oalleen zal
optreden in een bepaald gebied of bij een bepaalde groep (art. 10 3 Handelsagentuurwet).
Het imperatief karakter van deze bepaling laat nochtans een zekere ruimte
over aan de wilsautonomie om te bepalen of de handelsagent over een
exclusief recht dan wel slechts een relatieve exclusiviteit beschikt (zie
nr. 86).
Vraag rijst dan in concreto of artikel 10, 3o Wet 13 april 1995 recht geeft op
commissie wanneer het slechts een ,,relatieve'' exclusiviteit betreft en de
verkopen rechtstreeks met de principaal zijn gesloten (zie hierover L. du
Jardin, ,,Le nouveau reÂgime de reÂmuneÂration de l'agent commercial'',
1995, 31).
T.B.H.
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Veel zal wellicht afhangen van de redactie van de handelsagentuurovereenkomst
. Zo werd beslist dat wanneer commissieloon verschuldigd
is op het door de handelsagent verwezenlijkt zakencijfer, hij enkel recht heeft
op commissieloon op de bestellingen die door zijn bemiddeling geplaatst zijn
en niet op de door de principaal in de betrokken sector rechtstreeks gesloten
verkopen (Kh. LieÁge 4 mei 1995,
1996, 255).
CONCURRENTIE NA AFLOOP VAN DE AGENTUUROVEREENKOMST Ð Bij afwezigheid van een geldig niet-concurrentiebeding kan een handelsagent na
afloop van de agentuurovereenkomst in het kader van een nieuwe overeenkomst als concurrent optreden van zijn vroegere principaal nu hij als autonoom handelsagent zijn volle handelingsbekwaamheid en vrijheid terugvindt
(LieÁge 6 mei 1997, 1997, 542).
CONCURRENTIEBEDING Ð VOORWAARDEN VOOR GELDIGHEID Ð Een concurrentiebeding is enkel geldig wanneer:
1o het schriftelijk werd bedongen;
2o het betrekking heeft op het soort zaken waarmee de handelsagent belast
was;
o
3 het beperkt blijft tot het geografisch gebied of de groep personen en het
geografisch gebied dat aan de handelsagent waren toevertrouwd;
o
4 het niet verder reikt dan zes maanden na de beeÈindiging van de overeenkomst (art. 24 Handelsagentuurwet).
VoÂoÂr het in werking treden van deze dwingende bepalingen werd een
concurrentiebeding getoetst aan artikel 20 E.G.-Richtlijn van 18 december
1986 en geldig bevonden (Brussel 19 oktober 1995,
1996-97, 393).
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID Ð BEEÈINDIGING VAN EEN HANDELSAGENTUUR VOOR HET BELGISCH GRONDGEBIED Ð ARTIKEL 5, 1o E.E.X.-VERDRAG
VAN 27 SEPTEMBER 1968 Ð Als een vordering tot schadevergoeding wordt
ingesteld wegens onrechtmatige beeÈindiging van een agentuur voor het
Belgisch
grondgebied, is de plaats van uitvoering in de zin van artikel 5,
1o van het E.E.X.-Verdrag de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt, moest worden uitgevoerd, te dezen, BelgieÈ. De Belgische
rechtbanken zijn derhalve bevoegd (Kh. Brussel 29 mei 1990,
1990,
907).
in concreto
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AFDELING IV
CONCESSIE

BEGRIP CONCESSIE Ð RAAMOVEREENKOMST Ð De concessionaris verkoopt de goederen van de concessiegever in eigen naam en voor eigen
rekening. De concessie veronderstelt het bestaan van een Ð weze het
mondelinge Ð raamovereenkomst. Ze veronderstelt de uitbouw van een
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permanente relatie in een organiek gestructureerd kader met het doel de
verkoop van de producten van de concessiegever te bevorderen (Mons
8 oktober 1996,
1997, 1651; LieÁge 8 oktober 1996,
1997, 1648, Kh. Brussel 15 oktober 1993,
1994, 468; Kh. Gentde
22 mei 1997,
1997, 177; zie Van Rijn en Heenen,
,2
druk, nr. 67).
De raamovereenkomst waarbij de concessiehouder zich verbindt tegenover de concessiegever om, gedurende een bepaalde tijd, verkopen af te
sluiten m.b.t. bepaalde producten en waarbij de concessiehouder ertoe gehouden is om de distributie van de producten te bevorderen, is een concessie. Het feit dat de concessiehouder de producten die de concessiegever
vervaardigt, verpakt voor verzending en ze op de markt brengt onder zijn
eigen benaming, ontneemt geenszins aan het contract de kenmerken van
een concessie, aangezien de producten verkocht door de concessiegever
afgewerkte producten zijn (Kh. Brussel 10 september 1991,
1994,
455).
De handelsrelaties tussen partijen zijn meer dan eenvoudige aankoop-verkoopovereenkomsten, al zijn deze talrijk, sinds lang bestaand en frequent.
Het leveren van onderdelen aan een garagist om wagens van een bepaald
merk te onderhouden en te herstellen, bewijst niet dat er een concessie van
verkoop van onderdelen bestaat (Kh. Brussel 15 oktober 1993, ).
De overeenkomst met als voorwerp het uitbaten van een pompstation en het
wederverkopen van de brandstof van de petroleummaatschappij kan niet als
een concessie-overeenkomst aanzien worden wanneer de uitbater geen onafhankelijke verkooporganisatie uitgebouwd heeft en alle essentieÈle beslissingen tot uitbating genomen werden door de petroleummaatschappij (Kh.
Gent 22 mei 1995,
1997, 177).
ONDERSCHEID MET HANDELSAGENTUUR Ð De concessiehouder verkoopt
de goederen die hij bij de concessiegever heeft aangekocht in eigen naam en
voor eigen rekening terwijl de handelsagent de goederen verkoopt in naam
en voor rekening van de principaal.
Er is geen verkoopconcessie wanneer de beweerde concessiehouder geen
risico neemt m.b.t. de stock, wanneer hij de risico's van wanverkoop of
prijsverlaging niet draagt, wanneer hij de goederen pas laat factureren
wanneer hij ze zelf heeft gefactureerd aan zijn klanten en voor hetzelfde
bedrag, wanneer hij slechts bewaarnemer is van de stock, wanneer hij
bezoldigd wordt met een commissie die betaald wordt na realisatie van de
verkoop en wanneer hij een korting ontvangt als tegenprestatie voor contante
betaling van facturen (Kh. Brussel 17 mei 1991,
1994, 445).
Doch het feit alleen dat de verkoper rechtstreeks factureert aan bepaalde
klanten van de concessionaris Ð m.n. grote afnemers aan wie langere
betalingstermijnen moeten worden toegestaan Ð maakt van de concessie
nog geen agentuur (Kh. Gent 3 februari 1994,
1996, 206).
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ONDERSCHEID MET COMMISSIE Ð De verkoopcommissionair verkoopt de
producten in eigen naam maar voor rekening van de principaal. De concessionaris daarentegen verkoopt de producten die hij bij de concessiegever
heeft aangekocht, in eigen naam en voor eigen rekening.
Wat essentieel ,,commissie'' van ,,concessie'' onderscheidt is dat de concessiehouder als koper van de producten en als eigenaar van de stock die hij
aanlegt, het economisch risico van de commercieÈle operaties draagt (Kh.
Brussel 6 september 1991,
1994, 450).
ONDERCONCESSIE Ð De onderconcessie veronderstelt een eerste concessieovereenkomst waarbij de concessiehouder de rol zal hebben van concessiegever ten overstaan van de onderconcessiehouder. Deze twee overeenkomsten staan, in principe, los van elkaar (Kh. Brussel 15 oktober 1993,
1994, 468)
CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP, QUASI-ALLEENVERKOOP OF MET BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Ð De Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige
beeÈindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, gewijzigd bij Wet van 13 april 1971, beschermt de alleenverkoopovereenkomsten de quasi-alleenverkoopovereenkomsten en de concessieovereenkomsten die belangrijke verplichtingen opleggen aan de concessiehouder.
Het Hof van Cassatie heeft gesteld dat een verkoopconcessie haar exclusief
karakter behoudt niettegenstaande het feit dat de concessiegever zich bij
overeenkomst het recht heeft voorbehouden in het concessiegebied persoonlijk dezelfde producten te verkopen als die waarop de concessie slaat (Cass.
23 februari 1995, 1995, I, 200, nr. 104; 1995-96, 237;
1995,
483;
1995, 1356, verbreekt Brussel 17 juni 1993,
1994, 439).
Er is sprake van een exclusiviteit wanneer de concessiehouder in een welbepaald deel van de markt de enige is die het recht heeft in zijn naam en voor
zijn rekening de producten te verkopen die door de concessiegever vervaardigd of verdeeld worden. De erkenning van een exclusiviteit is niet onderworpen aan het feit, voor de concessiehouder, als enige de geconcedeerde
producten te verkopen (Kh. LieÁge 21 oktober 1994,
1995, 90).
Er is quasi-exclusiviteit wanneer de concessiehouder in het geconcedeerde
gebied de quasi-totaliteit verkoopt van de goederen die het voorwerp van de
concessie uitmaken en ertoe gehouden is de actieve concurrentie te ondergaan van andere verdelers, die eveneens het recht tot verkoop hebben (Kh.
LieÁge, 21 oktober 1994, ).
De belangrijke verplichtingen in de zin van artikel 1, § 1, 3o van de Wet van
27 juli 1961 die de concessiegever oplegt aan de concessiehouder, zijn niet
degene die van nature tot de activiteiten van een verdeler behoren, noch
degene die hij spontaan op zich zou nemen om de verkoop van de geconcedeerde producten te bevorderen. Zij hebben met name betrekking op de
94.
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voorwaarden nopens de quota, de exclusiviteit van bevoorrading, de uitrusting met specifieke werktuigen, de naverkoopdiensten die de normale waarborg van de verkoper overtreffen, de opleiding van technisch personeel, enz.
(Kh. LieÁge, 21 oktober 1994, ).
BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN ALLEENCONCESSIEOVEREENKOMST Ð
Bij ontstentenis van geschrift moet de rechter, die moet oordelen over het
bestaan van een overeenkomst van concessie van alleenverkoop, nagaan op
grond van de hem voorgelegde gegevens of een dergelijke concessie door
partijen is overeengekomen (Cass. 23 februari 1995,
1995, I, 200,
nr. 104;
1995-96, 237;
1995, 483,
1995, 1356).
Zo kan het bewijs van de hoedanigheid van concessiehouder worden geleverd aan de hand van de uitvoering door partijen van de tussen hen gesloten
overeenkomst (Brussel 20 juni 1995,
1996, 235).
Het bestaan van een alleenverkoopovereenkomst komt vast te staan wanneer
de concessiegever zijn medecontractant erkende als enige invoerder, bepaalde verwachtingen had m.b.t. de omzet, bezwaar had tegen de verkoop
door de medecontractant van concurrentieÈle goederen, tussenkwam in de
promotiekosten tussen partijen en er prijsafspraken werden gemaakt, zelfs
indien de concessiegever af en toe zelf aan derden leverde (Kh. Gent
31 oktober 1996,
1997, 23).
Daarentegen werd beslist dat uit het gebruik van de naam van de fabrikant op
de verkochte goederen en de regelmaat van de handelstransacties alleen, het
bestaan van een alleenverkoopovereenkomst niet kon worden afgeleid (Kh.
Gent 19 oktober 1993,
1994, 16).
VERBINTENISSEN VAN DE CONCESSIEGEVER Ð STOPZETTING VAN FABRICAGE
VAN BEPAALDE PRODUCTEN Ð De concessiegever heeft het recht de productie
van bepaalde voorbijgestreefde producten stop te zetten. Hij begaat geen fout
wanneer hij de concessiehouder verwittigt van het terugtrekken van deze
producten binnen afzienbare tijd, zodat deze aldus over genoegzame tijd
beschikt om een stock aan te leggen om zijn eigen klanten te kunnen
bedienen (LieÁge 8 oktober 1996,
1997, 1648).
Ð GEEN UITVOERING TE
ALLEENVERKOOPCONCESSIE
GOEDER TROUW Ð ONMIDDELLIJKE BEEÈINDIGING Ð De concessieovereenkomst die bepaalt dat zij niet zonder toestemming van de concessiegever
mag worden overgedragen, is een overeenkomst
. De overeenkomst gesloten tussen de concessiehouder en een derde, die bepaalt dat de
producten die het voorwerp van de concessie uitmaken door de concessiehouder enkel aan deze derde zullen doorverkocht worden, omzeilt dit verbod
van overdracht van de concessieovereenkomst en eerbiedigt derhalve het
-karakter van de overeenkomst niet. Dit maakt vanwege de
concessiehouder een gebrek uit aan de uitvoering te goeder trouw van de
overeenkomst, zodat de concessiegever ertoe gerechtigd is de concessieibid.
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overeenkomst zonder opzegtermijn te beeÈindigen (Kh. Hasselt 21 februari
1995,
1997, 389).
CONCESSIE VAN BEPAALDE DUUR Ð STILZWIJGENDE VERLENGING Ð Zo
na afloop van een voor bepaalde duur gesloten concessie, de partijen hun
handelsbetrekkingen voortzetten, moet de concessie geacht worden stilzwijgend verlengd te zijn voor onbepaalde duur met toepassing van de bedingen
van het stilzwijgend verlengd contract (Kh. Brussel 5 oktober 1994,
1995, 344).
ALLEENVERKOOPCONCESSIE Ð ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE Ð
Artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961 heeft enkel betrekking op de eenzijdige
beeÈindiging van een voor onbepaalde tijd aan deze wet onderworpen alleenverkoopconcessie, zonder aanwijzing van de reden en niet op de foutieve nietuitvoering die geregeld blijft door het gemeen recht. Artikel 2 van de Wet van
27 juli 1961 maakt geen uitzondering op artikel 1184 B.W. en vindt geen
toepassing in geval van gerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie (Cass.
22 oktober 1993,
1993, 868, nr. 422, 1993, I, 849, nr. 422).
ALLEENVERKOOPCONCESSIE VOOR ONBEPAALDE DUUR Ð UITDRUKKELIJK
ONTBINDEND BEDING Ð Het Hof van Cassatie heeft de geldigheid erkend van
een uitdrukkelijk ontbindend beding in een alleenverkoopovereenkomst.
In een voor onbepaalde tijd gesloten alleenconcessieovereenkomst, als bedoeld in artikel 1 Wet 27 juli 1991, was een beding opgenomen waardoor de
concessiegeefster een einde mocht stellen aan de alleenverkoopovereenkomst
met schriftelijke betekening van een opzeggingstermijn van 90 dagen indien
meer dan 50% van de aandelen van de concessiehouder aan derden werd
overgedragen. Opzegging conform dit beding betekend, werd betwist. Dit
beding wordt terecht als een ontbindende voorwaarde in de zin van artikel
1168 B.W. aangemerkt. Nu de voorwaarde was vervuld, handelde de concessiegever niet in strijd met de goede trouw door op grond van dit beding de
concessie te beeÈindigen. De vordering gesteund op artikel 2 Wet 27 juli 1961 is
derhalve niet ontvankelijk (Cass. 30 juni 1995,
1995, 702, nr. 346;
1995-96, 829) (zie ook M. Colpaert en R. BuÈtzler, ,,La liceÂiteÂ de la clause
reÂsolutoire expresse dans le contrat de concession exclusive'',
1981,
31; F. Maussion, ,,La clause reÂsolutoire expresse dans les contrats de concession exclusive''
1980, 444; P. Kileste, ,,Concession de vente et condition reÂsolutoire expresse'',
1993, 1084).
Ook het uitdrukkelijk ontbindend beding die de concessiegever machtigt om
de alleenverkoopconcessie onmiddellijk te ontbinden bij uitgifte door de
concessiehouder van een niet-gedekte cheque, is geldig (LieÁge 4 februari
1992,
1993, 1082).
ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST Ð EENZIJDIGE OPZEGGING WEGENS
GROVE TEKORTKOMING Ð De eenzijdige verbreking wegens grove tekortkoT.B.H.
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ming van een alleenverkoopconcessie legt aan de concessiegever de verplichting op om de motieven van de opzegging mede te delen. Zij kan naderhand
gewag maken van andere wanprestaties die van aard zijn om het foutieve
karakter van de gedragingen van de contractant te versterken en om de ernst
van het ingeroepen motief te verduidelijken. Terzake werd de gevoelige daling
van het zakencijfer van de concessiehouder, terwijl dat van de concessiegever
een stijgende lijn kende, als grove tekortkoming aangemerkt temeer daar dit
gepaard ging met geregelde zeer laattijdige betalingen voor belangrijke bedragen (Kh. Brussel 24 november 1993,
1994, 476).
Daarentegen werd niet als een grove tekortkoming aangemerkt het laattijdig
terugsturen van het exemplaar van de geschreven alleenverkoopovereenkomst (Brussel 26 maart 1991,
1992, 1389).
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE DUUR GESLOTEN CONCESSIE Ð BEEÈNDIGING DOOR DE CONCESSIEHOUDER Ð Belangrijke vertraging bij
de levering, levering van gebrekkige koopwaar, leemten in de naverkoopdienst en de gevoelige verhoging van de prijs van de producten zijn zoveel
elementen die de ontbinding van de verkoopconcessie door de concessiehouder ten laste van de concessiegever rechtvaardigen, met uitwerking op de
datum waarop deze tekortkomingen werden betekend. In dergelijke omstandigheden heeft de concessiehouder recht op schadevergoeding. Indien de
Wet van 27 juli 1961 terzake geen toepassing vindt kan zij toch als richtsnoer
genomen worden voor de aan de concessiehouder toe te kennen vergoeding
(Brussel 28 juni 1991,
1992, 143 (somm.)).
VERKOOPCONCESSIE Ð BOETEBEDING BIJ SCHENDING VAN CONTRACTUELE
VERPLICHTINGEN Ð Een beding in de concessieovereenkomst waardoor de
concessiehouder die bewust de overeenkomst overtreedt, voor elke vaststaande overtreding gehouden is om aan de concessiegever een bedrag te
betalen gelijk aan het voordeel dat de schuldige concessiehouder uit de
schending van het contract verhoopte te winnen, is noch onwettelijk noch
wederrechtelijk (Mons 13 januari 1992,
1992, 228, met noot
B. Roland, ,,L'astreinte contractuelle'').
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN EEN CONCESSIE VOOR ONBEPAALDE TIJD Ð
OPZEGGINGSTERMIJN DOOR DE CONCESSIEGEVER IN ACHT TE NEMEN Ð De redelijke opzeggingstermijn die de concessiehouder toekomt is in theorie een
termijn die lang genoeg is om hem de mogelijkheid te bieden tot reconversie
en een andere concessie te vinden die hem gelijkaardige voordelen biedt. De
billijkheid beveelt bovendien het criterium van de ancieÈnniteit van de concessie
in acht te nemen die een klimaat van vertrouwen en trouw tussen concessiegever en concessiehouder bevordert (Brussel 7 maart 1991,
1994, 425).
Wanneer een concessie volgt op een agentuurovereenkomst dan dient in de
regel met de duur van de voorafgaande agentuurovereenkomst geen rekening
te worden gehouden (Brussel 7 maart 1991, ).
T.B.H.
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Voor de berekening van de opzeggingstermijn komt wel in aanmerking de
periode tijdens welke de concessiehouder optrad als natuurlijke persoon,
vooraleer zijn activiteiten over te dragen aan een vennootschap die hij
opricht (Brussel 7 maart 1991, ).
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN EEN CONCESSIE VOOR ONBEPAALDE DUUR Ð
COMPENSATOIRE VERGOEDING Ð Bij afwezigheid van billijke opzegtermijn
heeft de concessiehouder recht op een billijke vergoeding. Deze compensatoire vergoeding moet zo berekend worden dat zij overeenstemt met de winst
waarvan de concessiehouder beroofd is wegens niet-eerbiediging van de
opzeggingstermijn die hem toekwam.
Hiertoe komt in aanmerking de nettowinst Ð voÂoÂr belastingen Ð vermeerderd met de niet te drukken vaste kosten gedurende die periode, wanneer de
concessie een belangrijk deel was van de activiteit van de concessiehouder
(Brussel 7 maart 1991,
1994, 425; LieÁge 26 mei 1992, 1992, II,
73; Kh. Brussel 29 april 1994,
1995, 515).
Bij een concessie die zich uitstrekte over het Benelux-grondgebied, werd de
verschuldigde vergoeding berekend enkel op basis van het omzetcijfer
verwezenlijkt op het Belgisch grondgebied (Kh. Brussel 29 april 1994,
1995, 515).
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN EEN CONCESSIE VOOR ONBEPAALDE DUUR Ð
BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING Ð De billijke bijkomende vergoeding van
artikel 3, Wet 27 juli 1961 is een vergoeding voor de voordelen en meerwaarden die na beeÈindiging van de concessie voor de concessiegever verworven blijven en dankzij de tussenkomst van de concessiehouder verworven werden (Brussel 7 maart 1991,
1994, 425). Dit is het geval zo de
toename van de verkoop wijst op een gevoelige toename aan clieÈnteel (Mons,
24 april 1996,
1996, 1566).
Bij gebrek aan duidelijke gegevens kan deze bijkomende vergoeding naar
billijkheid geschat worden (Mons, 24 april 1996, ).
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN EEN CONCESSIE VOOR ONBEPAALDE DUUR Ð
OVERNAME VAN DE STOCK Ð Een clausule uit de concessieovereenkomst die
aan de concessiegever bij beeÈindiging van de concessie het uitsluitend recht
geeft de voorraden voor een vooraf bepaalde prijs terug te kopen, is geldig
(Kh. Brussel 5 november 1990,
1992, 511).
De beslissing van de concessiegever om een einde te stellen aan het contract,
maakt de stock onbruikbaar voor de concessiehouder. Er moet verondersteld
worden dat het de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was het
aankopen van producten bestemd voor de stock te binden aan het bestaan en
het behoud van het contract.
De concessiegever dient derhalve de stock terug te nemen of de tegenwaarde
ervan te betalen aan de concessiehouder (Kh. Brussel 6 september 1991,
ibid.
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1994, 450;
doch niet overtuigend en niet gemotiveerd :
Antwerpen 15 juni 1988,
1992, 509).
Wanneer de opzegging
ontijdig gebeurt, werd zelfs beslist dat de
rechter in kortgeding de onmiddellijke terugname van de stock kan bevelen
op straffe van betaling van een dwangsom en de terugbetaling aan de
concessiehouder van deze stock tegen een waarde door expert vast te stellen
(Brussel 27 mei 1994,
1995, 496).
Weliswaar dient de stock niet teruggenomen te worden wanneer, na opzegging, de concessiehouder de mogelijkheid had de stock te liquideren, doch
dit heeft nagelaten en deze bestaat uit onbruikbare en verouderde producten
(Kh. Brussel 29 april 1994,
1995, 515).
EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN EEN CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP Ð
VERZOENBAARHEID VAN DE WET VAN 27 JULI 1961 MET DE E.E.G.-VERORDENING NR. 123/85 VAN DE COMMISSIE VAN 12 DECEMBER 1984 Ð De E.E.G.Verordening nr . 123/85 belet niet de meer voordelige bepalingen van de Wet
van 27 juli 1961 aan te voeren en een compensatoire vergoeding te eisen
wanneer de gegeven opzegging niet voldoende is (Cass. 6 oktober 1995,
1995, 855, nr. 419; zie ook LieÁge 12 oktober 1993,
1995, 785;
Antwerpen 13 februari 1996,
1996, 57; Kh. Brussel 24 januari 1995,
1995, 65; Kh. Brussel 11 september 1995,
1995, 82).
WET VAN 27 JULI 1961 Ð TOEPASSELIJKHEID OP IN DUITSLAND UIT TE
VOEREN CONCESSIE Ð De Wet van 27 juli 1961 kan niet worden toegepast op
een concessieovereenkomst tussen een Belgische concessiegever en een
Duitse concessiehouder die in Duitsland moet worden uitgevoerd. De toepasselijke wet is de wet van het land waarmede de overeenkomst de nauwste
band heeft (Kh. Brussel 20 december 1991,
1992, 919).
ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST Ð E.E.X.-VERDRAGVAN 27 SEPTEMBER
1968 Ð LITISPENDENTIE Ð Voor de Italiaanse rechter was een betwisting
aanhangig ten einde een tussen een Italiaanse concessiegever en een Belgische
concessiehouder bestaande concessie te horen nietig of ontbonden verklaard of
opgezegd. Voor de Belgische rechter werd gedagvaard om een compensatoire
vergoeding en een bijkomende billijke vergoeding te bekomen wegens beeÈindiging van de alleenverkoopconcessie. Beslist werd dat beide vorderingen
eenzelfde oorzaak hebben en gesteund zijn op eenzelfde contractuele relatie
(Kh. Brussel 31 maart 1994,
1995, 418, met noot H. Van Houtte).
Wanneer tussen dezelfde partijen vorderingen met eenzelfde oorzaak en
voorwerp voor rechters van verscheidene E.E.X.-landen aanhangig zijn is
er litispendentie. Krachtens artikel 21, lid 2 E.E.X.-Verdrag dient de laatstgevatte rechter Ð in casu de Belgische Ð zijn beoordeling te schorsen.
ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST Ð INTERNATIONALE BEVOEGDHEID Ð
BEVOEGDHEIDSBEDING Ð E.E.X.-VERDRAG Ð Krachtens artikel 17 E.E.X.T.B.H.
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Verdrag van 27 september 1968 kunnen de partijen bij een bijzonder beding
in de overeenkomst de bevoegde rechter aanduiden. Dit bevoegdheidsbeding
dient te worden gesloten hetzij bij een schriftelijke overeenkomst, hetzij bij
een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst, hetzij in de internationale handel in een vorm die wordt toegelaten door de gebruiken op dit
gebied, en die de partijen kennen.
Aan dit voorschrift is voldaan:
Ð door een bevoegdheidsclausule opgenomen in het instrumentum door
beide partijen ondertekend (Brussel 26 maart 1991,
1992, 1389
(somm.) met noot A. Kohl);
Ð door een mondelinge overeenkomst die bevestigd werd bij brief uitgaande van een van beide partijen die de andere heeft ontvangen en
waarop deze geen opmerking heeft gemaakt (Mons 8 oktober 1996,
1997, 1651).
Daarentegen is een bevoegdheidsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden op de facturen die verstuurd worden voor levering van goederen van
de concessiegever aan de concessiehouder onvoldoende om bewijs te leveren
van forumkeuze van betwistingen m.b.t. de uitvoering of beeÈindiging van
een alleenverkoopovereenkomst. Deze bevoegdheidsclausule betreft enkel
de betwistingen omtrent aan- en verkopen binnen de concessie. De concessieovereenkomst is wat aard en voorwerp betreft, essentieel verschillend van
de verkopen inherent aan de uitvoering ervan en is door eigen regels beheerst
(Brussel 3 april 1997,
1997, 93; Kh. Brussel 10 september 1991,
1994, 455).
CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP Ð ARBITRAAL BEDING Ð CONVENTIE
VAN NEW YORK VAN 10 JUNI 1958 Ð Ondanks het arrest van het Hof
van Cassatie van 28 juni 1979 (zie ,,Overzicht van Rechtspraak (197781)'',
1982, 761, nr. 93) waarnaar een geschil betreffende de eenzijdige beeÈindiging door de concessiegever van een verkoopconcessie die
over geheel of een deel van het Belgisch grondgebied effecten sorteert, niet
vatbaar is voor beslechting door arbitrage die zou zijn overeengekomen voÂoÂr
het beeÈindigen van het concessiecontract en die tot doel heeft een vreemde
wet toepasbaar te maken, schijnt de rechtszekerheid ter zake nog niet
verworven.
De Rechtbank van Koophandel te Brussel (5 oktober 1994,
1996,
1568) heeft zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van een geschil
betreffende de vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van de eenzijdige
beeÈindiging van een alleenverkoopconcessie zich steunend op de Conventie
van New York van 10 juni 1958: of een geschil vatbaar is voor arbitrage moet
beoordeeld worden volgens de wet die voortvloeit uit de wilsautonomie en
niet volgens de
. Nu het een concessie betrof tussen een Amerikaanse
concessiegever en een Belgische concessiehouder, en de partijen overeengekomen waren het contract te onderwerpen aan het recht van de Staat
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CalifornieÈ, en dat deze wet de geldigheid van een arbitraal beding ter zake
aanvaardt, diende de betwisting door arbitrage beslecht (over de vraag naar
de mogelijkheid tot arbitrage van geschillen inzake alleenverkoopovereenkomst zie B. Hanotiau, ,,Arbitrage et concession de vente'', 1995, p. 346347; P. Kileste en P. Hollander, ,,Examen de jurisprudence'',
1993, 32
(86 e.v.); A. Nuyts, ,,La loi belge du 27 juillet 1961 et les conventions
d'arbitrage'', 1993, 348; M. Willemart,
, nr. 143 e.v. en in vorig overzicht van Rechtspraak geciteerde
rechtsleer,
1987, 1882, nr. 74).
J.T.

T.B.H.

J.T.

Les concessions de vente en

Belgique

T.P.R.
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FRANCHISING

EIGEN KENMERKEN Ð Kenmerkend voor het franchisecontract is het
verlenen, tegen vergoeding, van het recht op gebruik van een merk en van
een handelsformule met het verlenen van bijstand en geregelde diensten en
de blijvende en enge samenwerking tussen partijen (LieÁge 4 juni 1991,
1992, 241; Gent 12 oktober 1994,
1995, 501; Kh. Tournai
8 januari 1991,
1993, 960).
Deze enge samenwerking reikt veel verder dan deze van een gewoon
contract van levering of van concessie. Bij gebrek aan verbintenissen van
commercieÈle, publicitaire en professionele hulp en bijstand van de ene
contractant aan de andere, is er geen sprake van franchising (Kh. Charleroi
22 november 1995,
1997, 1668).
Een van de wezenlijke kenmerken van franchise is het
karakter (Kh. Verviers 24 november 1992,
1993, 963).
SAMENWERKING TE GOEDER TROUW Ð HANDELINGEN VAN DE FRANCHISEGEVER DIE DE RENDABILITEIT VAN DE ONDERNEMING VAN DE FRANCHISINGNEMER
IN HET GEDRANG BRENGEN Ð Het succes en de rendabiliteit van de franchisenemer is grotendeels mede afhankelijk van een afwezigheid aan concurrentie
door een gelijkaardige franchisingonderneming. Franchisingovereenkomsten waarborgen zelden aan de franchisingnemer een territoriaal afgebakende exclusiviteit. Kent de franchisegever aan een derde een gelijkaardig
recht toe binnen het territorium van de activiteit van de franchisenemer, dan
kan dit de rendabiliteit van zijn onderneming sterk aantasten.
Heeft de franchisegever aan de franchisenemer een territoriale exclusiviteit
toegekend, dan begaat hij een zware fout door in hetzelfde gebied aan een
onderneming goederen te verkopen die deze goederen binnen hetzelfde
territorium te koop biedt (Gent 12 oktober 1994,
1995, 501).
Beslist werd zelfs dat nu franchise een enge samenwerking tussen contractanten impliceert (zie hoger nr. 114) de franchisinggever zijn verbintenis tot
samenwerking te goeder trouw bij de uitvoering van de franchisingovereenkomst ook bij gebrek aan een uitdrukkelijke territoriale exclusiviteitsclau115.

Rev.

Reg. Dr.

T.B.H.

T.B.H.

J.L.M.B.

intuõÈtu personae

T.B.H.

116.

T.B.H.
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sule in het contract, miskent door aan derden rechten toe te kennen die de
rendabiliteit van de onderneming van de franchisingnemer in het gedrang
brengen (LieÁge 4 juni 1991,
1992, 241).
Rev. Reg. Dr.
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117. SAMENWERKING TE GOEDER TROUW Ð INNING VAN VERDOKEN COMMISSIES
DOOR FRANCHISEGEVER Ð CONTRACTUELE FOUT Ð De franchisegever die

bestellingen doet voor rekening van de franchisenemer handelt als een
commissionair. Zoals de lasthebber moet de commissionair rekenschap
geven aan zijn opdrachtgever Ð in casu de franchisenemer. Tenzij andersluidend beding in de franchiseovereenkomst sluit dit uit dat de franchisegever verdoken commissies zou ontvangen die hij aan de franchisenemer niet
overmaakt. De inning van verdoken commissies voor een belangrijk bedrag
betekent een zware inbreuk op het beginsel van de samenwerking te goeder
trouw die de voortzetting van de contractuele relaties onmogelijk maakt
(Arbit. Uitspr. 15 februari 1994, 1995, 267).
J.T.

TOEPASSELIJKE REGELS. TOEPASSING VAN DE WET VAN 27 JULI 1961 BETREFFENDE DE EENZIJDIGE BEEÈINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE
CONCESSIES VAN ALLEENVERKOOP Ð Franchisecontracten worden soms voor

118.

een zeer beperkte duur gesloten. Na afloop van de overeengekomen termijn
worden zij Ð stilzwijgend of uitdrukkelijk Ð hernieuwd. Minder frequent
worden in de praktijk franchiseovereenkomsten voor onbepaalde duur gesloten. Bij onverwachte niet-hernieuwing van de voor bepaalde duur gesloten en naderhand hernieuwde franchiseovereenkomsten of bij eenzijdige
beeÈindiging van een voor onbepaalde duur gesloten franchiseovereenkomst,
zoekt de franchisenemer een bescherming in de Wet van 27 juli 1961
betreffende de eenzijdige beeÈindiging van voor onbepaalde tijd verleende
concessie van alleenverkoop.
Een aantal auteurs meent dat de Wet van 27 juli 1961 toepasselijk is wanneer
de franchisenemer de producten van de franchisegever verdeelt (P. Crahay,
,,Le contrat de franchise de distribution et la loi relative aÁ la reÂsiliation
unilateÂrale des concessions de vente'',
1985, 660; J. Billiet, ,,Franchising'',
1982, 109; H. De Bauw, ,,Franchising'' in
, Kluwer, afl. 23 p. 18; D. Grisay, ,,Les accords de franchise en regard du droit
belge'',
1989, 31; C. Matray, ,,Le contrat de franchise'',
, nr. 1, Larcier,
1992,
: Van Rijn en
Heenen
IV (2de uitg.), p. 56 die van mening
zijn dat franchising een autonoom contract is, dat niet samengesteld is uit
vermenging van andere benoemde en gereglementeerde contracten en dat de
Wet van 27 juli 1961 dus niet van toepassing is.).
Om te bepalen welke regels op een contract van toepassing zijn moet de
rechter zich laten leiden door de economie van het contract, de gebruiken, de
noodwendigheden van de handel, de impliciete of expliciete inzichten van de
T.B.H.

J.C.B.

Bijzondere over-

eenkomsten, commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
D.A.O.R.

cahiers du journal des tribunaux

Les

contra

Principes de droit commercial,
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contracterende partijen, de regels die van toepassing zijn op aanverwante
contracten (LieÁge, 4 juni 1991,
1992, 241).
Het Hof van Beroep te Gent volgde de eerste strekking in de rechtsleer en
stelde dat het enkel feit dat de franchiseovereenkomst in wezen verschilt van
de concessieovereenkomst doordat de franchisenemer recht heeft op het
gebruik van een naam, geniet van de gemeenschappelijke publiciteit en
een opleiding, niet toelaat te besluiten dat de Wet van 27 juli 1961 niet
kan worden toegepast: om dit laatste te beoordelen moeten de verplichtingen
van de franchisenemer nader worden onderzocht.
Wordt voldaan aan de eisen voor toepassing van voornoemde wet dan is deze
van toepassing (Gent 12 oktober 1994,
1995, 501; zie ook Kh. LieÁge
15 september 1995,
1997, 1658).
Wordt aan die vereisten niet voldaan dan kan uiteraard geen toepassing
gemaakt worden van voornoemde wet. Zo werd terecht beslist dat nu ter
zake de franchisenemer de producten die het voorwerp uitmaken van de
overeenkomst verkoopt in naam en voor rekening van de franchisegever, de
Wet van 27 juli 1961 niet van toepassing is (Kh. Tournai 8 januari 1991,
1993, 960).
NIET-MEDEDINGINGSBEDING Ð NIET MEDEDINGING TIJDENS DE FRANCHISINGOVEREENKOMST Ð Een niet-mededingingsbeding in een franchiseovereenkomst legde aan de franchisenemer verbod op om rechtstreeks of onrechtstreeks een met de activiteit van de franchiseovereenkomst concurrerende
activiteit uit te oefenen.
Beslist werd dat dergelijk niet-concurrentiebeding noch in strijd is met het
beginsel van de vrijheid van handel noch met artikel 85 van het Verdrag van
Rome en derhalve moet geeÈerbiedigd worden (Kh. Verviers 24 november
1992,
1993, 963).
UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING Ð BeeÈindiging van een franchiseovereenkomst is mogelijk door de werking van een uitdrukkelijk ontbindend beding bij niet-eerbiediging van contractueel opgelegde verplichtingen
(Kh. Dendermonde 8 januari 1997,
1997, 87).
BEEÈINDIGING VAN DE FRANCHISEOVEREENKOMST Ð VERBOD VOOR DE
FRANCHISENEMER ZICH NOG ALS DUSDANIG TE GEDRAGEN Ð Na beeÈindiging
van een franchiseovereenkomst mag de franchisenemer zich niet meer als
dusdanig gedragen. Dit impliceert dat hij de individualiserende tekens van de
franchisegever niet meer mag gebruiken en hij alles moet teruggeven wat
hem voor de duur van de overeenkomst ter beschikking werd gesteld (Kh.
Dendermonde (Kortg.) 8 januari 1997,
1997, 87).
BEDING DAT DE FRANCHISENEMER VERBIEDT NA BEEÈINDIGING ZIJN HANDELSZAAK UIT TE BATEN Ð MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE Ð Een beding uit
een franchiseovereenkomst die de franchisenemer het recht ontneemt om, na
Â g. Dr.
Rev. Re
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het einde van het franchisecontract, een activiteit uit te oefenen die identiek
of analoog is met deze die het voorwerp van de franchiseovereenkomst
uitmaakt, tast de vrije mededinging aan (Kh. Brussel 1 augustus 1995,
1995, 991).
T.B.H.

HOOFDSTUK VI

WET BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN
EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING
VAN DE CONSUMENT
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14 juli 1991 Ð gew. bij wet van 5 november 1993,
bij wet van 21 december 1994 en bij wet van 7 december 1998
P. DE VROEDE

Woord vooraf

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VAN DE WET BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN Ð In het hiernavolgend overzicht van rechtspraak van de wet

123.

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument zullen niet alle in voornoemde wet voorkomende bepalingen
behandeld worden.
Worden behandeld in een overzicht m.b.t. consumentenbescherming met
name de definitie van consument, prijsaanduiding, aanduiding van hoeveelheid, benaming, samenstelling en etikettering van de producten en van de
diensten.
Wat ode reclame betreft worden misleidende reclame (art. 23, o1o tot en met
23, 5 ) en verder worden de bepalingen m.b.t. reclame art. 23-9 t.e.m. art. 29
onder de hoofding consumentenbescherming ondergebracht. Zulks is ook het
geval voor de algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten
en diensten aan de consument (verplichting tot voorlichting van de consument, onrechtmatige bedingen, documenten betreffende de verkopen van
producten en van diensten (artikelen 30 tot en met 39). Komen ook niet aan
bod de artikelen 94 en 98 § 1-4.
AFDELING I
TOEPASSINGSGEBIED Ð ALGEMENE DEFINITIES

ONDERAFDELING I

PRODUCTEN

ALLE ROERENDE LICHAMELIJKE GOEDEREN (ART. 1-1) Ð Onroerende
goederen vallen dus niet onder toepassing van de WHPC. Zij worden evenwel vernoemd in de omschrijving van het begrip reclame (art. 22, zie hierover randnummer 150).
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125. ENKELE

.

BETWISTINGEN M.B.T. PRODUCTEN

Een arrest van het Hof van beroep te Brussel merkt een artikel verschenen

in een consumentenmagazine als product aan (Brussel 21 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 447 met kritische noot van D. Dessard en A. F. Honhon:
,,L'information produit de presse?'', ibidem, 462).

.

Daartegenover staat de beslissing van de rechtbank te Luik dat een toneel-

schouwspel geen dienst of product is in de zin van de WHPC en de publiciteit
die ervoor gemaakt wordt niet onder het toepassingsgebied van de WHPC
valt (Rb. Luik 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 819).

.

Uit een betwisting m.b.t. timesharingaandelen zou impliciet kunnen afge-

leid worden dat voornoemde aandelen ook als producten kunnen beschouwd

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

worden (Voorz. Kh. Brussel 22 april 1992, D.C.C.R., nr. 20, 1992, 361).
126. EEN KLANTENKAART IS GEEN PRODUCT Ð Terecht werd aan een klantenkaart de status van product ontzegd (Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 266).

ONDERAFDELING II

DIENSTEN

127. HET

BEGRIP DIENSTEN

Ð Onder diensten dient te worden verstaan alle

prestaties die een handelsdaad of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op
het ambachtsregister uitmaken (art. 1-2).
128. DIENSTEN

VAN INTELLECTUELE AARD WORDEN NIET BEDOELD

Ð Het Hof

van Cassatie stelt dat diensten van intellectuele aard niet worden bedoeld
(Cass. 13 maart 1998, J.T. 1998, 453). Het ging in deze om diensten verstrekt
door de Union Professionnelle des entreprises d'assurances belges et e
Âtrange
Áres. Het arrest vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van
24 mei 1996 (T.B.H. 1996, 637) dat op zijn beurt het vonnis van de Voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 1 september 1995 bevestigde (Jaarboek H.P. 1995, 822; D.A.O.R., nr. 36, 1995, 81). De motivering
van beide colleges was enigszins verschillend. Voor de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel zijn de prestaties van intellectuele
aard die tegen betaling worden verstrekt gelijkaardig aan die van een
onderneming die diensten van commercie
Èle aard verschaft. Voor het Hof
van Beroep te Brussel was het feit van de betaling van een vergoeding van
doorslaggevende aard.
Nog vo
Âo
Â r het Hof van Cassatie zich had uitgesproken besliste de Voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat Febiac, een beroepsgroepering uit de automobielsector als verkoper moest worden aangemerkt op
grond van de prestaties van intellectuele aard die tegen betaling aan een
specifieke markt werden aangeboden (Voorz. Kh. Brussel 12 juli 1996, R.W.,
1996-1997, 855 met noot van J. Meeusen; D.C.C.R., nr. 33, 1996, 351).

198

129. DIENSTEN

EN HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS

Ð Of het verstrekken

van onderwijs kan worden beschouwd als dienst in de zin van art. 1-2 WHPC
wordt uiteenlopend beoordeeld.
Ontkennend was het antwoord van de Voorzitter Rechtbank van Koophandel
te Brussel (Voorz. Kh. Brussel 9 augustus 1994, Jaarboek H.P. 1994, 472).
Een jaar later oordeelde een andere Voorzitter van hetzelfde rechtscollege er
anders over (Voorz. Kh. Brussel 20 november 1995, D.C.C.R., nr. 31, 1996,
114 met een kritische noot van G. L. Ballon die zich met het vonnis zou
kunnen verzoenen omdat de dienstverschaffer ingeschreven was in het
handelsregister en dienvolgens de door hem verstrekte diensten als subjectieve daad van koophandel konden worden aangemerkt.).
130. DIENSTEN

VAN LABORATORIA VAN KLINISCHE BIOLOGIE

Ð Volgens G. L.
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Ballon en J. Billiet werden de diensten van laboratoria van klinische biologie
door de Voorzitter van de Rechtbank te Antwerpen ten onrechte aangemerkt
als diensten bedoeld door art. 1-2 WHPC (27 mei 1992, D.A.O.R., nr. 25,
1992, 60). Andere uitspraken zijn niet gekend.
131. ALS

.

DIENST IN DE ZIN VAN ART.

1-2

WERDEN AANGEMERKT:

Prestaties die een objectieve daad van koophandel uitmaken in de zin van

art. 1, 2 ongeacht de hoedanigheid van de dienstverstrekker. Dat daarbij geen
economisch doel wordt nagestreefd is irrelevant. Het niet-dringend ziekenvervoer verzorgd door het Rode Kruis van Belgie
È is als dienst aan te merken
(Brussel 29 oktober 1997, D.C.C.R., nr. 38, 1998, 57 met noot P. De Vroede;
R.W. 1997-1998, 884; Jaarboek H.P. 1997, 601).

.

De levering van software m.b.t. boekhouding (Voorz. Kh. Neufcha
Ãteau

11 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 413).

.

Het organiseren van reizen (Voorz. Kh. Hasselt 15 april 1994; Permanent

documentatiesysteem, verder: Handelspr. 1994/6, randnummer 201).

.

Het presteren van financie
Èle verrichtingen (Voorz. Kh. Brussel 4 maart

1993, D.C.C.R., nr. 20, 1993, 357-360, met noot P. De Vroede; Voorz. Kh.
Brussel 21 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 208).

.

Leerlingen van een hotelschool ter beschikking stellen om in een banket-

zaal op te dienen (Luik 13 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 504).
132. DIENSTEN M.B.T. ONROERENDE GOEDEREN Ð Betwistingen zijn te noteren
i.v.m. dienstprestaties die betrekking hebben op onroerende goederen. Zo
werd de oprichting van een veranda als een dienst in de zin van art 1-2
aangemerkt (Bergen 24 juni 1994, D.C.C.R., nr. 28, 1995, 362, noot P. De
Vroede). Tot eenzelfde conclusie komt ook de Correctionele Rechtbank te
Turnhout m.b.t. het leveren en plaatsen van nieuwe arduin rond een voordeur
(Corr. Turnhout 19 december 1997, R.W. 1998-1999, 99). Daartegenover
staat de beslissing van de Correctionele Rechtbank te Hasselt die het optrekken van een veranda tegen een bestaand gebouw beschouwt als een
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verkoop van een onroerend goed (Corr. Hasselt 25 maart 1997, te verschijnen
in D.C.C.R., nr. 41 met noot P. De Vroede).
133. ACTIVITEITEN VAN ZIEKENFONDSEN Ð Tijdens de parlementaire voorbereiding werd uitdrukkelijk gesteld dat de ziekenfondsen niet binnen de
werkingssfeer van het ontwerp vallen behalve wanneer zij daarbuiten nog
andere activiteiten uitoefenen zoals bijv. de verkoop van producten of het
organiseren van reizen. Toch zijn twee ziekenfondsen met elkaar in de clinch
gegaan n.a.v. een eventuele slechtmaking; de eventuele niet-toepasselijkheid
van de WHPC is niet ter sprake gekomen (Voorz. Kh. Bergen 3 december
1993, Jaarboek H.P. 1993, 493).
134. WERDEN
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.

NIET ALS DIENST IN DE ZIN VAN ART.

1-2

AANGEMERKT:

het ter beschikking stellen van een betalend 900-nummer nu dit nummer

ter beschikking wordt gesteld door appellante (Belgacom) en degene die er
gebruik van maakt aan deze laatste moet betalen (Brussel 24 december 1997,
Jaarboek H.P. 1997, (150) 159);

.

de prestaties van vrije beroepen (Antwerpen 1 december 1997, Jaarboek

H.P. 1997, 618);

.

het verstrekken van een klantenkaart (Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 266).

ONDERAFDELING III

OP DE MARKT BRENGEN

135. HET

BEGRIP

,,OP

DE MARKT BRENGEN'' ZOALS OMSCHREVEN IN ART.

KOMT IN DE RECHTSPRAAK ZEER WEINIG AAN BOD

.

1-5

Ð Hierna twee vermeldingen:

een onderneming die vanuit Frankrijk reclame verspreidt die in Belgie
È

kenbaar wordt gemaakt en waarbij salons te koop worden aangeboden, stelt
een daad die aan te merken is als een op de markt brengen in de zin van art. 1-5
WHPC (Voorz. Kh. Doornik 26 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, (178) 182);

.

het begrip ,,op de markt brengen'' is een autonoom begrip; het moet niet

worden ingeroepen om de hoedanigheid van verkoper in de zin van art. 1-6
WHPC te omschrijven (Brussel 24 mei 1996, T.B.H., 1996, (637) 642).

ONDERAFDELING IV

VERKOPER

136. NAAR

.

LUID VAN ART.

1-6a

IS VERKOPER:

Elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechts-

persoon die diensten aanbiedt of verkoopt in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel.

.

De term ,,verkoper'' heeft een zeer ruime betekenis. De wetgever heeft

elke economische agent willen viseren (Voorz. Neufcha
Ã teau 11 mei 1993,
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Jaarboek H.P. 1993, 413). Het begrip wordt in de WHPC in een betekenis
gebruikt die volledig verschilt van die voorkomend in het B.W. inzake de
verkoop (Voorz. Kh. Kortrijk 20 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992, 393; in
dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 12 juli 1996, R.W. 1996-1997, 855 met noot
J. Meeusen).
Betwistbaar is evenwel de stelling dat de term ,,verkoper'' beantwoordt aan
de omschrijving voorkomend in art. 1 van de Wet van 17 juli 1975 m.b.t. de
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen zoals voorgehouden wordt door het Hof van beroep te Luik (19 oktober 1993, Jaarboek H.P.
1993, 499).
137. VERKOPER-TOELICHTING

DER BEGRIPPEN

Ð Aangenomen wordt dat het

begrip ,,handelaar'' dient te worden opgevat in de zin daaraan gegeven in de
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Wet van 14 juli 1971: de term handelaar verwijst naar art. 1 van het Wetboek
van Koophandel (Cass. 1 februari 1985, T.B.H. 1985, 259; J.T. 1986, 178,
R.W. 1984-1985, 2911 met noot P. De Vroede).
Wat de begrippen ,,producten'' en ,,diensten'' betreft dient te worden verwezen naar de omschrijving voorkomend in art. 1-1 en 1-2 WHPC.
Als tekoopaanbieding is aan te merken o.m. het versturen van mailings naar
toekomstige klanten met mededeling van het opstarten van een eigen bedrijf
en het voorstellen van een product op een vakbeurs. (Voorz. Kh. Hasselt
10 december 1993, Handelspr. 1994/2, randnummer 57).
Een beroepsactiviteit veronderstelt een opeenvolging van handelsdaden. Er
kan van een beroepsactiviteit geen sprake meer zijn wanneer een school
eenmaal per jaar eetmalen klaarmaakt voor een uitgenodigd publiek en zulks
doet teneinde geld in te zamelen voor de aankoop van het vereiste didactisch
materiaal (Voorz. Kh. Neufchateau 23 november 1993, Handelspr. 1994/1,
randnummer 1).
138. WERDEN

.

ALS VERKOPER IN DE ZIN VAN ART.

1-6a

AANGEMERKT:

Een VZW die producten of diensten aanbiedt met het oog op de verwe-

zenlijking van haar maatschappelijk doel. Het is daarbij zonder belang of
deze aanbiedingen gebeuren met of zonder winstoogmerk. Worden bedoeld
de diensten bestaande in het promoveren van integraal beheer in de ondernemingen en organisaties, door de analyse van de bestaande en het voorstellen en inbrengen van moderne beheerssystemen, hetzij in heel het bedrijf
of de organisatie, hetzij in bepaalde gedeelten ervan (Voorz. Kh. Gent
14 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 473).

.

Een VZW die tegen een vaste som reizen of verblijven organiseert ook al

wordt aldus de verwezenlijking van het statutair doel beoogd (Voorz. Kh.
Kortrijk 20 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992, 341).

.

Een VZW die tegen normale vergoeding diensten presteert aan zieke,

gehospitaliseerde of verongelukte personen (Voorz. Kh. Brussel 2 september
1996, Jaarboek H.P. 1996, 540).
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.

De handelaar die producten te koop aanbiedt of verkoopt ongeacht of hij

handelt in eigen naam en voor eigen rekening dan wel als handelsagent in
naam en voor rekening van een principaal (Brussel 27 augustus 1996, Jaarboek H.P. 1996, 196).

.

De VZW die leerlingen van een door haar geleide hotelschool ter beschik-

king stelt van derden voor de organisatie van een receptie, hetgeen geen
prestigieus of vormend karakter heeft maar tot enig doel heeft het leveren
van goedkope werkkrachten (Luik 13 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995,
504 met kritische noot van A. Puttemans, ,,Professeur = vendeur? Ou
Á il sera
question d'enseignement ho
Âgulation et concurrenÃ telier, d'artisanat, d'autore
ce de
Â loyale'', ibidem, 508 e.v.).

.

De Union Professionnelle des entreprises d'assurances belges et e
Âtrange
Á-
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res omdat deze beroepsvereniging diensten voor haar leden presteert in de
zin van art. 1-2 WHP (Voorz. Kh. Brussel 1 september 1995, D.A.O.R.,
nr. 36, 1995, 81; zie evenwel Cass. 13 maart 1999, randnummer 128).
139. VERKOPER IN DE ZIN VAN ART. 1-6b Ð Verkoper is de overheidsinstelling
of de rechtspersoon waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die
een commercie
È le, financie
Èle of industrie
Èle activiteit aan de dag legt en die
producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt.
Bedoeld worden:

.

Instellingen van openbaar nut zoals Office de Promotion du Tourisme

Wallonie-Bruxelles, Toerisme Vlaanderen en Sabena waarvan de activiteit
erin bestaat de deelname van economische agenten aan handelsforen te
beheren; het ontbreken van een rechtstreekse rentabiliteit van deze activiteiten
is irrelevant (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 909).

.

De Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ressorterend onder het

Ministerie van Landsverdediging die diensten verleent aan de leden van de
militaire gemeenschap. Volgens het Hof van Beroep te Brussel moeten de
termen ,,commercie
È le activiteit'' in artikel 1.6.c (bedoeld wordt 1.6.b) in hun
gebruikelijke betekenis worden uitgelegd; rekening moet worden gehouden
met de daadwerkelijk uitgeoefende activiteit en niet met de wettelijke
opdracht (Brussel 19 september 1995, Jaarboek H.P. 1995, (492) 495-496,
met noot R. Strubbe, ,,Met het reisbureau naar de stakingsrechter, Omtrent de
niet winstgevende bevrediging van sociale en culturele behoeften in het
economisch recht'', ibidem, 499 e.v.).

.

Het Nationaal Geografisch Instituut omdat de oprichtingswet voorziet dat

de instelling werken mag uitvoeren voor rekening van derden. Uit parlementaire werken zou blijken dat het parlement wenste dat dit instituut in staat zou
zijn een ,,soepel'' commercieel beleid te voeren (Gent 16 november 19951994 /A.R./0853 niet gepubliceerd maar vermeld door P. Wytinck, in Handelspraktijken anno 1996, 17, voetnoot 80).

.

De Regie der Luchtwegen opgericht bij Besluitwet van 20 november 1946,

statuut vastgelegd bij KB van 5 oktober 1970. Art. 1 bepaalt dat de hande-
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lingen van de Regie geacht worden commercie
Èle handelingen te zijn (Brussel
7 december 1995, Jaarboek H.P. 1995, 676).

.

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen die gegevens levert aan

Febiac, een beroepsvereniging uit de automobielsector, en aan de leden ervan
(Voorz. Kh. Brussel 12 juli 1996, R.W. 1996-1997, 855, noot J. Meeusen).

.

Een autonoom overheidsbedrijf zoals De Post die via haar postbodes of via

haar postkantoren de producten van Touring Club in naam en voor rekening
van deze laatste verkoopt (Voorz. Kh. Antwerpen 20 juli 1995, Jaarboek
H.P. 1995, 819).
140. VERKOPER IN DE ZIN VAN ART. 1-6c Ð Verkoper is de persoon die, hetzij
in eigen naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid
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beklede derde, met of zonder winstoogmerk een commercie
Èle, financie
Èle of
industrie
Èle activiteit uitoefent en die producten of diensten te koop aanbiedt
of verkoopt.
141. DE

IN ART.

1-6c

VOORKOMENDE OPSOMMING IS ALS RESIDUAIR TE BESTEM-

PELEN

.

Is art. 1-6a niet van toepassing dan brengt artikel 1-6c vaak soelaas (P. De

Vroede, Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991, 13). Soms wordt verwezen
naar art. 1-6a wanneer art. 1-6c bedoeld wordt.

.

Bij het onderzoek of het Rode Kruis van Belgie
È als verkoper te beschou-

wen is stelt het Hof van Beroep te Brussel: ,,afgezien van de discussie of de
definitie van verkoper in art. 1-6a al dan niet het winstoogmerk veronderstelt
in geval van te koop aanbieden of verkopen van diensten, dient opgemerkt
dat zo geen winstoogmerk wordt beoogd, het Rode Kruis van Belgie
È in ieder
geval valt onder het begrip verkoper beschreven in art. 1-6c'' (Brussel
29 oktober 1997, D.C.C.R., nr. 38, 1998, 57 noot P. De Vroede; Jaarboek
H.P. 1997, 601).
142. OP

.

GROND VAN ART.

1-6c

WERDEN ALS VERKOPER AANGEMERKT:

Een bediende-vertegenwoordiger met buitenopdrachten. Het gaat in deze

om klantenronseling door een gewezen werknemer, door het verzenden van
brieven aan klanten van aanlegster met vermelding dat tweede verweerster
verder ten dienste der klanten staat als tewerkgestelde bij de eerste verweerster. In dit laatste geval komt m.i. de beslissing als betwistbaar over (in
dezelfde zin P. Wytinck, op. cit. 19, voetnoot 90) en is de nieuwe werkgever
en niet de ex-werknemer van aanlegster als verkoper te beschouwen (Voorz.
Kh. Leuven 25 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 513).

.

Een ex-werknemer die naar toekomstige klanten mailings stuurt waarin hij

stelt een eigen bedrijf op te starten en een product te zullen voorstellen op een
vakbeurs. Belangrijk voor de Voorzitter is dat de ex-werknemer zich aldus
niet tot daden van voorbereiding had beperkt, maar effectief producten te
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koop had aangeboden (Voorz. Kh. Hasselt 10 december 1993, Handelspr.
1994/2, randnummer 57).

.

Een zaakvoerder van een benzinestation met statuut zoals voorzien in het

KB van 9 juni 1981 (Kh. Brussel 21 juni 1996, Handelspr. 1996/4, randnummer 127).

.

Test-Aankoop voor de verkoop van haar gelijknamig magazine (Brussel

21 juni 1996, D.C.C.R., nr. 33, 1996, 365, met kritische noot G. Straetmans).

.

De VZW Floreal die een vakantiecentrum uitbaat (Brussel 19 januari

1995, voorziening verworpen Cass. 3 oktober 1996, Recente arresten van
het Hof van Cassatie 1997, 295 e.v.; in dezelfde zin Cass. 15 september
1995, R.W. 1995-96, 848).

.

De natuurlijke persoon die voor eigen rekening op beroepsmatige wijze en
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tegen betaling trainingscursussen verstrekt aan het personeel van ondernemingen en/of instellingen (Brussel 20 februari 1996, R.W. 1996-97, 442).

.

Een ziekenfonds voor zover de diensten niet uitsluitend door geneesheren

worden verleend (Vred. Zinnik 21 november 1996, D.C.C.R., nr. 34, 1997, 66).

.

Een VZW die een jaarbeurs inricht en met het oog daarop handelaars de

mogelijkheid biedt om tegen betaling te beschikken over een stand op die
jaarbeurs om hun producten en diensten aan het publiek voor te stellen
(Brussel 16 september 1997, Jaarboek H.P. 1997, 425).

.

Een VZW die een bedrijf voor verhuur van ziekenwagens uitbaat (Voorz.

Kh. Brussel 10 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, 466).
143. IN VOLGENDE GEVALLEN WERD DE HOEDANIGHEID VAN VERKOPER AFGEWEZEN:

.

Een werknemer die niet voor eigen rekening, maar voor rekening van een

werkgever producten of diensten verkoopt (Voorz. Kh. Brugge 13 oktober
1995, Jaarboek H.P. 1995, 533).

.

Een VZW waarvan de activiteit erin bestaat assistentie te verlenen bij de

organisatie door derden van paardenwedstrijden en tussen te komen bij de
controle op de regelmatigheid van die wedstrijden: een dergelijke VZW
wordt niet door art. 2 W. Kh. noch door de Wet op het ambachtsregister
geviseerd (Voorz. Kh. Brussel 14 februari 1994, Jaarboek H.P. 1994, 434).

.

Een orgaan van een BVBA (Voorz. Kh. Kortrijk 14 maart 1994, Jaarboek

H.P. 1994, 440; in dezelfde zin Luik 19 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993,
499).

.

Een VZW die voor haar eigen leden reizen organiseert; zij richt zich dus

niet tot het publiek en verkoopt ook geen diensten (Voorz. Kh. Turnhout
30 juni 1992, Jaarboek H.P. 1992, 429 met een m.i. gefundeerde kritische
noot R. Strubbe, ,,De stakingsrechter en de vzw reisorganisator, ijlings naar
nergens'', ibidem, 433 e.v.).

.

Een werknemer vermits hij als dusdanig geen handelsactiviteit uitoefent

(Voorz. Kh. Kortrijk 31 januari 1994, Jaarboek H.P. 1994, 292; in dezelfde
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zin Voorz. Kh. Luik 1 augustus 1996, Handelspr., 1996/5, 179 en Gent
30 mei 1996, ibidem, 179).

.

De echtgenote van een ondernemer die zich met de activiteiten van haar

echtgenoot niet inlaat (Voorz. Kh. Brussel 9 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993,
436).

.

Een curator die enkel daden van vereffening stelt en de handelsactiviteit

als dusdanig niet verder zet (Voorz. Kh. Brussel 20 juli 1994, bevestigd bij
Brussel 12 september 1995, J.T., 1996, 106; in dezelfde zin Voorz.
Kh. Antwerpen 11 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 641; anders Bergen
26 juni 1995, J.T., 1996, 64).

.

De merkhouder van Lotto vermits men merkhouder kan zijn zonder

producten te koop aan te bieden (Voorz. Kh. Gent 19 februari 1996, R.W.
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1997-1998, 370).

.

Een journalist die in een persartikel persoonlijke en kritische beschouwin-

gen weergeeft (Voorz. Kh. Brussel 21 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 883).

.

De VZW die via mailing de promotie van de beurs Meeting '94 te Brussel

beoogde; de diensten die zij promoot biedt zij noch zelf, noch in naam van
derden te koop aan (Antwerpen 27 oktober 1997 R.W. 1998-1999, 195;
Jaarboek H.P. 1997, 599).

.

De activiteit die uitgeoefend wordt in het kader van een arbeidsovereen-

komst moet worden toegerekend aan de werkgever en kan in hoofde van de
werknemer geen commercie
È le activiteit uitmaken. Ongeacht of de werknemer al dan niet rechtstreeks in contact staat met het publiek kan zijn
activiteit er niet toe leiden hem te beschouwen als een ,,verkoper'' in de zin
van art. 1, 6 WHPC (Brussel 28 augustus 1997, Jaarboek H.P. 1997, 577).

AFDELING II
OORSPRONGSBENAMINGEN

144. OMSCHRIJVING

VAN HET BEGRIP

,,OORSPRONGSBENAMING'' Ð Art. 16

WHPC herneemt met evenveel woorden de in art. 14 WHP voorkomende
omschrijving van het begrip ,,Oorsprongsbenaming''. Wel dient rekening
o

gehouden met de Bijzondere wet van 8 augustus 1988 die in art. 6 § 1-VI-4

bepaalt dat het mededingingsrecht en het recht inzake handelspraktijken een
federale bevoegdheid blijft met uitzondering evenwel van de toekenning van
kwaliteitslabels en oorsprongsbenamingen van regionale of lokale aard. De
Koning is dienvolgens niet meer bevoegd voor het aanwijzen van benamingen van oorsprong van lokale of regionale aard. Zie verder over deze
materie: B. Ponet, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen, 1998, 687 blz.
o

145. ART. 23-1
o

art. 23-1

HEEFT HET OVER DE OORSPRONG VAN EEN PRODUCT

Ð Het in

voorkomend begrip ,,oorsprong'' kan niet gelijkgesteld worden
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met een benaming van oorsprong zoals bedoeld in art. 16 (Voorz. Kh. Brussel
10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 361).
146. HET VLAAMS BESLUIT VAN 20

JUNI

1995 Ð In uitvoering van het Besluit

van 20 juni 1995 van de Vlaamse regering werden getroffen:
a) het Ministerieel Besluit van 9 juli 1997 houdende erkenning van ,,Hagelandse Wijn'' als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. in de zin van verordening (EG) 823/87 van 16 maart
1987 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in
bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (B.S. 23 oktober
1997).
b) het Ministerieel Besluit van 9 juli 1997 houdende erkenning als geogra-
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fische benaming in de zin van art. 5 § 3 van verordening (EG) 1576/89
van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken van:

.
.
.

,,Hasseltse Jenever'';
,,Balegemse Jenever'';
,,`O' de Flander, Oost-Vlaamse graanjenever''; (B.S. 23 oktober 1997).

147. HET

WAALS DECREET VAN

7

SEPTEMBER

1989 (B.S. 28

NOVEMBER

1989)

Ð In uitvoering van het decreet van 7 september 1989 nam de Waalse
regering enkele besluiten waarvan de hierna vernoemde nog rechtskracht
hebben:

.

Besluit van 29 september 1994 - Waals kwaliteitslabel ,,Poulet de chair''

(B.S. 3 februari 1995).

.

Besluit van 11 september 1997 - Waalse lokale oorsprongsbenaming

,,Dentelle de Binche'' (B.S. 1 november 1997) (In de Nederlandse vertaling
staat ,,aanduiding van lokale herkomst'' als vertaling voor ,,appellation
d'origine locale'').
148. DE

EUROPESE BESCHERMING

a) Bij verordening 1107/96 van de commissie (P.B. L. 148 van 21 juni
1996) werd het mogelijk gemaakt over te gaan tot registratie van de
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de
procedure van art. 17 van Verordening (EEG) 2081/92 van de Raad van
14 juli 1992 (P.B. 208, 24 juli 1992, 29). Werden in uitvoering van deze
verordening geregistreerd de oorsprongsbenaming ,,Ardense Ham'' en
,,Ardense Boter''.
b) Verordening 1107/96 werd aangevuld bij verordening 1263/96 van 1 juli
1996. Op grond van deze verordening werd ook de oorsprongsbenaming
,,Fromage de Herve,, erkend. Op Belgisch vlak gaat deze erkenning terug
tot het M.B. 30 april 1938 (B.S. 11 mei 1938).
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149. MISKENNING

VAN DE OORSPRONGSBENAMING

,,ARDENSE

HAM''

Ð Het

vervaardigen in Belgie
È van ham onder de benaming ,,Ardenner Schinken''
wanneer niet voldaan is aan de fabricagevoorwaarden voor hammen beschermd door de benaming van oorsprong ,,Ardense Ham'', is strijdig met de
artikelen 16, 20 en 21 WHPC, ook al wordt de ham slechts in kleine hoeveelheden aan een professioneel publiek en op een buitenlandse handelsbeurs te koop aangeboden (Voorz. Kh. Gent 13 juli 1992, Jaarboek H.P.
1992, 45 met noot P. De Vroede).

AFDELING III
RECLAME
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ONDERAFDELING I

ALGEMEEN

150. ART. 22 WHPC

VERVANGT ART.

19 WHP Ð Art. 22 WHPC verstrekt

een omschrijving van het begrip reclame. Zoals gebruikelijk geldt deze
bepaling slechts voor de toepassing van de WHPC. Los van de gewijzigde
benaming 'Reclame i.p.v. Handelspubliciteit' zijn volgende verschillen t.o.v.
art. 19 WHP aan te merken.
Art. 19 had het over ,,informatie'', terwijl art. 22 WHPC de term ,,mededeling'' hanteert. Art. 19 WHP bepaalde dat de handelspubliciteit de verkoop
van een product of van een dienst bij het publiek diende te bevorderen.
Aanvaard werd dat de term ,,publiek'' duidde op de consument (P. De
Vroede en G. L. Ballon, Handelspr., 185 met de aldaar geciteerde rechtspraak). Het wegvallen van de term ,,Publiek'' is als een verruiming aan te
merken (Luik 21 december 1995, Handelspr. 1996/1, randnummer 3; Brussel
10 september 1996, Handelspr. 1996/5 - randnr. 157).
De in art. 22 WHPC bedoelde reclame geldt ook voor onroerende goederen,
rechten en verplichtingen. De schaarse rechtspraak heeft deze ,,uitbreiding''
vrij handig verwerkt (zie randnummer 132).
Art. 22 is in tegenstelling tot art. 19 WHP niet meer beperkt tot reclame die
zich richt tot de consument (Voorz. Kh. Hasselt 24 december 1993,
D.C.C.R., nr. 26, 1995, 159).
151. HET

BEGRIP RECLAME WORDT ZEER RUIM GEõÈNTERPRETEERD

Ð Werd als

reclame aangemerkt:

.

De vermelding van een octrooi op een verpakking (Voorz. Kh. Nijvel

19 juni 1992, Jaarboek H.P. 1992, 136; in dezelfde zin Voorz. Kh. Dendermonde 26 april 1995, Jaarboek H.P. 1995, 151).

.

De vermelding op een factuur van de hoedanigheid van exclusief

concessiehouder (Voorz. Kh. Brussel 1995, Jaarboek H.P. 1995, 193).

.

Het uithangbord en de handelsnaam waarin de handelsactiviteit vervat is

(Voorz. Kh. Gent 22 februari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 507).
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.

Een document van een bankinstelling waarvan men beweert dat het

bestemd is voor intern gebruik door de agentschappen van die bank; de
verantwoordelijken van de agentschappen zijn ertoe gemachtigd de inhoud
van dat document ook buiten hun agentschap te verspreiden. Er bestaan geen
instructies om het document intern te houden (Voorz. Kh. Brussel 21 februari
1996, Jaarboek H.P. 1996, 208 met gedeeltelijk instemmende noot van G. L.
Ballon; T.B.H., 1997, 446).

.

Het aanbod van een gratis geschenk zelfs zonder aankoopverplichting

gedaan door een postorderverkoper heeft minstens onrechtstreeks tot doel de
verkoop van producten uit de catalogus van de verkoper te bevorderen
(Voorz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154).
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152. ALLE

.

MODALITEITEN VAN MEDEDELING WORDEN BEDOELD

De algemene bewoordingen van art. 22 WHPC laten niet toe een indivi-

duele mededeling aan de klanten uit het begrip reclame uit te sluiten (Voorz.
Kh. Brussel 14 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 185).

.

Elke promotionele mededeling, weze zij gericht tot een vakman of een

consument, is reclame in de zin van de WHPC. De hoedanigheid van de
bestemmelingen van de reclame, of hun aantal is irrelevant (Voorz.
Kh. Brussel 13 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 447).
153. EEN

VERKOOPSBEVORDERENDE BEDOELING WORDT A.H.W. VERMOED WAN-

NEER DE MEDEDELING GEBEURT DOOR EEN VERKOPER IN DE ZIN VAN DE WET

.

Mededelingen met verwijzingen naar concurrenten door een verkoper ge-

daan tijdens een persinterview en later in de pers gepubliceerd moeten als
reclame worden beschouwd in de zin van art. 22 WHPC. Het feit dat de
journalist die mededelingen met eigen commentaar heeft aangevuld verandert
daar niets aan (Voorz. Kh. Kortrijk 24 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 220).

.

Een brief uitgaande van een vennootschap die mede opgericht werd door

ex-werknemers van een concurrent en gericht aan de clie
Ènteel van deze
concurrent, waarin verwezen wordt naar de vroegere tewerkstelling van de
werknemers bij deze concurrent en het feit dat zij hun dienstverband nu
verder zetten op zelfstandige basis is reclame in de zin van art. 22 (Voorz.
Kh. Tongeren 17 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 426).

.

De mededeling van Belgacom dat zij in de toekomst haar officie
Èle tele-

foongidsen ,,in eigen beheer'' zal uitgeven in samenwerking met een ter zake
gespecialiseerde partner en dat met het oog daarop haar commercie
Èle adviseurs binnenkort met de potentie
È le klanten contact zullen opnemen om hen te
informeren over advertentiemogelijkheden, heeft minstens onrechtstreeks tot
doel de verkoop van advertentieruimte te bevorderen en is derhalve reclame
in de zin van art. 22 WHPC. De omstandigheid dat Belgacom niet de
bedoeling had om de gidsen zelf uit te geven, maar ze toe te vertrouwen
aan een nog op te richten filiaal, is daarbij niet relevant (Brussel 19 oktober
1995, Jaarboek H.P. 1995, 118).
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.

Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel is de

basisfunctie en het doel van de reclame niet de informatie van de consument
maar de bevordering van de verkoop van producten en diensten (Voorz.
Kh. Brussel 5 december 1994, Ing. Cons. 1995, 51).

.

Het overmaken aan potentie
Èle klanten, van een overzicht van twee

medische producten waarbij de prijs van de samenstellende delen van het
eigen product vergeleken wordt met die van dat concurrerend product zij het
dat de geadresseerde zelf de prijs van het concurrerend product moet
invullen, hetzij op basis van eigen kennis hetzij door navraag te doen bij
degene die het overzicht overhandigd heeft, en het verstrekken van vergelijkende studies waarin beide producten vergeleken worden inzake hun
eigenschappen, kan niet beschouwd worden als het belangeloos verstrekken
van waardevolle wetenschappelijke informatie, maar wel als reclame in de
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zin van art. 22 WHPC (Antwerpen 17 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995,
108).
154. VOLSTAAT

.

EEN EENVOUDIGE MEDEDELING?

Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi is

een eenvoudige mededeling geen handelsreclame (Voorz. Kh. Charleroi
6 mei 1994, D.C.C.R., nr. 28, 1995, 335 met noot G. Straetmans).

.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel gaat nog een

stapje verder door te stellen dat het vereist blijft dat de mededeling een
publiek karakter heeft om als reclame gekwalificeerd te worden (26 oktober
1992, Jaarboek H.P. 1992, 163; 25 januari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 60;
25 april 1994, Jaarboek H.P. 1994, 80).
Deze stelling werd niet door andere rechtscolleges gevolgd.
155. WERDEN

.

NIET ALS RECLAME AANGEMERKT:

Het opgeven van een gedetailleerde kostprijsberekening van een product

op verzoek van potentie
Èle klanten, met vermelding van de samenstelling van
dat product naast die van een met name genoemd concurrerend product
(Voorz. Kh. Turnhout 24 juni 1994, Jaarboek H.P. 1994, 105 met kritische
noot G. Straetmans).

.

Een persartikel dat de persoonlijke en kritische beschouwingen van een

journalist weergeeft over informatie die hij bekomen heeft op een persconferentie kan niet beschouwd worden als reclame die uitgaat van de
verkoper die de persconferentie organiseert (Voorz. Kh. Brussel 21 mei
1996, Jaarboek H.P. 1996, 883).

.

Het gebruik door een dienstverstrekker van een woord om zichzelf of een

activiteit te identificeren waarbij dat woord in het dagelijks taalgebruik geen
enkele betekenis heeft, is geen reclamedaad. Een dergelijke daad veronderstelt op zijn minst de mededeling, zelfs al is zij impliciet, van een boodschap
die erop gericht is de verkoop van diensten te bevorderen (Voorz. Kh.
Brussel 25 januari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 60).
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156. EEN

ONJUISTE BESLISSING

Ð Ten onrechte werd voorgehouden dat de

reclame voor roerende waarden en andere financie
È le instrumenten niet valt
onder toepassingsgebied van de WHPC (Voorz. Kh. Nijvel 16 september
1997, Jaarboek H.P. 1997, 629).
De rechtsleer deelt het standpunt van de Nijvelse rechter niet (P. Wytinck,
op. cit., 9 met referenties in voetnoot 39). J.L. Fagnart, ,,Boutiquiers et
consommateurs: me
Ãme combat'', in Les Pratiques de commerce, l'information et la protection du consommateur, 7.

ONDERAFDELING II

AFBREKENDE RECLAME
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157. HET

VERBOD

o

Ð Art. 23-6

verbiedt reclame die afbrekende gegevens

bevat ten opzichte van een andere verkoper, zijn producten, zijn diensten of
zijn activiteit.
158. HET

MOET GAAN OM RECLAME IN DE ZIN VAN ART.

22 WHPC Ð Aan dit

vereiste is voldaan wanneer de aangevochten mededeling uitgaat van een
verkoper in de zin van art. 1-6 WHPC. Alsdan wordt inderdaad een verkoopbevorderende bedoeling vermoed (Voorz. Kh. Kortrijk 24 juni 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 220).
159. DE

AARD VAN HET VERBOD

Ð Over de aard van het verbod is de

rechtspraak verdeeld. Volgens een Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel is het een absoluut verbod dat door geen enkele omstandigheid kan gerechtvaardigd worden (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 204). De eigen structuur van een bepaalde markt, weze
zij duopolistisch, is niet van aard om vergelijkende reclame te rechtvaardigen
wanneer de vergelijkingen afbrekend zijn voor de concurrent en beogen de
eigen onderneming op de voorgrond te plaatsen (Voorz. Kh. Brussel 14 april
1997, Jaarboek H.P. 1997, 185).
Er zijn beslissingen die een ander geluid ten gehore brengen o.m. omdat de
aangevochten reclame niet agressief is. Zulks is het geval voor een bewering
dat men bepaalde diensten goedkoper aanbiedt dan de concurrent op de
betrokken markt terwijl men ook aangeeft hoe dit verschil in prijs verwezenlijkt wordt (Brussel 24 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 150).
In dezelfde gedachteorde kan ook een algemene kritiek t.a.v. een product,
een proce
Âde
Â of een verkoopsmethode, wanneer zij ten gronde juist is en
gematigd en qua vorm niet overschrijdt wat rechtmatig is op het gebied van
de mededinging, niet als slechtmaking worden aangemerkt (Voorz. Kh.
Brussel 6 mei 1997, Jaarboek H.P. 1997, 193).
160. HET BELANG VAN HET WAARHEIDSGEHALTE Ð Het is zonder belang of de
slechtmakende beweringen enige grond hebben, aldus de mening van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel (7 mei 1993, Jaar-
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boek H.P. 1993, 409) en van zijn collega te Hasselt (22 maart 1994, Jaarboek
H.P. 1994, 320).
161. SLECHTMAKING

UITGAANDE VAN EEN PERSORGAAN

Ð Is ook verboden

slechtmaking uitgaande van een persorgaan (Voorz. Kh. Luik 27 september
1994, Jaarboek H.P. 1994, 391; vgl. Brussel 21 juni 1996, Jaarboek H.P.
1996, 442).
o

162. ARTIKEL 23-6

EN DE IDENTIFICATIEMOGELIJKHEDEN
o

van Toelichting wordt gesteld dat de artikelen 23-6

Ð In de Memorie
o

en 23-7

bedoeld zijn

om elkaar aan te vullen (Senaat 1984-1985, Stuk 947/1, 17) en dat hun
toepassingsgebied verschillend is. Dit standpunt dient wel enigszins genuanceerd te worden. Uit de rechtspraak blijkt dat slechtmaking steeds, zij het dan
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meestal impliciet, een vergelijking inhoudt met de daaraan verbonden mogelijkheid de overtreder(s) te identificeren. Uiteraard is deze identificatieo

mogelijkheid geen vereiste voor de toepassing van art. 23-6 , zij het dat de
slechtmakende reclame t.a.v. bepaalde producten eveneens de mogelijkheid
verschaft de verkoper van die producten te identificeren (Voorz. Kh. Brussel
2 september 1997, Jaarboek H.P. 1997, 204).

.

Slechtmakend is reclame voor een vruchtennectar waarin gesuggereerd

wordt dat in tegenstelling tot de aangeprezen nectar, limonade niet in staat is
de dorst te lessen en de aanwezigheid van toegevoegde suiker en koolzuurgas
limonade niet geschikt maakt voor kinderen en limonade minder vruchten
bevat in vergelijking met nectar (Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115, bevestigd bij Brussel 13 oktober 1995, Jaarboek H.P.
1995, 96) met hierna vermelde interessante overwegingen:
,,Om het afbrekend of misleidend karakter van een reclame te beoordelen
dient rekening gehouden te worden met de reclame in zijn geheel en de
kennisname van de ganse tekst door de consument eerder dan met enkele
zinnen die deel uitmaken van deze reclame. Het feit dat het afbrekende
uitsluitend gericht is op een groep producten in het algemeen, doet geen
afbreuk aan het onrechtmatig karakter van een dergelijke reclame indien
deze gedraging een bepaalde groep verkopers betreft. De reclameboodschap
die voor de consument essentie
Èle informatie achterhoudt vervalst hierdoor
een evenwichtige beoordeling van de positieve en negatieve kenmerken van
producten door de consument.'' Noot van A. Puttemans: ,,Publicte
Âs Punica:
la Cour dit toujours NON! Pas d'avis de le
Âgalite
Â, pas d' appre
Âciation
analytique'', ibidem, 104).

.

De passus in de reclame van een reisorganisator die stelt dat de kosten van

glanzende brochures en dure foto's best worden gebruikt om de prijs van een
reis te drukken, maakt een afbrekende vergelijking uit ten opzichte van
reisorganisatoren die dergelijke brochures uitbrengen (Antwerpen 14 april
1997, Jaarboek H.P. 1997, 139).

.

In een aankondiging voor een bouwstof wordt gesteld dat ze ,,hard hout

kan vervangen en bijgevolg een einde kan stellen aan de vernietiging van
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onze wouden''. Deze reclame zou slechts kunnen verboden worden indien de
vergelijking zonder noodzaak de identificatie van een of meer andere verkopers mogelijk maakt, m.a.w. op grond van art. 23, 7. De vergelijking van
producten die op generieke wijze word beschreven of van systemen is
toegelaten (Voorz. Kh. Verviers 5 juni 1992, D.C.C.R., nr. 19, 1993, 267
met kritische noot G. L. Ballon; Jaarboek H.P. 1992, 133).
163. DE

IDENTIFICATIEMOGELIJKHEID VAN DE CONCURRENT(EN) KAN RECHT-

STREEKS ZIJN:

.

Een persmededeling van een radiostation waarschuwt voor vertegenwoor-

digers van een ander radiostation die trachten tegen betaling reclameboodschappen te ronselen om via hun radiostation verspreid te worden. Voorge-
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houden werd dat noch de boodschappen noch de gelden bij eerstgenoemden
terechtkomen (Voorz. Kh. Hasselt 4 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996,
922).

.

De verkoper die de ingebrekestelling door een andere verkoper in zijn

verkooppunt uithangt teneinde t.a.v. zijn clie
Ènteel te suggereren dat de
aangeklaagde onwettige daden slechts moeten worden bee
Èindigd door de
schuld van die andere verkoper (Voorz. Kh. Kortrijk 16 oktober 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 502).

.

De reclame van een fotograaf die zich nieuw op een plaats vestigt en

waarin overduidelijk gesuggereerd wordt dat de lokale consumenten tot zijn
komst hun fotomateriaal onnodig duur hebben betaald bij bestaande lokale
fotografen en dat deze laatsten hun clie
Ènteel laten opdraaien voor de luxueuze inrichting van hun zaak en onredelijke winstmarges nemen (Brussel
24 augustus 1995, Jaarboek H.P. 1995, 87).

.

Een persbericht van Belgacom dat betrekking heeft op de door Belgacom

uit te geven telefoongidsen waarschuwt voor de activiteiten van een concurrerende uitgever van telefoongidsen op een wijze dat bij de klant ten
onrechte de indruk ontstaat dat deze concurrent zich schuldig maakt aan
ongeoorloofde praktijken of waardoor de klant twijfels krijgt omtrent deze
concurrent (Voorz. Kh. Brussel 5 oktober 1994, Jaarboek H.P. 1994, 113
bevestigd bij Brussel 19 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 118; in deze
zaak werd ook de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 5 augustus
1991 tot bescherming van de economische mededinging vastgesteld, zie P.
De Vroede, De wet tot bescherming van de economische mededinging,
randnummers 104-105).

.

Zo iedere verkoper een visie mag hebben over de toekomstperspectieven

van zijn eigen branche, mag hij die visie niet verspreiden met een verkoopbevorderend doel voor zijn eigen bedrijf, wanneer zij slechtmaking inhoudt
van het bedrijf of de producten van een welbepaalde met naam genoemde
concurrent. In een vraaggesprek had de betrokken verkoper gesteld dat de
inkrimping van de vraag in een groot deel van Europa en de oplopende
kosten voor productontwikkeling de positie van kleine met naam genoemde
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leveranciers van kantoormeubelen in het gedrang zou brengen (Voorz. Kh.
Kortrijk 24 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 220).

.

De tekst verspreid door een handelaar tijdens een uitreikingsplechtigheid

van milieuprijzen en waarin de beslissing van de jury om een prijs toe te
kennen aan het product van een concurrent bekritiseerd werd (Voorz. Kh.
Brussel 28 april 1994, Jaarboek H.P. 1994, 93).

.

Een brief verstuurd aan de klanten van een parallelhandelaar door een

invoerder van wagens waarin verwezen wordt naar BTW-fraude ter verklaring van de lagere prijzen dan deze gehanteerd door de officie
È le dealers. Het
gaat hier om een slechtmaking en afbrekende reclame ook al wordt de naam
van de parallelhandelaar niet genoemd (Voorz. Kh. Antwerpen 12 oktober
1995, Jaarboek H.P. 1995, 203; vgl. Voorz. Kh. Brussel 30 juni 1997,
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Jaarboek H.P. 1997, 493).

.

Een bank die een mailing verspreidt waarin ten onrechte de sluiting van

een postkantoor aangekondigd wordt (Voorz. Kh. Namen, 20 april 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 443 in deze werd ook een inbreuk vastgesteld op art. 23,
o

o

2 , 3

.

o

en 7

evenals op art. 93).

De uiterst schadelijke aanval op een handelaar waardoor zijn reputatie

wordt aangetast door een lasterlijke, eerrovende daad of zelfs door een
eenvoudige kritiek die toelaat hem te identificeren (Voorz. Kh. Bergen
24 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, 481).
164. GEBRUIKSAANBEVELINGEN

KUNNEN SLECHTMAKING INHOUDEN

Ð Een

aantal verzekeringsondernemingen leggen aan hun clie
Ènteel de verplichting
op Ð wellicht was het slechts een aanbeveling Ð om enkel bepaalde met
name genoemde veiligheidssystemen te gebruiken. Zulks doet het publiek
geloven aan de superioriteit van die systemen ten opzichte van andere. Het
publiek gaat er immers van uit dat de verzekeraars belang hebben bij de
efficie
È ntie van antidiefstalsystemen en goed geplaatst zijn om de verschillende systemen die op de markt beschikbaar zijn te evalueren. In die omstandigheden is de verplichting of aanbeveling van de verzekeringsondernemingen op impliciete wijze afbrekend voor de producten van de verkopers van concurrerende systemen en bijgevolg van aard de beroepsbelangen van deze laatsten te schaden. Er is immers een verschil tussen het
specificeren van de kenmerken van een preventiesysteem tegen diefstal
enerzijds, en het voorstellen, aanbevelen of opleggen van een met name
genoemd systeem anderzijds. Kwalitatieve of functionele specificaties zijn
toegelaten vermits zij een normale mededinging tussen de verkopers toelaten, terwijl het zuiver verwijzen naar een met name genoemd systeem,
zonder objectieve verantwoording, tot gevolg heeft dat de concurrerende
producten worden achteruitgesteld ten opzichte van het aanbevolen product
(Voorz. Kh. Brussel 15 februari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 249 met noot G.
L. Ballon, ,,De geoorloofdheid van gebruiksaanbevelingen'', ibidem, 263266; T.B.H. 1994, 714).
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165. VOLGENDE RECLAMEMEDEDELINGEN WERDEN NIET ALS AFBREKEND AANGEMERKT:

.

De reclame die tegelijkertijd luxeproducten en artikelen van een gans

andere aard aanprijst is niet op zich afbrekend voor de luxeproducten (Voorz.
Kh. Charleroi 7 mei 1992, Jaarboek H.P. 1992, 323).

.

Minder overtuigend is volgende beslissing: de bewering in de reclame

voor waspoeder ,,geen enkel poeder in de wereld wast beter'', is niet alleen
niet van aard de gemiddelde consument te misleiden, bovendien is ze niet
bedrieglijk noch afbrekend voor de fabrikanten van concurrerende poeders.
De rechter voegde daaraan nog toe: ,,L'affirmation aucune poudre au monde
Â nonce un crite
Á re d'e
Â galite
Â et non de superiorite
Â ''!!! (Voorz. Kh.
lave mieux e
Brussel 19 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 109; zie ook Brussel 14 juni
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1993, Jaarboek H.P. 1993, 101).

.

Een nieuwsbrief van een handelaar verzonden naar diens clie
Ènteel, waarin

verwezen wordt naar een concurrent op een wijze dat die verwijzing onleesbaar is gemaakt en slechts door de zeer nieuwsgierige lezer na een intensieve
poging en met de grootste moeite kon ontcijferd worden (Voorz. Kh.
Antwerpen 9 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 169).

.

Een verzekeringspolis voor glasbreuk aan wagens die de contractuele

vrijstelling niet in aanmerking brengt op voorwaarde dat de verzekerde
herstelling of vervanging laat gebeuren door een welbepaalde firma (Voorz.
Kh. Antwerpen 19 december 1996, Jaarboek H.P. 1996, 565).
166. HET

.

PUBLICEREN OP EIGEN INITIATIEF VAN EEN VONNIS

De mededeling van een vonnis op een onvolledige of tendentieuze wijze is

een daad van slechtmaking die moet gesanctioneerd worden. Dat is niet het
geval voor een brief die slechts het dispositief en de enige overweging ten
gronde van de beslissing herneemt en die verzonden is aan de personen die
bij het vonnis betrokken zijn (Voorz. Kh. Bergen 3 december 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 493).

.

Een vonnis is een publieke akte uitgesproken in openbare zitting; de

mededeling ervan aan derden zonder commentaar kan bijgevolg niet ongeoorloofd zijn. De geoorloofdheid van een dergelijke mededeling komt enkel
in het gedrang wanneer zij gedaan wordt met offensieve en denigrerende
doeleinden of vergezeld wordt van denigrerende commentaar (Voorz. Kh.
Brussel 9 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 426; in dezelfde zin Voorz. Kh.
Brussel 29 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 528; zie ook G. Straetmans ,
,,Zelfverdediging en handelspraktijken, een volwaardige conflictbeheersing'', D.C.C.R., nr. 28, 1995, 339-349).
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ONDERAFDELING III

VERGELIJKENDE RECLAME

167. DE

REGELING INZAKE VERGELIJKENDE RECLAME

o

Ð Art. 23-7

verbiedt

elke reclame die vergelijkingen inhoudt die bedrieglijk of afbrekend zijn of
die het zonder noodzaak mogelijk maken e
Âe
Â n of meer andere verkopers te
identificeren.
Uit de rechtspraak blijkt dat het voor de rechter niet steeds gemakkelijk is
o

o

tussen art. 23-6 en art. 23-7 een onderscheid te maken. Op de verwantschap
tussen beide artikelen heeft H. De Bauw gewezen (,,Identificatie van verkopers en afbrekende reclame'', Jaarboek H.P. 1997, 142 e.v.).
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168. RICHTLIJN 97/55/EG

VAN

6

OKTOBER

1997 Ð Er is ook te attenderen op

de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/
EEG inzake misleidende reclame. Principieel wordt vergelijkende reclame
onder

bepaalde voorwaarden gedoogd (PB L 290

23 oktober 1997)

(G. Straetmans, ,,Europese regelgeving inzake vergelijkende reclame; terug
naar af?'', T.P.R. 1998, 343-456). De vertolking van deze richtlijn in het
Belgisch recht moet in principe gebeuren in de loop van 1999.
169. DE

.

IDENTIFICATIE KAN NOODZAKELIJK ZIJN

Het begrip noodzaak moet eng geõÈnterpreteerd worden. Enkel vergelijkin-

gen en verwijzingen die noodzakelijk zijn om het aanbod verstaanbaar te
maken of de specialisatie van de dienstverstrekker specifiek aan te duiden,
alsmede vergelijkingen in antwoord op een niet uitgelokte vraag daartoe van
een klant, vergelijkingen van systemen tot oplossing van een bepaald technisch probleem en vergelijkingen uit afwerende zelfverdediging zijn toegelaten (Voorz. Kh. Hasselt 21 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 176).

.

Noodzaak is voorhanden indien het product waarmee dit geadverteerd

product vergeleken wordt in Belgie
È een marktaandeel van 95% heeft. In die
omstandigheden brengt elke reclame voor een concurrerend product noodzakelijkerwijze de identificatie van dat product mee. Teneinde de handelaars
ervan te overtuigen tot de aankoop van dit nieuwe product over te gaan, moet
het gepositioneerd kunnen worden tegenover de marktleider (Voorz. Kh.
Brussel 18 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 112).

.

Vergelijkende reclame kan verantwoord zijn om, vooral bij nieuwe pro-

ducten aan de potentie
Èle clie
Ènte
Á le duidelijk te maken wat er precies wordt
aangeboden. Bij twee gelijkaardige producten, die de enige zijn in hun soort,
is het begrijpelijk dat de potentie
È le kopers wensen te beschikken over de
nodige vergelijkingspunten alvorens een aankoopbeslissing te nemen temeer
wanneer het gaat om een uiterst geselecteerd aankoperspubliek, zoals ziekenhuizen, dat over de aangeboden producten een zo nauwkeurig mogelijke
informatie verlangt (Voorz. Kh. Turnhout 24 juni 1994, Jaarboek H.P. 1994,
105).
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170. RECLAME

DIE PRIJSVERGELIJKINGEN INHOUDT, LEIDT ZEER VAAK TOT IDEN-

TIFICATIE

.

Vaak impliceren prijsvergelijkingen dat concurrenten met naam worden

vernoemd (Brussel 27 augustus 1996, Jaarboek H.P. 1996, 196; Voorz. Kh.
Brussel 21 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 208 met noot G. L. Ballon,
,,Prijsvergelijkingen in de reclame'', Jaarboek H.P. 1996, 212 e.v.).

.

Het rondschrijven van een leverancier aan potentie
Èle klanten waarin dezen

worden uitgenodigd ,,zijn prijzen te vergelijken met die van hun huidige
leverancier'' laat op zich niet toe de leverancier te identificeren, dat kan
evenwel duidelijk blijken uit de ganse context van de uitnodiging (Brussel
30 januari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 146).
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171. VERWIJZINGEN

DIE GEWAGEN VAN ONJUISTE GEGEVENS KUNNEN NIET GE-

DOOGD WORDEN

.

Zo werd een rondschrijven waarbij door een verkoper naar resp. een brand

en een staking bij andere verkopers verwezen wordt om de eigen producten
aan te bevelen, als ongeoorloofde vergelijkende reclame verboden (Voorz.
Kh. Kortrijk 15 februari 1993, T.B.H. 1994, 719).

.

Een zelfde lot is ook beschoren voor de reclame die afbrekende gegevens

bevat. In casu ging het om de verklaring dat de kost van mazout als energiebron lager is dan die van aardgas, terwijl enkel rekening wordt gehouden met
de ,,energiekost'' van de twee brandstoffen met uitsluiting van alle andere
kosten zoals deze van de installatie en het onderhoud (Voorz. Kh. Brussel
5 december 1994, Jaarboek H.P. 1994, 128).

.

Het feit dat een handelaar beschikt over een voor hem gunstige markt-

studie laat hem nog niet toe om de resultaten als zodanig te publiceren en er
publicitair voordeel uit te halen. Het vermelden van resultaten van een
o

vergelijkende studie is strijdig met artikel 23-7 (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 144, Ing. Cons. 1995, 51).
172. MOGELIJKHEID

TOT IDENTIFICATIE ZONDER NOODZAAK

Ð De reclame

waarin een kledingzaak voorhoudt dat de producten die zij verkoopt van dezelfde
hoge kwaliteit zijn, een prima afwerking en de uitgesproken stijl van merkkleding hebben, maar dat de prijs van de vergelijkbare kledingstukken bij haar 30%
lager liggen omdat niet wordt betaald voor de naam, is reclame die vergelijkingen inhoudt die het zonder noodzaak mogelijk maken een of meer andere
verkopers te identificeren (Brussel 28 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 312;
vonnis a quo Voorz. Kh. Brussel 29 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 235).
173. IN ENKELE GEVALLEN WERD DE INGEROEPEN SCHENDING VAN ARTIKEL 23-7

O

NIET WEERHOUDEN:

.

Het aansporen van de clie
Ènte
Ále om tot vergelijking over te gaan en er zelfs

een premie aan te verbinden (Voorz. Kh. Hasselt 23 oktober 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 160).
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.

De verwijzing in de reclame naar glanzende brochures met dure foto's van

andere organisatoren om de eigen lage prijzen uit te leggen. Voorzeker
maakt deze reclame het mogelijk een specifieke organisator te identificeren,
zelfs al beweert deze marktleider te zijn, toch wordt deze reclame gedoogd
omdat kennelijk een ruim aantal organisatoren dergelijke brochures uitgeeft
(Antwerpen 14 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 139).

.

Het kan voor de voordelige voorstelling van een product noodzakelijk zijn

te verwijzen naar een bepaalde groep verkopers, waardoor het mogelijk
wordt deze groep te identificeren (Brussel 10 april 1997, Jaarboek H.P.
1997, 133).

.

Het maken van reclame voor toestellen met toevoeging van de typische

nummers waaronder de overeenstemmende apparaten van een ander merk
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gekend zijn, maar met ondubbelzinnige weergave van de herkomst van de
betrokken producten, zelfs indien een gespecialiseerd publiek de bewuste
nummers zou kunnen identificeren als deze die door het concurrerend merk
aan vergelijkbare producten worden gegeven (Brussel 24 april 1996, Jaarboek H.P. 1996, 190).

.

Vergelijkende reclame op vraag van een klant is toegelaten mits zij

gebeurt op een wijze die het meest de belangen van de geviseerde concurrent
ontziet. Diegene die zich op de vraag naar informatie van de klant beroept,
dient deze vraag of de noodzaak van voorlichting aan te tonen (Voorz.
Kh. Hasselt 24 december 1993, D.C.C.R., nr. 26, 1995, 159 met noot
G. L. Ballon: ,,Over toegelaten vergelijkende reclame op vraag van een
klant'', ibidem, 163 e.v.).
ZIJN DE HIERNA BESPROKEN BESLISSINGEN BETWISTBAAR:

174. M.I.

.

,,Wanneer het gaat om twee zeer gespecialiseerde producten die elkaars

enige concurrenten zijn, bestemd voor een beperkt en technisch onderlegd
clie
Ènteel waarvan mag worden aangenomen dat ze in staat is en zonder hulp
van hun leveranciers beide producten te vergelijken en zich volledig te
informeren nopens de kwaliteiten van deze producten, is de mededeling
van onderzoeksresultaten aangaande beide producten een reclame die vero

gelijkingen zonder noodzaak inhoudt, verboden door art. 23, 7 .'' (Antwerpen 17 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 108; in dezelfde zin Voorz. Kh.
Antwerpen 10 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 245; in deze zaak waren er
slechts twee concurrenten zodat quasi elke reclame vergelijkende elementen
inhoudt. Toch werd de reclame verboden omdat zonder noodzaak werd
overgegaan tot het publiceren of het verwijzen naar niet-objectief wetenschappelijke enque
Ãtes of vergelijkende tests.).

.

Zeer ver gaat ook volgende beslissing: ,,Het volstaat dat men niet formeel
o

kan uitsluiten dat een andere verkoper geõÈdentificeerd wordt opdat art. 23, 7

van toepassing is.'' De rechter fundeert deze beslissing op het feit dat
o

art. 23, 7

ook de mogelijkheid van identificatie zonder noodzaak inhoudt

(Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 196).

217

ONDERAFDELING IV

VERWARRINGSTICHTENDE RECLAME

175. HET

VERBOD VAN VERWARRINGSTICHTENDE RECLAME

o

Ð Artikel 23-8

verbiedt de reclame die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan
met een andere verkoper, zijn producten, zijn diensten of zijn activiteit.
Net zoals onder gelding van de Wet van 14 juni 1971 is er eerder weinig
rechtspraak m.b.t. voornoemd artikel. De reden is wel dat verwarringstichtende reclame ook via artikel 93 kan benaarstigd worden (zie P. De Vroede,
,,Overzicht rechtspraak Wet op de Handelspraktijken'', T.P.R. 1989, 271287).
o

176. ART. 23-8

VERGT NIET DAT DE EISENDE PARTIJ SCHADE LIJDT
o
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toepassing van art. 23-8

Ð De

vergt niet dat dient nagegaan te worden of de

eisende partij schade lijdt (Voorz. Kh. Gent 22 februari 1993, Jaarboek H.P.
1993, 507; Voorz. Kh. Kortrijk 6 november 1995, Jaarboek H.P. 1995, 431).
Art. 23 is een per se bepaling.
177. DE

È LE DOCUMENTEN SLUIT NIET NOODZAKEBANALITEIT VAN COMMERCIE

LIJK VERWARRINGSGEVAAR UIT

Ð Het verspreiden door een handelaar van een

document dat gelijkaardig is aan datgene dat gedurende een zekere tijd door
een concurrent werd verspreid, kan verboden worden zo de clie
È nteel van
deze laatste ertoe gebracht wordt ten onrechte te geloven dat de twee
ondernemingen verwant zijn en dat zij zich zonder onderscheid tot de ene
of de andere kan wenden. Ter zake moet de appreciatie van de ongeoorloofde
daad enerzijds gebeuren in het licht van de indruk van het geheel die door de
documenten in kwestie opgeroepen wordt en anderzijds meer op basis van de
gelijkenissen dan van de verschillen (Voorz. Kh. Kortrijk 6 november 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 46).
178. ENKELE

.

TOEPASSINGSGEVALLEN:

Een autohandelaar die niet tot het officieel verdelersnet behoort van het

merk dat hij verkoopt mag dat merk niet gebruiken ter aanduiding van zijn
handelszaak (Antwerpen 16 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 204; in
dezelfde zin Voorz. Kh. Namen 28 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 373;
Voorz. Kh. Nijvel 26 augustus 1993, Jaarboek H.P. 1993, 454; Voorz.
Kh. Namen 28 oktober 1992, Jaarboek H.P. 1992, 372; Voorz. Kh. Brussel
12 januari 1995, Ing. Cons. 1995, 292; Voorz. Kh. Antwerpen 8 juni 1994,
Ing. Cons. 1994, 349).

.

De beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Kortrijk ligt in dezelfde lijn met evenwel een bijkomende precisering:
,,Diegene die zelf voertuigen verkoopt mag het op deze voertuigen aanwezige
merk bewaren. Hij moet er zich van onthouden de kentekens van de fabrikant
te gebruiken in zijn garage of reclame, vermits dit een dienst kenmerkt en niet
een product. Het feit dat de autoverdeler nu en dan in zijn reclame vermeldt
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dat hij een onafhankelijk verdeler is, verandert daar niets aan.'' (Voorz.
Kh. Kortrijk 1 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 493).

.

Bij het lezen van de titel ,,The Best of Helmut Lotti'' in grote letters

gedrukt, en bij het nakijken van de nummers opgenomen op de CD van
verweerster, te weten 12 van de 18 nummers vervat in de CD in ,,Helmut
Lotti goes classic'' tevoren geproduceerd door eiseres zijn van Helmut Lotti,
zal de consument geen aandacht hebben voor de namen van de echte
vertolkers, vermeld op de achterzijde van de cover van de CD nu deze
namen zijn ingelast tussen de naam van Helmut Lotti en de titels van de
nummers. Bij het zien van de door verweerster geproduceerde CD wordt de
consument bijgevolg geheel misleid omtrent de inhoud ervan. Daarenboven
vertonen beide CD's veel gelijkenissen in de ogen van de consument: een
duidelijk en expliciet gebruik van de naam van Helmut Lotti, de inhoud, het
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uitzicht, vooral de hoofdkleuren rood en zwart, waardoor verwarring mogelijk is (Voorz. Kh. Brussel 6 november 1996, T.B.H., 1998, 322).

.

De slaafse overname van een etiket en een verpakking, zonder dat men

zich een minimale inspanning getroost heeft om enig persoonlijk aspect te
geven aan de decoratieve elementen of de wijze waarop de verbruiksvoorschriften worden gepresenteerd, is misleidend en verwarringstichtende reclame en strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Dendermonde
26 april 1995, Jaarboek H.P. 1995, 151).
AFDELING IV
BEPAALDE HANDELSPRAKTIJKEN

ONDERAFDELING I

VERKOOP MET VERLIES

179. VERRUIMING

VAN HET VERBOD VAN VERKOOP MET VERLIES

Ð In tegen-

stelling tot het bepaalde in art. 22 lid e
Âe
Ân WHP wordt nu verboden de
verkoop met verlies van producten ongeacht tot wie het aanbod gericht is.
Het verbod treft de handelaar en niet de verkoper zoals omschreven in art. 1-6
(P. De Vroede, Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991, randnummer 311).
180. TWEE

BELANGRIJKE ARRESTEN VAN HET HOF VAN JUSTITIE

Ð Het eerste

arrest van 24 november 1993 (H.v.J. 24 november 1993, Jur. 1993; I, 6037),
geveld in antwoord op prejudicie
Èle vragen gesteld door het Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg betreft de nationale bepalingen die bepaalde
verkoopsmodaliteiten aan banden leggen (de eigenlijke verkoop met verlies
zoals omschreven in artikel 40 eerste en tweede lid valt daaronder). Voornoemde bepalingen kunnen niet omschreven worden als maatregelen strijdig
met artikel 30 EG, indien zij van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die
op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien en mits zij zowel
rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten als op die van producten uit andere landen.
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Principieel werd aldus een einde gesteld aan de betwistingen of het verbod
van verkoop met verlies al dan niet de toets van artikel 30 EG kon doorstaan.
(J. Stuyck, ,,L'arre
Á perte) et ses conse
Âquences
Ãt Keck et Mithouard (vente a
Â en, 435; L.
sur la libre circulation des marchandises'', Cah. Dr. europe
Defalque, ,,Keck et Mithouard: Un spectaculaire revirement de jurisprudence'', Jaarboek H.P. 1993, 134). Het tweede arrest wordt besproken in randnummer 186.
181. ARTIKEL 40 WHPC
OPENBARE ORDE

EN/OF HET ARTIKEL

2 W.E.M.

ZIJN BEPALINGEN VAN

Ð De verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst

strijdig met art. 40 WHPC en/of met artikel 2 W.E.M. zijn niet afdwingbaar
(Voorz. Kh. Brussel 4 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 248). Ook het
Hof van beroep te Antwerpen merkte het verbod van verkoop met verlies als
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een bepaling van openbare orde aan, hetgeen de rechter dwingt tot een strikte
en beperkte interpretatie (Antwerpen 18 november 1992, Jaarboek H.P.
1992, 200).
182. HET

TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL

40,

RATIONE PERSONAE

Ð Behou-

dens vergissing heeft het toepassingsgebied van artikel 40, ratione personae
slechts eenmaal aanleiding gegeven tot betwisting. Beslist werd dat de
verkoop van producten door een franchisegever aan een franchisenemer
onderworpen is aan de reglementering inzake verkoop met verlies (Brussel
23 december 1993, Jaarboek H.P. 1993, 150).
183. HET

VERBOD VAN VERKOOP MET VERLIES EN DE MINIMUMPRIJS VAN EEN

PRODUCT OP DE MARKT

Ð Vorderingen die ertoe strekken verkoop met verlies

te verhinderen, hebben vanzelfsprekend tot gevolg dat een product een
minimumprijs krijgt op de markt, maar tonen daarom nog niet aan dat de
vordering tot staken beoogt de verkoopprijzen van dat product vast te stellen
(Voorz. Kh. Hasselt 31 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 304).
§ 1. De eigenlijke verkoop met verlies
184. DE

IN AANMERKING TE NEMEN AANKOOPPRIJS

Ð In een arrest van

21 augustus 1996 stelt het Hof van beroep te Antwerpen dat de tegemoetkoming van de leverancier in de publiciteitskosten en de introductieprijs weliswaar in rekening mogen gebracht worden voor de beoordeling van de beperktheid van de winstmarge van de verkoper maar niet kunnen gelijkgesteld
worden met kortingen die de leverancier toestaat op de prijs van de door hem
geleverde producten (Voorz. Kh. Antwerpen 21 augustus 1996, Jaarboek H.P.
1996, 268 met kritische noot van D. De Jaegere, ,,De toerekening van
leverancierstussenkomsten inzake verkoop met verlies'', ibidem, 274 e.v.).
Enkele maanden later diende hetzelfde Hof van beroep zich andermaal uit te
spreken over de impact van een introductiepremie op de aankoopprijs van de
betrokken producten. Andermaal stelde het Hof dat de introductiepremie
evenals het uitstel van betaling als bijdragen aan de dekking van de algemene
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onkosten (sic) dienen te worden toegewezen en geen invloed hebben op de
aankoopprijs der producten. Voor het bepalen van de inkoopprijs moet wel
met toegekende kortingen van resp. 1% en 15% rekening worden gehouden
(Voorz. Kh. Antwerpen 3 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, 238).
Omwille van het feit dat deze gegevens pas bij de behandeling in hoger
beroep aan bod zijn gekomen met als gevolg dat de aanvankelijke veroordeling ongedaan werd gemaakt heb ik aan dit arrest een commentaar gewijd
getiteld: ,,Ook bij verkoop van vis geldt de verplichting rekening te houden
met de algemene kosten en met de noodzaak van het overhouden van een
aanvaardbare winstmarge ... een deus ex machina kan evenwel voor de
oplossing zorgen'' (commentaar bij Voorz. Kh. Hasselt 11 oktober 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 298).
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185. DE

WINSTMARGE VAN DE LEVERANCIER VAN EEN VERKOPER EN DE WINST-

MARGE VAN DEZE VERKOPER

Ð Terecht stelde de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel te Brussel dat de winstmarge van de leverancier van een
verkoper irrelevant is voor de beoordeling van de winstmarge van deze
verkoper (Voorz. Kh. Brussel 27 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 224; noot
A. Puttemans, ,,Actualite
Âs de la re
Âglementation de la vente a
Á perte: mais
comment donc libeller le
Âgalement l'ordre de cessation?'', ibidem, 226, e.v.).

§ 2. De met verlies gelijkgestelde verkoop
186. MET

EEN VERKOOP MET VERLIES MOET WORDEN GELIJKGESTELD ELKE VER-

KOOP DIE SLECHTS EEN UITERST BEPERKTE WINSTMARGE VERSCHAFT, WAARBIJ
REKENING GEHOUDEN WORDT MET DE BEVOORRADINGS- OF HERBEVOORRADINGSPRIJZEN EVENALS MET DE ALGEMENE KOSTEN

(ARTIKEL 40

DERDE LID)

Ð M.b.t.

dit artikel werd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Bergen, een prejudicie
Èle vraag gesteld tot het Hof van Justitie teneinde te
vernemen of deze bepaling al dan niet strijdig is met het bepaalde in artikel
30 EG (Voorz. Kh. Bergen 21 januari 1994, Jaarboek H.P. 1994, 141).
In zijn arrest van 11 augustus 1995 stelt het Hof van Justitie dat het artikel 30
EG zich niet verzet tegen een nationale wetgeving die verkopen verbiedt
welke slechts een uiterst beperkte winstmarge verschaffen (Hof van Justitie
11 augustus 1995, zaak C63/94, Jur. 1995, I, 2486).
187. HET

BEGRIP UITZONDERLIJK BEPERKTE WINSTMARGE IS RELATIEF

Ð Het

begrip ,,uitzonderlijke beperkte winstmarge'' moet in concreto beoordeeld
worden, waarbij rekening moet worden gehouden met alle kenmerken van de
commercie
Èle exploitatie van de handelaar, natuurlijke persoon of vennootschap
met rechtspersoonlijkheid (Luik 8 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 398).
188. HET

BEPALEN VAN DE CRITERIA M.B.T. DE ALGEMENE KOSTEN BLIJFT EEN

HEET HANGIJZER

Ð De beslissingen m.b.t. de algemene kosten zijn vrij

uiteenlopend.
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.

Een verkoper kan naar eigen oordeel de last van de algemene kosten over

de verkoopprijzen van verschillende producten verdelen. De verkoopprijs die
een verdeler van producten aan zijn eigen wederverkopers wil reserveren
door middel van een ,,aanbevolen tarief voor het publiek'' kan niet als
referentie dienen voor het vaststellen of een andere verkoper al dan niet
met verlies verkoopt (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996, Jaarboek H.P.
1996, 288; Ing. Cons. 1996, 430).

.

,,Voor het bepalen van de onkosten (sic) teneinde uit te maken of er met

een uitzonderlijk beperkte winstmarge verkocht wordt moet een in de tijd
gespreide periode in aanmerking genomen worden.'' (Voorz. Kh. Brussel
25 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 205).

.

Het verbod van verkoop met verlies, dat van openbare orde is, dwingt de
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feitenrechter tot een strikte en beperkte interpretatie. Wat de algemene
kosten betreft moet rekening gehouden worden met de commercie
È le realiteit,
de specificiteit van het product en de eigenheid van het bedrijf. De evenredige verdeling van de totale kosten per individueel product is strijdig met
elke bedrijfseconomische logica. Elk product moet minstens zijn variabele
kosten terugverdienen maar bovendien een redelijke contributie leveren tot
de vaste kosten. Bij gebrek aan een analytische boekhouding per product,
onbestaande in de distributiesector, kunnen de variabele kosten gerekend
worden op 25% van de totale kosten.
De winstmarge is uitzonderlijk beperkt wanneer, rekening houdend met alle
omstandigheden eigen aan het bedrijf en met de omzet, de verkoopprijs voor
een bepaald product niet meer commercieel te rechtvaardigen zou zijn.
Bedrijfseconomisch gezien en gelet o.m. op de hogere rotatiesnelheid van
sommige producten, dient de vergelijking van de contributie in de kosten ook
te geschieden op grond van de algemene cijfers en van de door concurrenten
toegepaste prijzen.
Uit deze pertinente overwegingen haalt het Hof van Beroep te Antwerpen
een conclusie die de essentie van het verbod van verkoop met verlies miskent
door te stellen dat de totale kosten van het bedrijf worden gedekt door de
verkoop van haar producten nu in 1984 door de nv Aldi een bedrijfswinst van
2,86% werd geboekt en daaruit af te leiden dat er van een met verlies
geassimileerde verkoop geen sprake kon zijn (Antwerpen 18 november
1992, T.B.H., 1993, 655; Jaarboek H.P. 1992, 200).
Wat beoogd wordt door de hier besproken bepaling is in feite het lokvogelproce
Âde
Â: door e
Âe
Ân of meer producten met verlies te verkopen de schijn te
wekken van voordelige prijzen voor alle producten. Vanzelfsprekend moet
het verlies geleden door de verkoop met verlies van enkele producten
goedgemaakt worden door verkopen met voldoende, wellicht hogere winst
dan normaal op de andere te koop aangeboden producten (Senaat 1968, 69,
Stuk 415, 17, en P. De Vroede en G. L. Ballon, op. cit., randnummer 715).

.

Voor de vaststelling of er verkoop met verlies is, is het irrelevant dat de

verkoper op het totaal van de over een bepaalde periode aan de klant
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verkochte producten winst maakt (Voorz. Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaarboek
H.P. 1995, 289).

.

Enkele maanden later velde het Hof van Beroep te Antwerpen een arrest

waarin het vrede nam met een winstmarge van 4,14% voor meelsuiker,
5,18% voor griessuiker, 3,72% voor klontjessuiker en 2,43% voor kandijsuiker. Ter staving van dit standpunt onderstreepte het Hof het belang van de
rotatiesnelheid en van de toegestane kortingen, waarvan de hoegrootheid niet
wordt meegedeeld. Volgt dan een overweging die als dooddoener kan
worden aangemerkt: ,,Het bewijs van een verkoop met uitzonderlijk beperkte
winstmarge kan slechts worden afgeleid uit de vergelijking tussen de globale
winst (in absolute cijfers) die de verkoper heeft gerealiseerd in een bepaalde
periode en de algemene kosten die de verkoop van kwestieuze producten in
dezelfde periode voor de verkoper heeft teweeggebracht.'' Het Hof voegt
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daaraan toe: ,,De algemene kosten kunnen niet evenredig tussen de verschillende te koop aangeboden producten worden aangerekend. Deze kosten
verschillen immers naargelang van de specifieke aard van elk product en
van zijn economische noodwendigheden.
Het Hof verwerpt uiteindelijk het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout omdat de
appellanten niet aantonen waarom in casu de verkoop van de kwestieuze
producten door geõÈntimeerde zou moeten gebeuren met een winstmarge van
minstens 5% (Antwerpen 2 november 1993, Jaarboek H.P. 1993, 144;
Ing. Cons. 1994, 183 met noot A. Bouton).
189. DE INVLOED VAN DE AARD DER VERKOCHTE PRODUCTEN OP DE WINSTMARGE
Ð Geringe winst Ð een brutomarge van 17,55% Ð is toereikend voor de
verkoop van schoenen van middelmatige klasse, verkoop die slechts een
eenvoudige techniek vereist. Bijkomend onderstreept de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel dat wanneer dergelijke producten geen
bijzonder bestudeerde en verzorgde verkoopspresentatie vereisen de kosten
van stockering en berging weinig omvangrijk zijn en de vervoerskosten
beperkt bovengenoemde winstmarge van 17,55% op de verkoop, van schoenen van middelmatige klasse voor een grootwarenhuis voldoende is (Voorz.
Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 188).
190. WORDT

.

ALS UITZONDERLIJK BEPERKTE WINSTMARGE AANGEMERKT:

10% op de aankoopprijs en 9,09% op de verkoop van Kenwood hifipro-

ducten (in het desbetreffend geval bedroegen de algemene kosten 14% van
de omzet) (Voorz. Kh. Brussel 25 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 205);

.

7,60% op de aankoopprijs van flesjes bier (algemene kosten 17,60%)

(Voorz. Kh. Brussel 1 maart 1993, Jaarboek H.P. 1993, 158);

.

7,30% en 4,30% voor resp. roodbaars en zeewolf (Voorz. Kh. Hasselt

11 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 293, met noot van P. De Vroede, zie
randnummer 184);
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.

1,80% op de verkoop van bier in een grootwarenhuis (Voorz. Kh. Brussel

13 juni 1994, Jaarboek H.P. 1994, 152);

.

10,23% op wasmachines (Voorz. Kh. Marche-en-Famenne 2 mei 1994,

Jaarboek H.P. 1994, 147);

.

de verkoop aan een prijs van 7 999 BEF van videorecorders die tegen

7 804 BEF werden aangekocht (Voorz. Kh. Hasselt 10 juli 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 37);

.

0,052% op de verkoop van Scotch Gordon Ale (Luik 8 december 1992,

Jaarboek H.P. 1992, (398), 407);

.

een bruto winstmarge van 8,73% op de verkoop van merkkkledij terwijl de

globale algemene kosten van de verkoper 17,40% van zijn omzet bedragen
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(Bergen 27 december 1994, Jaarboek H.P. 1994, 134).

§ 3. De herbevoorradingsprijs
191. REKENING

MAG GEHOUDEN WORDEN MET DE PRIJS WAARTEGEN HET BE-

TROKKEN PRODUCT BIJ DE HERBEVOORRADING ZOU GEFACTUREERD WORDEN

(ART. 40

TWEEDE LID)

Ð Ter zake stelt de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel het volgende: ,,Opdat een verkoper, in het kader van
zijn verweer tegen een bewering dat hij met verlies verkoopt, zou mogen
verwijzen naar zijn herbevoorradingsprijs, is het niet vereist dat hij op het
ogenblik dat hij zijn verkooprijs vaststelde, wist welke zijn herbevoorradingsprijs zou zijn. Ook indien de verkoper nog in het bezit is van een voorraad die
hij aangekocht heeft tegen een hogere prijs, mag hij deze aan een prijs
verkopen die lager is dan de aankoopprijs zolang zijn verkoopprijs maar niet
verlieslatend is tegenover de herbevoorradingsprijs.'' Om uit te maken of er
verkoop met verlies is in de zin van art. 40 WHPC dient men dus niet
uitsluitend rekening te houden met de relatie tussen de verkoopprijs van het
product en de prijs waaraan hetzelfde product werd aangekocht (Voorz. Kh.
Brussel 1 maart 1993, Jaarboek H.P. 1993, 158). Aldus wordt de rechtspraak
die het daglicht zag onder de gelding van de Wet van 1971 gehandhaafd (Cass.
10 november 1982, R.C.J.B. 1985, 5, met kritische noot van P. De Vroede).

§ 4. De uitzonderingen
192. HET

VERBOD GELDT NIET O.M. VOOR DE PRODUCTEN DIE IN HET KADER VAN

EEN OPRUIMING WORDEN VERKOCHT

(ART. 41 § 1a) Ð Deze uitzondering geldt

niet in het geval van verkoop aan wederverkopers met de bedoeling dat deze
laatsten ze als solden zullen verder verkopen (Brussel 15 juli 1997, Jaarboek
H.P. 1997, 232).
193. AFSTEMMING OP DE PRIJS DIE IN HET ALGEMEEN DOOR ANDERE HANDELAARS
VOOR HETZELFDE PRODUCT WORDT AANGEREKEND

.

(ART.

41

§ 1f)

Zoals elke uitzondering werd ook deze uitzondering restrictief geõÈnterpre-

teerd. Het noodzakelijk afstemmen op de prijs van de concurrentie vereist dat
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het om identieke producten gaat (Voorz. Kh. Brussel 27 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 232).

.

De toepassing van art. 41 § 1f vereist dat de afstemming gebeurt op de prijs

die in het algemeen door andere handelaars voor hetzelfde product aangerekend wordt. Deze voorwaarde is niet vervuld wanneer verwezen wordt
naar prijzen toegepast door de 133 verkooppunten van e
Âe
Ân onderneming. In
dat geval dient de prijs toegepast door een dergelijke organisatie beschouwd
te worden als de prijs van slechts e
Âe
Ân concurrent en kan niet gesteld worden
dat het gaat om een prijs algemeen door andere handelaars toegepast (Voorz.
Kh. Brussel 18 december 1996, Jaarboek H.P. 1996, 308; anders maar m.i.
terecht Voorz. Kh. Hasselt 31 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, (304),
308).

.

Een verkoper die zijn prijzen afstemt op prijzen die zijn concurrent heeft
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toegepast gedurende een korte promotieperiode welke ondertussen reeds is
afgelopen kan de uitzondering voorzien in art. 41 § 1f niet inroepen (Voorz.
Kh. Brussel 4 september 1995, Jaarboek H.P. 1995, 232).

.

Het beroep op de uitzondering van de prijs afgestemd op degene die in het

algemeen aangerekend wordt door andere handelaars, vereist dat de zg.
verlieslatende prijs wordt toegepast gedurende dezelfde periode en dat hij
na afloop van die periode niet onredelijk langer wordt toegepast. M.b.t. de
verkoop met verlies van flessen Coca-Cola door een detailhandelaar mag
deze periode niet langer duren dan 7 dagen nadat de prijs van de concurrent
gewijzigd wordt (Voorz. Kh. Doornik 21 oktober 1992, Jaarboek H.P. 1992,
211).

§ 5. Het aanvoeren van bewijs
194. PROBLEMEN

M.B.T. HET AANVOEREN VAN HET BEWIJS DAT MET VERLIES

VERKOCHT WORDT

Ð Het bewijs dat met verlies verkocht wordt is onvol-

doende wanneer een verkoper er zich toe beperkt zijn prijs te vergelijken met
de verkoopprijzen van de concurrent (Voorz. Kh. Namen 22 oktober 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 245).

.

De partij die beweert dat er met verlies verkocht wordt moet er het bewijs

van leveren. Wanneer de cijfergegevens die daartoe aangevoerd worden
prima facie steun vinden in de overgelegde documenten, en de voorgehouden
stelling aangaande gemiddeld te imputeren kosten redelijk voorkomt en op
Á re courant,,) aannemelijk, is het aan
grond van hun gangbaarheid (,,caracte
de verkoper om aan te tonen dat die gegevens en het algemeen beginsel
inzake kostentoerekening in het specifieke voorhanden zijnde geval niet
steekhoudend zijn (Brussel 23 december 1993, Jaarboek H.P. 1993, 150;
om vergissingen te vermijden past het de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid
van het Frans- en Nederlandstalige kopje toe te lichten. In deze is de
Â fendeur'' want het is de andere
verkoper ook de geõÈntimeerde d.w.z. ,,le de
partij die vo
Âo
Â r de Voorzitter van de rechtbank van koophandel het pleit
won.).
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.

Een handelaar die ervan beschuldigd wordt met verlies te verkopen is niet

verplicht zijn leveranciers of kostenstructuur kenbaar te maken, noch kan hij
verplicht worden zijn volledige boekhouding voor te leggen waardoor de
eisende partij een volledig inzicht zou krijgen in zijn kostenstructuur en
aankooppolitiek waardoor zijn concurrentiepositie zou kunnen worden aangetast (Voorz. Kh. Turnhout 24 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 145).

.

Alvorens een verkoper die ervan beticht wordt met verlies te verkopen zou

worden opgedragen zijn bedrijfsboekhouding voor te leggen of het voorwerp
zou worden van een deskundig onderzoek bevolen door de rechtbank teneinde na te gaan of er inderdaad met verlies verkocht werd, moeten er
ernstige aanwijzingen van verkoop met verlies bestaan (Voorz. Kh. Turnhout
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21 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, 474).

ONDERAFDELING II

AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVERMINDERINGEN EN -VERGELIJKINGEN

§ 1. Algemeen
195. ARTIKEL

42

Ð Onder de bepalingen van deze afdeling vallen de aan-

kondigingen van verminderingen van de verkoopprijs aan de consument,
waartoe overeenkomstig artikel 5 is overgegaan evenals die welke een
prijsvermindering suggereren zonder gebruik te maken van een van de
mogelijkheden bedoeld in artikel 5. De voorschriften die in acht moeten
genomen worden in de door artikel 42 voorziene gevallen worden gepreciseerd in artikel 43.
196. HET

.

BEGRIP PRIJSVERMINDERING

Er is slechts sprake van een prijsvermindering wanneer men voordien het-

zelfde product of dezelfde dienst aan een hogere prijs heeft aangeboden. Reclame
die aangeeft dat men gelijkaardige diensten aanbiedt dan die welke bij een andere
verkoper aanzienlijk duurder zijn, is geen aankondiging van prijsvermindering in
de zin van art. 42 (Brussel 24 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 150).

.

Reclame die er zich toe beperkt dat de adverteerder aan lagere prijzen

verkoopt, geõÈllustreerd door de vermelding van de prijs van enkele producten, is geen aankondiging van een prijsvermindering, ook niet indien de
reclame stelt dat het aanbod beperkt is in de tijd (Brussel 6 februari 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 251).

.

Een kledingzaak die reclame voert met de aankondiging dat haar produc-

ten tot 30 % goedkoper zijn dan kwalitatief vergelijkbare kledingstukken
gecommercialiseerd door grote merken, geeft enkel aan dat zij producten
aanbiedt die gelijkwaardig zijn aan diegene die andere verkopers aanbieden
maar dan 30 % duurder. Aldus worden art. 5 en 44 §§ 1 en 2 niet geschonden
vermits er slechts sprake is van prijsvermindering wanneer een verkoper
aankondigt de prijs te verminderen die hijzelf voordien toepaste voor de-
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zelfde producten of diensten in dezelfde inrichting (Voorz. Kh. Brussel
28 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 312).
197. GEEN

.

AANKONDIGING VAN PRIJSVERMINDERING

Een ,,professioneel paspoort'' dat wordt afgeleverd aan elke klant die dat

wenst en dat geen recht geeft op een korting of ander prijsvoordeel doch
enkel tot doel heeft een meer persoonlijke band te scheppen met de klant en
eventueel dienstig kan zijn voor marketingdoeleinden en doelgerichte publiciteitscampagnes, is geen aankondiging van een prijsvermindering (Brussel 6 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 251).
198. DE

BIJ ART.

RAKTER HEBBEN

42

GEVISEERDE AANKONDIGINGEN MOETEN EEN PUBLIEK KA-

Ð Gepersonaliseerde aanbiedingen geadresseerd aan con-
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sumenten op basis van hun trouw beantwoorden niet aan dit vereiste (Voorz.
Kh. Namen 31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154).
199. EEN

TERMINOLOGISCHE PRECISERING

Ð Een prijsverminderingsaandui-

ding in de zin van de WHPC dient principieel gelijkgesteld te worden met
een aankondiging van prijsvermindering (Voorz. Kh. Antwerpen, 27 juni
1996, Jaarboek H.P. 1996, 327).

§ 2. Het suggereren van een prijsvermindering
200. VOORBEELDEN:

.

De toevoeging van de term ,,hyper'' om een prijs te beschrijven is een

aankondiging die een prijsvermindering suggereert. Zij moet dienvolgens
beantwoorden aan de vereisten van artikel 43 (Voorz. Kh. Brussel 10 juli
1996, Jaarboek H.P. 1996, 131).

.

Het aanbod om een overnameprijs te betalen voor een oude bril op

voorwaarde dat tegelijkertijd een nieuwe bril wordt aangeschaft, waarbij
de overnameprijs niet wordt bepaald in verhouding tot de aankoopprijs van
de nieuwe bril, moet gekwalificeerd worden als een prijsvermindering voor
de nieuwe bril (Voorz. Kh. Mechelen 4 augustus 1993, Jaarboek H.P. 1993,
175; in dezelfde zin Voorz. Kh. Verviers 5 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996,
225).

.

Âs
Suggereert ook een prijsvermindering, de aankondiging: ,,prix brade

Á perte'' (Voorz. Kh. Bergen 15 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993,
jusqu'a
193).

.

Het gebruik in een reclamefolder van benamingen zoals ,,gunstprijzen'' en

,,voordeelprijzen'' zijn aankondigingen die een prijsvermindering suggereren (Voorz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 361). Hetzelfde
geldt voor de aanduiding op een uitstalraam van een juwelierszaak van
,,Openingsvoorwaarden

Ð

Speciale

prijzen''

en

,,Groothandelsprijzen

18 Ct gouden oorbellen vanaf ... BEF Ð vraag onze laagste prijzen'' (Voorz.
Kh. Antwerpen 27 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 327).
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.

Het vermelden in folders en catalogi van kortingen waarvan trouwe

klanten kunnen genieten is een aankondiging die een prijsvermindering
suggereert (Voorz. Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 288).

.

Een detailhandelaar die een verkoop ,,aan fabrieksprijzen'' aankondigt,

cree
Èert bij het publiek de indruk dat verkocht wordt aan de laagst mogelijke
prijzen, zijnde de prijs aangerekend door de producent zelf (Brussel 6 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 251).

.

De aankondiging ,,onze prijzen ontploffen'' is duidelijk een verboden

suggestie van een prijsvermindering (Voorz. Kh. Bergen 23 januari 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 292).
201. NIET
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.

GESUGGEREERDE PRIJSVERMINDERING:

De vermelding op de buitenzijde van een reisbrochure dat die reisbrochure

,,boordevol reispromoties'' zit. (Voorz. Kh. Hasselt 29 november 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 330). Zulks is ook het geval voor het gebruik van de
term ,,casse-prix'' zonder enige verwijzing naar een prijsvermindering
(Voorz. Kh. Bergen 10 februari 1995, Jaarboek H.P. 1995, 273).

.

Een rondschrijven van een verkoper waarin hij verwijst naar een verkoop aan

zijn gebruikelijke voorwaarden is geen aankondiging die een prijsvermindering
suggereert. Prijsvermindering houdt immers in dat verkocht wordt aan een prijs
die lager is dan gebruikelijk (Gent 7 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 321).
§ 3. Aankondiging van een prijsvermindering Ð voorwaarden
202. GRONDVOORWAARDEN Ð Art. 43 § 1 betreft de grondvoorwaarden en
niet de vormvoorwaarden (voorwerp van art. 5, 6 en 26) (Voorz. Kh. Brussel
28 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 181).
203. DE

AANGEKONDIGDE

PRIJSVERMINDERINGEN

MOETEN

È EL
REE

ZIJN

o

(ART. 43 § 2-1 ) Ð Het aanbod van prijsverminderingen dat uitsluitend het
gevolg is van voorafgaande prijsverhogingen, is strijdig met de bepalingen
o

van art. 23, 1

en 43. Kan evenmin gedoogd worden, de aankondiging van

doorstreepte prijzen die in werkelijkheid de catalogusprijzen zijn en waarbij
de aangekondigde verminderingen slechts toegestaan worden in bepaalde
omstandigheden (Voorz. Kh. Verviers 5 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 225).

.

Schendt tevens art. 43 § 2 de aankondiging van een tariefvermindering die

erin bestaat aan elke klant die een overeenkomst voor de verlenging van de
Mobistardienst afsluit tussen 10 december 1997 en 3 januari 1998 van
2 000 BEF (500 BEF op de eerste vier facturen) zonder dat de tariefvermindering ree
È el is in de zin van art.

43 § 2 lid 1 (Voorz. Kh. Brussel

22 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 272).
204. HET

.

MOET GAAN OM EEN GEBRUIKELIJKE REFERENTIEPRIJS

De referentieprijs is niet gebruikelijk wanneer de winkel in de periode die

de aangekondigde prijsvermindering voorafging gesloten was wegens ver-
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bouwingen en de vermindering bovendien op nieuwe collecties betrekking
schijnt te hebben (Voorz. Kh. Leuven 19 september 1994, Jaarboek H.P.
1994, 250, in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 22 februari 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 166).

.

De opeenvolging van aankondigingen van prijsverminderingen zonder dat

kan verwezen worden naar een prijs die gedurende een doorlopende periode
van e
Âe
Â n maand werd toegepast, is strijdig met art. 43 § 2. Is niet dienstig het
verweer dat steunt op de retroactieve toepassing van de nieuwe verminderde
prijs via interne regeling. Deze toepassing of regeling heeft niets uit te staan
met de aankondiging van de prijsvermindering (Voorz. Kh. Brussel 22 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 272).

.

Een aangekondigde prijsverlaging van 20%, 30%, 40% voor pulls, hem-
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den, jurken, rokken, broeken, vesten, truien, in de maand februari 1993 voor
kledingstukken van het zomerseizoen 1993 op een ogenblik dat de stukken
voor het lente-zomerseizoen 1993 op de markt beginnen te verschijnen wekt
bij de consument de indruk dat het gaat om een aankondiging van een
soldenverkoop (schending van art. 50) (Voorz. Kh. Brussel 22 februari
1993, Jaarboek H.P. 1993, 166; J.T. 1993, 559).

.

Kan door de consument op haar waarheidsgehalte niet geverifieerd wor-

den, de aankondiging ,,verkoop aan fabrieksprijzen'' wanneer het gaat om
producten waarvan de kleinhandelsprijs niet gereglementeerd is (Brussel
6 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 251).

.

De enige verwijzing naar de door de fabrikant toegelaten prijs maakt geen

bewijs uit van de voorheen werkelijk toegepaste prijs (Luik 3 juni 1997
Jaarboek H.P. 1997, 310).
205. DE

AFWEZIGHEID VAN VERMELDING VAN DE AANVANGSPERIODE VAN DE

VERMINDERING SCHENDT ART.

.

43 § 2-2

De vermelding van de aanvangsperiode van de prijsvermindering geldt

voor elke aankondiging van een prijsvermindering; het is dus irrelevant dat
bepaalde aankondigingen wel de vereiste vermelding zouden bevat hebben
(Voorz. Kh. Brussel 26 april 1993, Jaarboek H.P. 1993, 169).

.

Art. 43 § 2-2 stelt dat de datum vanaf dewelke de verminderde prijs wordt

toegepast moet aangeduid blijven gedurende de ganse verkoopperiode. Deze
verplichting geldt ook voor postorderverkoop (Voorz. Kh. Brussel 10 juli
1996, Jaarboek H.P. 1996, 361).

.

Voldoet niet aan de in art. 43 § 2-2 geformuleerde verplichting de vermel-

ding van een maand en jaartal op een folder. Een dergelijke vermelding is
onvoldoende precies om te kunnen nagaan of de maximumduur van e
Âe
Ân
maand waarvoor de prijsvermindering mag worden aangekondigd gerespecteerd wordt (Voorz. Kh. Hasselt 3 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 343).
206. MAXIMUMDUUR

VAN DE AANGEKONDIGDE PRIJSVERMINDERING

Ð Over-

eenkomstig art. 43 § 2-3 mag de aangekondigde prijsvermindering behalve
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voor de uitverkopen ten hoogste e
Âe
Ân maand bedragen en behalve voor de
producten bedoeld in art. 43 § 1-c niet korter zijn dan e
Âe
Ân verkoopdag
(Voorz. Kh. Brussel 29 december 1997, D.C.C.R., nr. 38, 1998, 37 met noot
T. Speybrouck, ,,Brochures: de prijs van een reis'', ibidem, 42 e.v.).
207. DE
TEN

ÂE
Â N GEVAL TOEGELAVERWIJZING NAAR ANDERE PRIJZEN IS SLECHTS IN E

Ð Art. 43 § 4 bepaalt dat de verkoper slechts naar andere prijzen mag

verwijzen indien hij het leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aankondigt en indien het gaat om een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd
met toepassing van de Wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen. In dat geval mag hij niet overgaan tot aanduidingswijzen van een prijsvermindering bedoeld in artikel 5.
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Schendt art. 43 § 4 de reclame van een kledingzaak die aankondigt dat haar
producten tot 30% goedkoper zijn dan kwalitatief vergelijkbare kledingsstukken gecommercialiseerd door grote merken. Een dergelijke aankondiging vergelijkt niet met gereglementeerde prijzen, de verwijzing is tevens
niet ondubbelzinnig en laat een precieze prijsvergelijking niet toe (Voorz.
Kh. Brussel 28 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 312; in dezelfde zin
Voorz. Kh. Antwerpen 19 juni 1997, Jaarboek H.P. 1997, 264).
208. OM EEN PRIJSVERMINDERING TE MOGEN AANKONDIGEN MOET VOLDAAN ZIJN
AAN DE STAVINGSVEREISTEN VAN ART.

.

43 § 5

De verkoper die een prijsvermindering aankondigt, dient er zich vooraf-

gaandelijk van te vergewissen dat hij bij machte is te bewijzen dat de prijs
waarvan hij de vermindering aankondigt gedurende ten minste e
Âe
Ân doorlopende maand werd toegepast onmiddellijk voorafgaand aan de datum
vanaf dewelke hij de verminderde prijs toepast (Voorz. Kh. Nijvel 15 december 1995, Jaarboek H.P. 1995, 237).

.

Hoe een prijsvermindering ook wordt aangekondigd, zij moet de voorheen

toegepaste prijs steeds aangeven of het steeds mogelijk maken deze prijs te
identificeren. Dit is niet het geval wanneer er wordt verwezen naar catalogusprijzen die nooit eerder werden toegepast. Indien dergelijk aanbod betrekking heeft op een verkoop op een beurs is het onmogelijk om te vergelijken met de prijs die de verkoper voordien in dezelfde inrichting toepaste
(Corr. Luik 21 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 391).
209. ART. 43 § 5

NIET STRIJDIG MET ART.

6, 2 E.V.R.M Ð Onder de gelding

van de WHP werd voorgehouden dat art. 4 § 4 WHP strijdig zou zijn met
art. 6, 2 van het E.V.R.M. (Voorz. Kh. Brussel 31 augustus 1989, Jaarboek
H.P. 1989, 29 met noot P. Lemmens) en wel omdat art. 4 § 4 een omkering
van de bewijslast zou inhouden.
De rechtsleer heeft deze visie afgewezen. Ook m.b.t. art. 43 § 5 dat het
vroegere art. 4 § 4 herneemt, heeft de rechtspraak afstand genomen van het in
het
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vonnis

van

31

augustus

1989

voorgehouden

standpunt

(Voorz.

Kh. Brussel 25 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 205; Brussel 9 maart 1994,
A.R. nr. 1669/93, niet gepubliceerd).
210. VALLEN

.

BUITEN DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN

42-45

De verspreiding door een opticien van een titel waarmee de consument bij

aankoop van een nieuw brilmontuur of nieuwe brilglazen zijn oud brilmontuur of oude brilglazen aan de opticien kan verkopen voor 500 BEF. Dit is
geen aankondiging van een prijsvermindering vermits de opticien zijn prijzen handhaaft en zijn aanbod tot verkoop aanvult met een aanbod tot ruil,
onder geoorloofde voorwaarden (Voorz. Kh. Brussel 17 november 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 265).

.

De aankondiging van een prijsvermindering mag niet verboden worden
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om de enkele reden dat zij een impliciete referentie naar een concurrent
inhoudt wanneer deze referentie inherent is aan de aankondiging (Voorz. Kh.
Brussel 8 januari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 489).

.

Art. 43 is niet van toepassing op een klantenkaart die tegen betaling kan

worden verkregen en die de houder een jaar lang recht geeft op een permanente korting bij de aankoop van bepaalde producten (Voorz. Kh. Brussel
3 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 266).

.

Het aanbod van een gratis hoeveelheid aan dezelfde prijs is niet onder-

worpen aan de reglementering inzake aankondiging van prijsvermindering
(Voorz. Kh. Brussel 1 april 1996, Jaarboek H.P. 1996, 523).

.

De gratis verspreiding van waardebonnen (zie randnummer 251).

ONDERAFDELING III

UITVERKOPEN

211. DE

REGLEMENTERING M.B.T. DE UITVERKOPEN

(ART. 46-48) Ð De regle-

mentering m.b.t. de uitverkopen Ð art. 46-48 Ð is van toepassing op elke
tekoopaanbieding of verkoop die aangekondigd is onder de benaming ,,uitverkoop'', ,,liquidation'', ,,Ausverkauf'' of onder enige andere gelijkwaardige benaming (art. 46). In tegenstelling tot het bepaalde in de WHP moet elk
product dat uitverkocht wordt of ten uitverkoop wordt aangeboden, een
prijsvermindering ondergaan behalve zo de verkoop plaatsheeft ter uitvoering van een rechterlijke beslissing (art. 48 § 4).
212. VOORBEELDEN

.

VAN EEN GELIJKWAARDIGE BENAMING

Het volstaat dat de teksten en tekeningen van de desbetreffende reclame

moeten worden gelijkgesteld met een benaming gelijkwaardig aan de benaming ,,uitverkoop'' zelfs wanneer dit op een subtiele manier gebeurt (Corr.
Brussel 8 mei 1992, Jaarboek H.P. 1992, 219).

.

Wanneer een verkoper prijsverminderingen aankondigt of suggereert en

deze in verband brengt met verbouwingswerken, gebruikt hij een benaming
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die gelijkwaardig is aan de term uitverkoop (Voorz. Kh. Hasselt 3 mei 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 343).

.

Niet overtuigend is de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Bergen die van oordeel is dat reclame gevoerd onder de
Á perte'' in omstandigheden die niet voldoen aan
slogan ,,Vente totale, Vente a
de vereisten inzake uitverkoop niet in strijd is met artikel 46. Hij steunt deze
stelling op de strikte wijze waarop dat artikel moet geõÈnterpreteerd worden
(Voorz. Kh. Bergen 15 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 193). De Voorzitter voegt daaraan toe: ,,on indique ,,totale'' ce qui par association fait
Á une liquidation Ð donc attire du monde. Attendu qu'attirer du
penser a
Ã me de toute annonce publicitaire; que la question qui
monde est l'essence me
se pose est celle de savoir si l'on assigne au langage publicitaire des
Á res rigides qui, sans doute, feront coller le message a
Á la stricte
barrie
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Â alite
Â , mais aussi immanquablement lui feront perdre tout attrait ou bien
re
Ãt de mise; que cette dernie
Â ,,surveille
Â e'' est pluto
Á re option
si une liberte
permet de laisser une marge de manoeuvre aux publicitaires; au contraire,
Á terme les tribunaux a
Á se pencher sur
des limites rigides obligeraient a
Â cider pour chacun d'eux
chaque mot du dictionnaire des synonymes et de de
Á ce, s'il est interdit, autorise
Â , de
Â conseille
Â , etc.''
et dans chaque cas d'espe
Enkele jaren later zag dezelfde Voorzitter het wel anders: ,,De aankondiging
van een totale verkoop en een verkoop tot de finish doet onmiskenbaar
denken aan een totale uitverkoop die de verkoop van het gehele assortiment
over een korte periode tegen weggeefprijzen inhoudt.'' Ditmaal was hij van
oordeel dat het ging om een schending van art. 47, m.a.w. dat de benaming
als gelijkwaardig moest worden aangemerkt (Voorz. Kh. Bergen 23 januari
1997, Jaarboek H.P. 1997, 287).

.

Â stockage massif'' is
Het gebruik in de reclame van de benaming ,,de

verboden wanneer de bepalingen van art. 46 en 48 WHPC niet gee
Èerbiedigd
werden. Dit verbod treft ook de in Frankrijk ontworpen reclame van zodra de
gevolgen ervan zich in Belgie
È voordoen. De Belgische rechter is in dergelijk
geval bevoegd (Bergen 29 september 1993, T.B.H., 1994, 625).
213. IN

ACHT GEVALLEN IS UITVERKOOP TOEGELATEN; HET MEEST VOORKO-

MENDE BETREFT DE UITVOERING VAN VERBOUWINGEN

(ART. 46, 5) Ð Een

verkoper die wenst over te gaan tot een uitverkoop omwille van werken
(wettelijke duur meer dan 40 werkdagen) moet op het ogenblik dat hij dit
meedeelt aan de Minister van Economische Zaken, de ree
Èle intentie hebben
om die werken tot een goed einde te brengen. Door zich de voordelen van een
uitverkoop toe te kennen zonder de lasten te dragen die deze rechtvaardigen,
t.t.z. de uitvoering van de werken aangekondigd aan de Minister, heeft de
betrokken verkoper zich schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie verboden door art. 93. In die omstandigheden dient een bevel opgelegd te
worden zijn handel volledig te sluiten gedurende een doorlopende periode
van 40 dagen met aanvang op een dag vastgesteld door de rechter (Voorz.
Kh. Namen 14 april 1993, Jaarboek H.P. 1993, 187; J.L.M.B. 1994, 389).
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Het Hof van Beroep te Luik bevestigde dit vonnis maar beperkte de sluitingsverplichting tot 16 werkdagen omdat de werken die aanleiding gegeven
hebben tot een uitverkoop zich uitstrekten over een periode van slechts 24
werkdagen (Luik 25 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 184; J.L.M.B. 1994,
284).

.

De verkoper die een uitverkoop houdt wegens verbouwingswerken kan

zijn goede trouw niet inroepen onder het voorwendsel dat financie
Èle moeilijkheden en de nalatigheid van zijn leveranciers het hem onmogelijk maken
de werken tot een goed einde te brengen. De lichtzinnigheid waarmee hij de
uitverkoop heeft gehouden zonder rekening te houden met de financie
Èle
werkelijkheid, is een nalatigheid die volstaat om zijn aansprakelijkheid in het
gedrang te brengen. De wettelijk voorziene periode van 40 dagen sluiting van
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de handelszaak tengevolge van een uitverkoop moet ononderbroken zijn en
kan niet in twee gesplitst worden. In die omstandigheden moet de handelaar
bevel opgelegd worden zijn handelszaak te sluiten voor het overblijvende
deel van de periode van 40 werkdagen (Voorz. Kh. Verviers 24 maart 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 246).

.

Art. 46 § 5 stelt dat de verbouwingen die aanleiding geven tot de uitver-

koop de werkzaamheden in de getroffen lokalen tijdens bedoelde periode
onmogelijk maken.
Met dit laatste wordt bedoeld dat de winkel moet gesloten worden. Wanneer
de wettelijke sluitingsperiode van 40 werkdagen niet werd nageleefd kan de
stakingsrechter de sluiting van de lokalen voor het resterend gedeelte van die
termijn bevelen. Hij kan zelfs de sluiting bevelen voor het ontbrekend geheel
indien deze reeds verstreken is. Het is niet vereist dat de sluitingsperiode van
40 werkdagen een aanvang neemt nadat de maximumperiode van 3 maanden
uitverkoop verstreken is. Er is geen verplichting om de maximumperiode
gedurende dewelke een uitverkoop georganiseerd wordt volledig te gebruiken. De 40 werkdagen moeten geõÈnterpreteerd worden in de zin van de
vijfdagenweek. Het gaat om werkdagen in hoofde van de aannemer en niet
om sluitingsdagen in hoofde van de handelaar die de werken laat uitvoeren
(Voorz. Kh. Tongeren 11 september 1995, Jaarboek H.P. 1995, 250 en
Voorz. Kh. Tongeren 19 september 1995, Jaarboek H.P. 1995, 254).

.

De kwade trouw van de verkoper staat vast wanneer een onwettige

uitverkoop heeft plaatsgehad niettegenstaande twee omstandige kennisgevingen van de administratie van het handelsbeleid en hij gerechtvaardigd
wordt door onbeduidende motieven die daarenboven door het dossier worden
tegengesproken. De kwade trouw van de verkoper volgt niet uit de kennis
van het onwettig karakter van de geplande daden en de zekerheid van de
onrechtmatigheid van zijn handelen, alsook van zijn pogingen om de administratie van het handelsbeleid te misleiden omtrent de werkelijkheid en de
duur van de werken en de periodes gedurende dewelke werd overgegaan tot
de onwettige uitverkoop (Brussel 26 mei 1997, Jaarboek H.P. 1997, 283).
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214. DE

UITVERKOOP TER UITVOERING VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING IS

EVENEENS AAN DE UITVERKOOPREGLEMENTERING ONDERWORPEN

.

Bij uitverkoop ter uitvoering van een rechterlijke beslissing dient geen

kennisgeving aan de Minister te worden gedaan (art. 48 § 1). Voornoemde
uitverkopen zijn evenwel eveneens onderworpen aan de maximumduur van
drie maanden waarover sprake in artikel 48 § 1 vierde lid.

.

Net als in de andere in artikel 46 voorziene gevallen mogen in geval van

uitverkoop ter uitvoering van een rechterlijke beslissing enkel producten die
op het ogenblik van de beslissing deel uitmaken van de voorraad van de
verkoper, het voorwerp van de uitverkoop zijn. Producten die na een faillissement doch met rechterlijke machtiging vervaardigd werden met de aanwezige voorraden, kunnen weliswaar beschouwd worden als ,,producten die
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deel uitmaken van de voorraad van de verkoper'', doch de geest van de
faillissementswetgeving vereist dat dit binnen redelijke grenzen moet blijven
waarbij rekening moet gehouden worden met de aard van de producten en de
termijn die verstreken is sinds het faillissement (Voorz. Kh. Verviers 14 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 171). De Voorzitter voegt daaraan toe dat
drie jaar en acht maanden na de faillissementsverklaring als onaanvaardbaar
lange termijn dient te worden aangemerkt. Zodoende wordt aan de betrokken
curatoren een stakingsbevel opgelegd.

.

In dezelfde zin had ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel

te Dinant zich uitgelaten. In beide gevallen ging het om curatoren van een
zelfde faillissement. Het feit dat de rechter-commissaris expliciet toelating
heeft gegeven voor de verkoop kan de inbreuk niet ongedaan maken. Evenmin ontslaat de nastreving van het belang van de schuldeisers de curatele van
de verplichting zich strikt te houden aan de termen van haar mandaat of de
bepalingen van een wet van openbare orde na te leven (Voorz. Kh. Dinant
13 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 167; dit vonnis werd bevestigd bij
arrest van het Hof van Beroep te Luik 20 december 1994, Jaarboek H.P.
1994, 157).
215. DUURBEPERKING

VAN DE UITVERKOOP EN DE MOGELIJKHEID VAN VERLEN-

GING

.

De duur van de uitverkoop is beperkt tot drie maanden met mogelijkheid

tot het bekomen van twee verlengingen van telkens e
Âe
Ân maand (art. 48 § 2
vierde lid). Een handelaar die niettegenstaande hij een pv van waarschuwing
heeft gekregen, verder gaat met een uitverkoop hoewel de initie
Èle termijn
van een maand verstreken is en hij niet tijdig een verzoek tot verlenging heeft
ingediend, handelt te kwader trouw (Antwerpen 28 juni 1996, Jaarboek H.P.
1996, 339).
216. ELKE

UITVERKOOP MOET PLAATSVINDEN IN DE LOKALEN WAAR DE VER-

KOPER DEZELFDE PRODUCTEN TE KOOP STELDE

(ART. 48 § 2) Ð Het vereiste

van art. 48 § 2 vindt geen toepassing wanneer de uitverkoop plaats vindt
door middel van een openbare verkoop. In dat geval dient artikel 72 WHPC
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nageleefd te worden, hetgeen vereist dat behoudens afwijking bij noodzaak toegestaan door de Minister of door de door hem daartoe aangewezen ambtenaar, een openbare verkoop enkel mag gehouden worden in
lokalen die daartoe uitsluitend zijn bestemd (Voorz. Kh. Gent 13 november
1992, Jaarboek H.P. 1992, 229; T.G.R 1993, 69 met kritische noot
P. De Vroede).

ONDERAFDELING IV

OPRUIMINGEN OF SOLDEN (ART. 49-53)

217. RATIO LEGIS Ð Met seizoenopruiming wordt bedoeld het zich ontdoen
door een verkoper van een assortiment dat onverkoopbaar dreigt te worden of

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

van producten waarvan kan worden aangenomen dat zij na de campagne
slechts met verlies of tegen verminderde prijs zullen verkocht worden
(Voorz. Kh. Kortrijk 24 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 246).
218. DE OPRUIMING MOET PLAATSVINDEN IN DE LOKALEN WAAR DE OPGERUIMDE
OF

IDENTIEKE

PRODUCTEN

GEWOONLIJK

TE

KOOP

WORDEN

AANGEBODEN

(ART. 51 § 1) Ð Art. 51 verzet er zich niet tegen dat een detailhandelaar
die over verschillende verkooppunten beschikt, tijdens de opruiming gesoldeerde waren van het ene verkooppunt naar het andere overbrengt (Voorz.
Kh. Brussel 13 april 1994, Jaarboek H.P. 1994, 179).
219. VERPLICHTING VAN PRIJSVERMINDERING Ð Elk product dat bij opruiming
te koop aangeboden of verkocht wordt, moet het voorwerp zijn van een
prijsvermindering die ree
Èel is ten opzichte van de prijs gewoonlijk aangerekend voor identieke producten overeenkomstig de bepalingen van art. 43.
De verkoop van videotoestellen in solden, zonder dat de prijs waarop de
vermindering toegerekend werd effectief en op ononderbroken wijze tijdens
de sperperiode werd toegepast in een inrichting waar de soldenverkoop gehouden werd en het maken van reclame voor dergelijke verkoop, schendt art. 51 § 3
o

en 23-1 WHPC (Voorz. Kh. Brussel 13 april 1994, Jaarboek H.P. 1994, 179).
Het versturen van een mailing naar ongeveer 10 000 klanten die in het
verleden minstens e
Âe
Ânmaal een product in de winkel van de verkoper
Â dons de
Á s ce jeudi seize juin
gekocht hebben met de vermelding ,,nous proce
Á des pre
Â soldes qui vous sont strictement re
Â serve
Â es pendant neuf jours'', is
a
een aankondiging van een prijsvermindering in de zin van art. 53 § 1 (Corr.
Luik 30 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 353).
220. HET

ÂO
Â R DE WET VAN
TOEPASSINGSGEBIED VO

5

NOVEMBER

1993 Ð Pro

memorie worden nog in herinnering gebracht het vonnis van de stakingsrechter te Kortrijk van 24 december 1992 (Voorz. Kh. Kortrijk 24 december
1992, Jaarboek H.P. 1992, 246) en het daaropvolgend arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 10 juni 1993. Zij ontkennen dat het toepassingsgebied
van de soldenreglementering moet gelijkgesteld worden met modeproducten
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en stellen dat de seizoensgebonden producten bedoeld worden (Gent 10 juni
1993, Jaarboek H.P. 1993, 198).
Deze mening werd niet door iedereen gedeeld (zie o.m. H. De Bauw,
,,Solden, sperperiodes, waardebonnen Ð na de wet van 5 november 1993''
Jaarboek H.P. 1993, 200-219).
221. DE WET VAN 5

NOVEMBER

1993

HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGLEMEN-

TERING VAN DE SPERPERIODE VOOR HET ARBITRAGEHOF

Ð Tegen de Wet van

5 november 1993 werd door enkele postorderbedrijven een vernietigingsberoep bij het Arbitragehof ingesteld. Deze postorderbedrijven achtten zich
gediscrimineerd nu het niet meer was toegestaan prijsvermindering gedurende de sperperiode (resp. van 15 november tot en met 2 januari en van 15 mei
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tot en met 30 juni) aan te kondigen, terwijl dit gelet op de specificiteit van
hun verkooptechniek economisch noodzakelijk is. Zij verkopen hun producten uitsluitend op basis van een catalogus die tweemaal per jaar wordt
uitgegeven nl. bij het begin van de maand januari en bij het begin van de
maand juli. De vernieuwing van de producten en het opnieuw sensibiliseren
van de clie
È nteel vereisen dat de postorderbedrijven prijsverminderingen
kunnen aankondigen van begin mei tot eind juni en van begin november
tot eind december.
Het argument van discriminatie werd geput uit de vaststelling dat categoriee
Èn van personen die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in
wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld.
Het Arbitragehof verwierp het vernietigingsberoep. Met de nieuwe regeling
beoogde de wetgever o.m. de gelijkheid in de verkoopkansen te waarborgen
en het voortbestaan van de kleine handelaars veilig te stellen. Het verantwoord karakter van die doelstelling is niet betwistbaar. Indien de regeling
van de sperperiode niet van toepassing zou verklaard worden op verkopers
op afstand, zouden deze laatsten een concurrentieel voordeel krijgen dat afbreuk doet aan die doelstellingen (Arbitragehof 2 maart 1995, Jaarboek H.P.
1995, 259).
222. HET TOEPASSINGSGEBIED NA DE WET VAN 5 NOVEMBER 1993 Ð De Wet van
5 november 1993 heeft hoofdzakelijk tot doel de in de oorspronkelijke
WHPC uitgewerkte regeling inzake opruimings- en sperperiode te veranderen. Onduidelijk is of de wetgever de bedoeling heeft gehad via de wijziging
van art. 53 ook de in art. 49 gegeven omschrijving te verruimen.
Artikel 53 geeft ter zake geen sluitend antwoord. Het reclameverbod m.b.t.
prijsverminderingen of waarbij prijsverminderingen gesuggereerd worden
geldt voor twee soorten van producten overeenkomstig artikel 52: enerzijds
voor deze die thuishoren in de sectoren van de kleding, de lederartikelen, de
fijne lederwaren en de schoenen; anderzijds voor de andere producten en
categoriee
È n van producten door de Koning bepaald.
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Bij ontstentenis van een regeling voor de tweede categorie van producten is
de bij art. 52 § 1 uitgewerkte regeling ook voor deze producten van toepassing met uitzondering evenwel van de voedingsproducten.
Een sluitend antwoord op de bovengestelde vraag kan niet gegeven worden
aan de hand van voornoemde teksten omdat art. 53 § 1 verwijst naar art. 52 § 1
waarin wordt gesteld dat bedoeld worden de in art. 49 omschreven te koop
aanbiedingen en verkopen, m.a.w. elke te koop aanbieding of verkoop van
producten waartoe wordt overgegaan met het oog op de seizoenopruiming.
Blijft dan de vraag: ,,Vertolkt de tekst van art. 53 de bedoeling van de
wetgever?'' De voorbereidende werken tot de wet zijn m.i. niet duidelijk.
Enerzijds wordt gesteld: ,,Beoogd worden n.a.v. de wet van 5 november 1993
alle producten uit de niet-voedingssector'', anderzijds wordt steevast vermeld
dat de draagwijdte van de Wet van 14 juli 1991 aldus wordt bevestigd. Het zou
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aanbeveling verdienen dat de op het getouw staande wetswijziging van de
WHPC in deze duidelijkheid zou brengen.
223. TIJDENS

DE SPERPERIODE GELDT EEN TOTAAL VERBOD VAN AANKONDIGING

VAN PRIJSVERMINDERINGEN UITGENOMEN VOOR VOEDINGSWAREN: DE MAXIMALISTISCHE VISIE

.

Is niet relevant de vraag of de producten waarvoor tijdens de sperperiode

prijsvermindering gesuggereerd wordt al dan niet seizoengebonden zijn
(Voorz. Kh. Mechelen 17 februari 1994, Jaarboek H.P. 1994, 176).

.

Vermits de handelsgebruiken het toepassen van soldenverkoop hebben

uitgebreid tot meubelen is de regeling van de sperperiode eveneens van
toepassing op deze sector. De aankondiging ,,onze prijzen ontploffen'' is
duidelijk een verboden suggestie van een prijsvermindering tijdens de sperperiode (Voorz. Kh. Bergen 23 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 292).

.

De verkoop van de activa van een failliete vennootschap door de curator

mag tijdens de sperperiode niet vergezeld gaan van een aankondiging van
prijsvermindering (Voorz. Kh. Bergen 27 juni 1994, Jaarboek H.P. 1994,
161, met noot L. De Brouwer, ,,Les ventes en liquidation pendant les
pe
Âriodes d'attente'', ibidem, 165 e.v.).

.

Nog duidelijker is de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

door te stellen dat: ,,Les produits susceptibles d'e
Ãtre vendus en solde ne sont pas
exclusivement les produits qualifie
Âs de saisonniers, mais tout produit quelconque dont le vendeur est susceptible d'en renouveler l'assortiment a
Á certaines
e
Âpoques de l'anne
Âe.'' (Voorz. Kh. Brussel 16 mei 1994, J.T. 1994, 572).

.

Tijdens de sperperiode geldt een totaal verbod van aankondigingen van

prijsverminderingen, geldig voor alle producten, uitgezonderd de voedingswaren. De aankondiging tijdens de sperperiode van een geoorloofde kwantitatieve promotie voor producten die evenwel door de gemiddelde consument wordt gepercipieerd als een suggestie van een prijsvermindering is
verboden op grond van art. 53 § 2 (Voorz. Kh. Brussel 22 december 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 272).
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224. HET
DUCTEN

AANKONDIGINGSVERBOD IS BEPERKT TOT SEIZOENGEBONDEN PRO-

Ð DE

MINIMALISTISCHE VISIE

Ð In een arrest van 4 september

1996 stelde het Hof van Beroep te Brussel dat het verbod van prijsverminderingaankondigingen slechts van toepassing is op producten die na een
zekere stockageperiode hun aantrekkingskracht verliezen en derhalve in
aanmerking komen voor een seizoensvernieuwing (Brussel 4 september
1996, Jaarboek H.P. 1996, 395) In zijn noot stelt T. Heremans (,,Solden
door het Hof?'' Jaarboek H.P. 1996, 405 e.v.) dat het Hof met voornoemde
stelling zich met name aansluit bij de rechtspraak en de rechtsleer die tot
stand waren gekomen vo
Âo
Â r de inwerkingtreding van de Wet van 5 november
1993.
225. EEN

WELLICHT VOORLOPIGE EPILOOG

Ð Het arrest van het Hof van
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beroep van 4 september 1996 kende navolging o.m. in een vonnis van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 29 juli 1997 en
van de Correctionele Rechtbank van Luik van 5 september 1997. Het Bestuur
Economische Inspectie heeft sindsdien in overleg met de Minister van
Economische Zaken beslist slechts in te grijpen indien de aangekondigde
verrichting seizoensgebonden producten betreft (Min. Econ. Zaken, Trefpunt
economie, vol 2/A8, 1998, 10).
226. NOG

.

ENKELE PRECISERINGEN

Artikel 53 verbiedt enkel de ,,aankondiging'' van prijsvermindering tij-

dens de sperperiode, het louter toepassen van verminderde prijzen is niet
verboden (Voorz. Kh. Kortrijk 9 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 269).

.

Wanneer folders met aankondiging voor een prijsvermindering ter be-

stemming komen vo
Âo
Â r het einde van de sperperiode is er schending van
art. 53 §1 (Voorz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 361).

.

De aankondiging van een prijsvermindering in kranten tijdens de sperpe-

riode met vermelding van de aanvangsdatum van de solden in kleine of
onleesbare karakters, is een inbreuk op art. 53. Gelet op de omstandigheden
staat kwade trouw vast (Corr. Luik 18 februari 1994, Jaarboek H.P. 1994,
174).
227. ART.

53 (NIEUW) WHPC IS NIET STRIJDIG MET ART.

30 EG Ð Steunend op

het arrest Keck-Mithouard stelt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat art. 53 (nieuw) WHPC niet strijdig is met art. 30 EG
(Voorz. Kh. Brussel 15 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 224).
228. UITZONDERINGEN Ð Het verbod op de aankondiging van prijsverminderingen is niet van toepassing op de verkoop van producten verricht
ter gelegenheid van occasionele handelsmanifestaties die maximum vier
dagen duren en die maximum eenmaal per jaar worden georganiseerd door
de plaatselijke verenigingen van verkopers of met hun medewerking
(art. 53 § 4).
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.

Deze uitzondering is ook van toepassing indien her en der kraampjes te

vinden zijn van ambulante handelaars afkomstig uit andere gemeenten
(Voorz. Kh. Kortrijk 9 juni 1995, Handelspr. 1995/4 nr. 126).

.

Art. 53 § 1 is niet van toepassing op een klantenkaart die tegen betaling

kan worden verkregen en die voor de houder een jaar lang recht geeft op een
permanente korting bij de aankoop van bepaalde producten (Voorz. Kh.
Brussel 3 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 266).

ONDERAFDELING V

GEZAMENLIJK AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
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§ 1. Het Verbod
229. ARTIKEL 54 Ð In een nota bij een beslissing m.b.t. het gezamenlijk
aanbod (Voorz. Kh. Brussel 4 december 1996 A.J.T. 1996-97, 370) heeft
G. L. Ballon enkele begrippen uit de definitie van art. 54, lid e
Âe
Â n toegelicht.
Zijn uiteenzetting wordt aan de hand van recente rechtspraak aangevuld:
a) Het moet gaan om een aankondiging die de bevordering van een verkoop
van een product of dienst beoogt. Het gaat in deze niet om een aanbod in
de zin van het B.W. (Cass. 20 oktober 1989, Bull. 1990, 214 met noot;
Voorz. Kh. Hasselt 25 januari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 240; Voorz.
Kh. Brussel 15 februari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 249).
b) Het aanbod moet ter kennis worden gebracht van de consument vooraleer
hij tot de aankoop heeft beslist. Cadeaus die, zonder vooraf te zijn
aangekondigd worden uitgedeeld of verkregen na het tot stand komen
van de koop en de aankoopbeslissing dus niet konden beõÈnvloeden, zijn
geen gezamenlijk aanbod in de zin van art. 54 (Voorz. Kh. Doornik
2 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 272; Voorz. Kh. Antwerpen 2 juli
1992, Jaarboek H.P. 1992, 242; D.C.C.R., nr. 19, 1993, 272 met noot
G. L. Ballon).
c) Het aanbod dient gericht te zijn aan een consument, de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft of gebruikt
(Voorz. Kh. Tongeren 12 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 240; Voorz.
Kh. Leuven 23 oktober 1990, Jaarboek H.P. 1990, 50).
d) Het aanbod dient uit te gaan van een verkoper. Alle verkopers worden
geviseerd (Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115).
Het is irrelevant dat het aan het hoofdproduct verbonden voordeel rechtstreeks door de fabrikant, het hoofdproduct zelf door de detailhandelaars
wordt verstrekt (Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992,
115).
e) De begrippen ,,product'' en ,,dienst'' worden in art. 1 gedefinieerd.
f)

Het begrip titel wordt door de wet niet gedefinieerd. Aangenomen mag
worden dat gelijk welk voorwerp zoals een capsule, een bon, een deel van
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een verpakking, een titel kan uitmaken mits zij recht geven op de verkrijging van het product, een dienst of een ander voordeel voor de consument.
g) Het begrip voordeel wordt evenmin door de wet gedefinieerd. Werd
als een voordeel aangemerkt, een korting op de toegepaste rentevoet
bij onderschrijving van een hypothecair krediet (Voorz. Kh. Brussel
4 december 1996, A.J.T., 1996-97, 370) of het niet-toepassen door een
verzekeringsmaatschappij van de vrijstelling ,,stoffelijke schade'' t.a.v.
verzekerden die hun geaccidenteerd voertuig laten herstellen in e
Âe
Ân van
de werkplaatsen waarmee deze verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft (Voorz. Kh. Antwerpen 19 december 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 565).
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h) Het geoorloofd karakter van een gezamenlijk aanbod moet geapprecieerd
worden in functie van de wijze waarop het verwoord is, vermits het
publiek een beslissing tot aankoop neemt op basis van die verwoording
(Luik 16 november 1993, Jaarboek H.P. 1993, 236).
230. ENKELE

.

TOEPASSINGSGEVALLEN

De reclame van een aantal verzekeraars voor een verzekeringspolis tegen

autodiefstal waarbij het onderschrijven van die polis voor bepaalde auto's
afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat de auto's met een bepaald
diefstalpreventiesysteem waren uitgerust, is een verboden gezamenlijk aanbod. Het feit dat de aanschaf van het veiligheidssysteem niet bij de verzekeraars maar bij derden t.t.z. de installateurs van dergelijke systemen zou
plaatsvinden verandert daar niets aan (Voorz. Kh. Brussel 15 februari 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 249; T.B.H., 1994, 713).

.

Ook het gezamenlijk aanbod gericht tot wederverkopers kan onder de

toepassing van art. 54 vallen. Volgens de Voorzitter blijkt zulks uit de
voorafgaande verpakking en uit de ingesloten prijsvermelding (publiekprijs)
hetgeen er duidelijk op wijst dat de promotiecampagne werd opgevat en
specifiek gericht tot het publiek, d.w.z. de consument (Voorz. Kh. Antwerpen 7 juli 1994, Jaarboek H.P. 1994, 196).

.

Als gezamenlijk aanbod is aan te merken het aanbod van een brandstof-

verdeler om bij elke tankbeurt van minimum 20 liter brandstof een stempel
op een formulier te zetten waarbij drie van dergelijke stempels naar keuze
van de consument recht geven op een gratis T-shirt of rennersbroek (Voorz.
Kh. Brussel 13 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 272).

.

Een onderneming die zich bezighoudt met de invordering van sommen

verschuldigd uit transacties die werden betaald door middel van een kredietkaart en die, in samenwerking met een postorderbedrijf, de houders van een
dergelijke kaart aanbiedt om CD's tegen voordelige voorwaarden te kopen
op voorwaarde dat zij gebruik maken van haar diensten door bij andere
handelaars een minimum aantal goederen en diensten te betalen met behulp
van hun kredietkaart, doet een gezamenlijk aanbod. Het verkrijgen van een
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product aan gunstige voorwaarden is dan immers gebonden aan de verkrijging van andere diensten nl. het beroep doen op de diensten van een
onderneming voor de betaling van een minimum aantal aankopen (Voorz.
Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 361).

.

Een reclamecampagne die erin bestaat gezamenlijk met dozen kaas een

deelnemingsformulier aan te bieden voor een wedstrijd waarmee een bioscoopticket kan gewonnen worden, is een verboden gezamenlijk aanbod. Het
feit dat strikt gesproken de wedstrijd ook openstaat voor consumenten die de
bewuste dozen niet hebben aangekocht, doet geen afbreuk aan het karakter van
gezamenlijk aanbod wanneer, voor de consumenten met normale aandacht, het
aanbod tot deelname aan de wedstrijd gebonden lijkt aan de aankoop van de
dozen (Voorz. Kh. Brussel 20 juli 1994, Jaarboek H.P. 1994, 203).
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.

De aankondiging van een verrassingsgeschenk voor elke klant die een agent-

schap waar kan gewed worden op paardenkoersen binnenkomt, heeft de schijn
van een gezamenlijk aanbod en moet verboden worden, zelfs als de toekenning
van dat geschenk niet verbonden is aan het plaatsen van een inzet ,,la prise d'un
pari'' (Voorz. Kh. Brussel 30 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 186).

.

Het aanbod van een gratis transfer naar de luchthaven wanneer vo
Âo
Â r een

bepaalde datum een vliegtuigvakantie wordt geboekt, is een gezamenlijk
aanbod. Of dat aanbod de toepassing van art. 56, 1 of art. 56, 3 kan inroepen
zie randnummers 237 en 238 (Voorz. Kh. Hasselt 11 oktober 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 370).

.

Een verzekeringsmaatschappij die een korting op de rentevoet voor hypo-

thecaire leningen aanbiedt op voorwaarde dat de lener een schuldsaldo- en
brandverzekering onderschrijft bij een maatschappij van haar groep of bij
zulke maatschappij een rekening opent, doet een verboden gezamenlijk
aanbod (Voorz. Kh. Brussel 4 december 1996, Jaarboek H.P. 1996, 377;
A.J.T., 1996-97, 370 met noot G. L. Ballon).

.

Reclame voor een gezamenlijk aanbod van GSM en software die eveneens

voor niet-professionele doeleinden kan gebruikt worden en die zowel door de
radio als door de geschreven pers wordt verspreid is voor iedereen toegankelijk en dus ook voor de consumenten. De vermelding in de geschreven
reclameboodschap dat deze aanbieding uitsluitend bedoeld is voor personen
die, minstens gedeeltelijk de software voor professionele doeleinden aankopen, doet geen afbreuk aan deze realiteit. Het aanbod is dus ook gericht tot
consumenten (Voorz. Kh. Brussel 3 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 356; in
zijn instemmende noot stelt J. Stuyck de vraag of in navolging van wat in
Nederland werd beslist, het verbod gesteld in art. 54 wel zin heeft. Hij
behoort niet tot de aanhangers van voornoemd verbod, J. Stuyck, ,,The
medium is the message'', over het gezamenlijk aanbod aan ,,professionele
gebruikers'', ibidem, 359-360).

.

Het geven van geschenken aan wie op een uitstap intekent is een geza-

menlijk aanbod (Voorz. Kh. Brussel 23 juli 1993, D.C.C.R., nr. 26, 1995, met
noot P. De Vroede; Jaarboek H.P. 1993, 516).
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.

Het aanbod van 1 jaar gratis lidmaatschap van ,,De sleutel tot de gas-

tronomie van Belgie
È '' en/of 5 maanden gratis gebruik van een Diners Club
Personal Card bij aankoop van een reis is een verboden gezamenlijk aanbod
(Antwerpen 24 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 351).

.

Een verhuurder van fietsen en cuistax die door middel van affiches gratis

drankjes aankondigt waarbij de consument pas kan vaststellen dat de drankjes aangeboden worden ,,zonder aankoopverplichting'' nadat hij zich in de
zaak van de verhuurder begeven heeft, is een gezamenlijk aanbod aangezien
in die omstandigheden in hoofde van de consument een verband blijft
bestaan tussen het huren van een fiets of cuistax en het bekomen van een
gratis frisdrankje (Voorz. Kh. Brugge 12 september 1995, Jaarboek H.P.
1995, 407; anders Voorz. Kh. Antwerpen 2 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992,
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242, omdat de indruk van een aankoopverplichting niet werd gewekt).

.

De promotionele actie waarbij via een rondschrijven een brandblusser of

reuzenpuzzel gratis wordt aangeboden bij een onderhoudsbeurt van de
wagen, is een gezamenlijk aanbod (Voorz. Kh. Oudenaarde 30 december
1997, Jaarboek H.P. 1997, 560).

.

Zelfs indien de fabrikant van reukwater niet rechtstreeks aan de consument

verkoopt, is zijn gezamenlijk aanbod van een flesje reukwater en een halsketting een gezamenlijk aanbod bedoeld voor de consument en niet voor de
handelaar die als tussenpersoon optreedt (Voorz. Kh. Brussel 7 december
1995, Jaarboek H.P. 1995, 276).

.

Verboden is het gezamenlijk aanbod van producten en diensten ook

wanneer het wordt omgedoopt tot deelneming aan een gratis wedstrijd die
recht geeft op het verwerven van een dienst. Ter verduidelijking: de oorspronkelijke actie opgezet door verweerster bestond erin aan 7 180 slagers de
mogelijkheid te geven elke klant (consument) bij een aankoop van 200 g
Bistroworst een ticket ter hand te stellen rechtgevend op een gratis overtocht
naar Engeland met een P&O Ferry. Op klacht van eiseres beslist verweerster
nog vo
Âo
Â r de procedure begint de aard van de promotiecampagne te veranderen. Van het gezamenlijk aanbod wordt zg. afgezien. In de plaats komt een
wedstrijd waaraan kan worden deelgenomen via een deelnemingsformulier
dat gratis bij deelnemende slagers kan bekomen worden. Alle klanten die
200 g Bistroworst kopen krijgen gratis een deelnemingsformulier (Voorz.
Kh. Gent 22 september 1995, R.W. 1996-97, 59, met noot P. De Vroede).

.

Verboden is het aanbod van een tweedaagse Internet-training wanneer

geboekt wordt voor een weekendverblijf in een vakantieoord (Voorz. Kh.
Brussel 13 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 337).
231. WERD

.

NIET ALS GEZAMENLIJK AANBOD AANGEMERKT

Een deelnemingsticket voor weddenschappen m.b.t. paardenkoersen dat

de wedder wordt ter hand gesteld, is een titel voor de verwerving van een
unieke dienst, nl. het aannemen van weddenschappen voor die koersen,
zijnde een kanscontract waarvan de gevolgen m.b.t. winst en verlies afhan-
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gen van een onzekere gebeurtenis. Het aanbod om een percentage van de
inzet van een verliezend ticket terug te betalen maakt dit ticket nog niet tot
een titel die de kenmerken van een gezamenlijk aanbod heeft: de verplichting
die de wedder tot voordeel strekt ten laste van de uitgever van dat ticket blijft
onzeker, maar krijgt een alternatief karakter doordat de uitgever zich bevrijdt
door e
Âe
Ân der twee dingen te betalen die hij beloofd heeft en die gedetermineerd worden door het toeval (Voorz. Kh. Brussel 30 mei 1994, Jaarboek
H.P. 1994, 186).

.

Het toekennen van voordelen nadat de koopovereenkomst tot stand is

gekomen. De beslissing van de consument om tot aankoop over te gaan werd
alsdan niet beõÈnvloed. Het aanbieden van voordelen op vluchten, hotels en
autoverhuur aan houders van een kredietkaart op voorwaarde dat zij deze
diensten boeken via een reisbureau dat verwant is aan de uitgever van de
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kredietkaart, is geen gezamenlijk aanbod in de zin van art. 54 (Voorz. Kh.
Brussel 26 juni 1997, Jaarboek H.P. 1997, 321).

.

Het aanbod van een korting op de rentevoet van een hypothecaire lening

aan wie reeds een trouwe klant is, is geen gezamenlijk aanbod (Voorz.
Kh. Brussel 4 december 1996, Jaarboek H.P. 1996, 377).
232. HET
AANBOD

HOF VAN CASSATIE SPREEKT ZICH UIT OVER HET BEGRIP GEZAMENLIJK

Ð Door een bank werd het aanbod van een gunstige rentevoet voor

een woonlening gekoppeld aan het verplicht beroep doen op haar voor het
bemiddelen van een schuldsaldo- en brandverzekering.
In haar verweer stelde de bank dat in deze geen sprake is van een gezamenlijk
aanbod dat uit een dubbel aanbod moet bestaan, met name een hoofdaanbod en
een subsidiair aanbod. Volgens haar is er slechts e
Âe
Ân aanbod dat mits naleven
van de gestelde voorwaarden door de consument kan worden aanvaard.
Dit verweer werd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel niet gevolgd (Voorz. Kh. Brussel 4 maart 1993, D.C.C.R., nr. 20,
1993, 355 met instemmende noot P. De Vroede). Het door de bank verdedigde standpunt werd evenmin gevolgd door het Hof van Beroep te
Brussel. Het Hof stelde o.m. dat er overeenkomstig art. 54 gezamenlijk
aanbod is telkens wanneer de consument niet de vrije keuze gelaten wordt
om de aangeboden goederen en diensten samen dan wel afzonderlijk te
verwerven (Brussel 20 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 229; T.B.H.
1994, 628 met vrij kritische noot G. Straetmans, ,,De toepassing van algemene en sectorie
Èle bepalingen inzake gezamenlijk aanbod van diensten'').
Te vermelden is ook de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel in een ongeveer gelijkaardige zaak. Ook hier kwam
een verbodsbepaling uit de bus (Voorz. Kh. Brussel 4 december 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 377 met kritische noot G. Straetmans, ,,Getrouwheidspremies en gezamenlijk aanbod van financie
Èle diensten'', ibidem, 382 e.v.).
Uiteindelijk sprak het Hof van Cassatie zich over deze betwisting in volgende termen uit: ,,Art. 54 houdt verband met de informatieplicht van de
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verkoper en beperkt het verbod van gezamenlijk aanbod niet tot het geval dat
een hoofdaanbod gepaard gaat met een bijkomend aanbod waaruit de
consument een voordeel haalt.'' (Cass. 4 september 1997, Jaarboek H.P.
1997, 300; T.B.H. 1998, 53; R.W. 1997-1998, 1076). De aangevochten
praktijk werd dus terecht verboden.
Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat art. 62 van de wet op het
hypothecair krediet de door de bank aangeboden combinatie verbiedt.

§ 2. De uitzonderingen
A. Producten of diensten die een geheel vormen
233. ART. 55, 1 Ð Het is geoorloofd gezamenlijk tegen een totale prijs
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producten of diensten aan te bieden die een geheel vormen aldus art. 55, 1.
Een geheel in de zin van art. 55, 1 veronderstelt dat de delen niet vatbaar zijn
om afzonderlijk verhandeld te worden. Brilglazen of monturen zijn dat niet.
Het begrip ,,totale prijs'' veronderstelt dat er een prijs is of geweest is voor
de afzonderlijke delen (Voorz. Kh. Hasselt 25 januari 1993, Jaarboek H.P.
1993, 240 Ð anders Voorz. Kh. Mechelen 4 augustus 1993, Jaarboek H.P.
1993, 175). Bepalend zijn het gebruik om bedoelde producten gegroepeerd te
verkopen omdat hun normale aanwending deze groepering vergt en van het
toebehoren tot een zelfde industrie
Èle of commercie
È le branche.
234. WERDEN

.

ALS EEN GEHEEL AANGEMERKT:

Het gezamenlijk aanbod van diensten voor autopechverhelping en een

reisbijstandsverzekering (Voorz. Kh. Antwerpen 20 juli 1995, Jaarboek H.P.
1995, 813).

.

Rekening houdend met de verscheidenheid van de taken van hedendaagse

musea wordt het gezamenlijk aanbod van de toegang tot een museum en een
gratis expertise van kunstvoorwerpen door het publiek als een geheel ervaren
en geniet het derhalve van de uitzondering voorzien in art. 55 § 1 zelfs indien
deze expertise wordt uitgevoerd door derden vreemd aan het museum
(Voorz. Kh. Brussel 7 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 360 met instemmende
noot van E. Ballon, ,,Schatting van kunstvoorwerpen binnen het museum:
verboden gezamenlijk aanbod van diensten?'', ibidem, 373-378).

.

Keukenmeubels en de elektrische huishoudapparaten die ze aanvullen

vormen een geheel. Het aankondigen van een prijs van keukenmeubels
met de mededeling dat dit of dat keukenapparaat een gratis supplement
uitmaakt beantwoordt aan het vereiste van een globale prijs van art. 55 (Luik
3 juni 1997, Jaarboek H.P. 1997, 310).
235. WERDEN

.

NIET ALS EEN GEHEEL AANGEMERKT:

Het aanbod van 1 liter bademulsie met 200 ml deodorant is een verboden

gezamenlijk aanbod. Het aanbod kan geen beroep doen op art. 55, 1, de twee
producten vormen geen geheel vermits zij niet gewoonlijk samen worden
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gekocht om ze normaal samen te gebruiken (Voorz. Kh. Brussel 14 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 212).

.

De verschillende elementen van het meubilair van een slaapkamer en een

eetkamer vormen geen geheel in de zin van art. 55, 1. Bijgevolg is het aanbod
van het meubilair van een slaapkamer zonder vermelding dat de diverse
meubelen eveneens afzonderlijk kunnen worden aangekocht een gezamenlijk aanbod strijdig met art. 54 (Voorz. Kh. Bergen 10 februari 1995, Jaarboek H.P. 1995, 273).

.

Een doos tennisballen en een tennisracket van een ander merk vormen

geen geheel in de zin van art. 55.1 (Voorz. Kh. Brussel 30 juli 1993,
Jaarboek H.P., 1993, 269).

.

Bij de consument is geen gewoonte gegroeid om bij de aankoop van een
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televisietoestel tegelijkertijd een videotoestel aan te kopen (Voorz. Kh.
Kortrijk

15

december

1997,

R.W.

1998-1999,

262

met

noot

van

P. De Vroede die de nadruk legt op het gevaar dat het aanwenden van het
criterium ,,gewoonlijk samenaankoop'' art. 55, 1 volledig kan uithollen;
Jaarboek H.P. 1997, 340).

.

Is geen geheel een GSM-toestel met een gratis SIM-kaart en een GSM-

telefoonabonnement gedurende drie maanden aan de helft van de prijs
(Voorz. Kh. Antwerpen 13 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 333).
B. Het gezamenlijk aanbod van gelijke producten of diensten
236. ART. 55, 2 Ð Art. 55, 2 voorziet een uitzondering op het in art. 54
gestelde verbod bij te koop aanbieding tegen een totale (globale zou juister
zijn) prijs van gelijke producten of diensten voor zover aan drie voorwaarden
wordt voldaan. De uitzondering is niet van toepassing op het gezamenlijk
aanbod van producten die enkel ,,tot dezelfde soort'' behoren zonder identiek
te zijn. Verschillende CD's of verschillende video's kunnen derhalve niet
gekwalificeerd worden als ,,gelijke producten'' (Voorz. Kh. Brussel 7 juni
1995, Jaarboek H.P. 1995, 288; zie ook Luik 16 november 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 236 m.b.t. een reservebril die niet van dezelfde kwaliteit is als de
aangekochte bril).
C. Art. 56 Ð Modaliteiten van geoorloofd gratis aanbod met een
hoofdproduct of dienst
237. ART. 56, 1 Ð HET

GRATIS AANBOD VAN EEN TOEBEHOREN

Ð Het is

geoorloofd samen met een hoofdproduct of hoofddienst gratis aan te bieden
het toebehoren van een hoofdproduct dat de fabrikant ervan specifiek aan het
product heeft aangepast, en dat tegelijk ermee wordt geleverd opdat het
gebruik van het hoofdproduct uitgebreid of vergemakkelijkt zou worden.
WERDEN

.

NIET ALS TOEBEHOREN BESCHOUWD:

Een compact disc dient niet ter uitbreiding of vergemakkelijking van het

gebruik van brandstof en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een
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toebehoren van brandstof in de zin van art. 56, 1 (Voorz. Kh. Dinant
13 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 210).

.

Toebehoren is niet noodzakelijk gelijk aan toebehoren in de zin van

art. 1615 B.W. Een brilmontuur is geen toebehoren bij brilglazen zodat het
aanbod van een gratis brilmontuur bij de aankoop van glazen niet valt onder
de uitzonderingsbepaling van art. 56, 1 (Voorz. Kh. Hasselt 25 januari 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 240 met noot van G. L. Ballon).

.

Een deodorant is geen toebehoren van bademulsie in de zin van art. 56, 1

(Voorz. Kh. Brussel 14 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 212).

.

Een gratis transfer naar de luchthaven bij het boeken van een vliegtuig-

ticket is geen toebehoren in de zin van art. 56, 1 wat wordt aangeboden is een
dienst en geen product (Voorz. Kh. Hasselt 11 oktober 1996, Jaarboek H.P.
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1996, 370).
WERD

.

WEL ALS TOEBEHOREN AANGEMERKT:

Een gratis droger bij de aankoop van een wasmachine is een gratis

toebehoren conform art. 56, 1 (Voorz. Kh. Verviers 5 juli 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 225).
238. ART. 56, 3 Ð KLEINE DOOR DE HANDELSGEBRUIKEN AANVAARDE PRODUCTEN OF DIENSTEN

Ð Is tevens geoorloofd het gezamenlijk en gratis aanbieden

met een hoofdproduct of hoofddienst van kleine door de handelsgebruiken
aanvaarde producten of diensten evenals de levering, de plaatsing, de regeling en het onderhoud van de verkochte producten.

.

Op deze bepaling kan geen aanspraak worden gemaakt door een handelaar

die bij de eerste drie onderhoudsbeurten van een wagen de olie gratis
aanbiedt. De gratis olie kan immers niet beschouwd worden als een klein
door de handelsgebruiken aanvaard product (Voorz. Kh. Gent 15 oktober
1993, Jaarboek H.P. 1993, 278).

.

Een compact-disc kan evenmin beschouwd worden als een toebehoren dat

dient ter uitbreiding of vergemakkelijking van het gebruik van brandstof.
Bovendien blijft, krachtens art. 122 WHPC, het KB van 14 juli 1980
genomen in uitvoering van art. 47, 7 WHP van 14 juli 1971 dat de verkoop
van brandstof uitsluit van het voordeel van dezelfde wet (nu art. 56, 3
WHPC) nog steeds van kracht (Voorz. Kh. Dinant 13 september 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 210).
Kunnen wel op deze uitzondering aanspraak maken:

.

Het gratis aanbieden van een reistas bij de boeking van een reis, geniet van

de uitzondering van art. 56, 3 vermits dit een klein product is en het gratis
geven ervan een gewoonte van algemene bekendheid is (Voorz. Kh. Hasselt
29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330).

.

Het aanbod van gratis heen-en-weervervoer naar de luchthaven bij aan-

koop van een reis (Voorz. Kh. Antwerpen 2 juni 1997, Jaarboek H.P. 1997,
328; Voorz. Kh. Hasselt, 11 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 370).
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239. ART. 56, 4 Ð

EEN MONSTER

Ð Is tevens geoorloofd het gezamenlijk en

gratis aanbod van een monster noodzakelijk voor de beoordeling van het
hoofdproduct.
Een deodorant van 200 ml kan niet beschouwd worden als een monster in de
zin van art. 56, 4 (Voorz. Kh. Brussel 14 september 1994, Jaarboek H.P. 1994,
212).
240. ART. 56, 7 Ð

VOORWERPEN MET RECLAMEOPSCHRIFTEN

Ð Kunnen aan-

spraak maken op de uitzondering bepaald in art. 56, 7 voorwerpen waarop
onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften aangebracht zijn en
die niet in de handel voorkomen. Deze uitzondering die in de oorspronkelijke
ontwerptekst niet voorkwam werd er te elfder ure toch in opgenomen.
Voldoet aan de gestelde voorwaarden de voetbal bedrukt met de merknaam
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van een breigoedfabrikant. Een dergelijke voetbal komt niet in de handel
voor. Voor de berekening van de 5%-grens geldt als uitgangspunt de inkoopprijs vermeerderd met de BTW, ook al kan die achteraf geheel of gedeeltelijk
worden gerecupereerd in hoofde van de aanbieder van het product die ook
het bijproduct heeft geleverd. Dat kan de fabrikant-leverancier zijn en niet de
voortverdeler die het gezamenlijk aanbod t.a.v. de consument heeft uitgevoerd (Voorz. Kh. Antwerpen 7 juli 1994, Jaarboek H.P. 1994, 196).
D. Het uitgesteld gezamenlijk aanbod (art. 57)
241. TOEPASSINGSGEVALLEN

.

Een sticker die recht geeft op terugbetaling van een brochure bij boeking

van een reis, is geen waardebon in de zin van art. 63 e.v. De sticker is immers
gebonden aan de aankoop van een product in casu de brochure. Het gaat om
een uitgesteld gezamenlijk aanbod dat slechts toegelaten is in de gevallen
opgesomd in art. 57 (Voorz. Kh. Hasselt 29 november 1996, Jaarboek H.P.
1996, 330).

.

De uitzondering van art. 57, 3 heeft betrekking op titels die de koper

bekomt bij de aanschaf van een product of dienst waarmee hij voor datzelfde
product of dienst een vermindering kan krijgen die pas later wordt terugbetaald (Voorz. Kh. Antwerpen 23 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 331).

.

Met de aanschaf van een bepaald aantal producten (art. 57, 4) wordt

minstens twee aankopen bedoeld (Voorz. Kh. Brussel 30 juli 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 269).

.

Het vereiste van art. 57, 4 dat zowel het aan te schaffen hoofdproduct als

het daaraan verbonden voordeel van dezelfde verkoper moet uitgaan, wordt
niet miskend wanneer het voordeel rechtstreeks door de fabrikant aan de
consument wordt bezorgd doch het hoofdproduct via zijn detailhandelaar.
Het hoofdproduct en bijproduct moeten gelijkaardig zijn. Het volstaat niet
dat het hoofdproduct en het voordeel allebei deel uitmaken van het assortiment van de verkoper om te voldoen aan het vereiste van art. 57, 4 (Voorz.
Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115).
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.

De uitzondering van art. 38, 4 (nu art. 57, 4) is niet enkel van toepassing op

getrouwheidskaarten doch ook op een situatie waarin de consument gerechtigd wordt op een bijkomend product wanneer hij diverse producten tegelijkertijd aankoopt. Vereist wordt dat de toekenning van het bijproduct
onderworpen is aan de voorwaarde van de voorafgaande aankoop van de
hoofdproducten. Bij een postorderbedrijf komt de verkoop pas tot stand op
het ogenblik van de aanvaarding van het aanbod, m.a.w. op het ogenblik dat
het postorderbedrijf de ingevulde bestelbon van de klant ontvangt, en ontstaat het recht op het bijproduct pas op dat ogenblik en na controle of aan de
voorwaarden van het aanbod voldaan werd. Bijgevolg wordt het bijproduct
slechts toegekend nadat is vastgesteld dat aan de voorwaarde van voorafgaande aankoop van de hoofdproducten is voldaan (Brussel 23 april 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 226; Ing. Cons. 1993, 155).
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.

Het moet gaan om gelijkaardige producten of diensten; zelfs in de ruimste

interpretatie zijn T-shirts en rennersbroeken enerzijds en motorbrandstoffen
anderzijds geen gelijkaardige producten. Met een gelijkaardig product mag
niet ieder tot de gevarieerde keuze van door de verkoper verkochte goederen
behorende producten worden gelijkgesteld. Zelfs bij een zeer brede interpretatie van het woord gelijkaardig is een gegeven vereist waaruit de gelijkaardigheid kan worden afgeleid (Voorz. Kh. Brussel 13 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 272 met noot P. De Vroede, ,,Wanneer kan van gelijkaardigheid gesproken worden?'', ibidem, 275 e.v.).

.

Het aanbod van een grootwarenhuis aan een consument om vier verschil-

lende producten die niets met een kerstboom te maken hebben voor een
minimumbedrag aan te kopen, en vervolgens het kasticket om te ruilen voor
een gratis kerstboom kan niet genieten van de in art. 57, 4 gestelde uitzondering (Voorz. Kh. Brussel 15 december 1995, Jaarboek H.P. 1995, 278; R.W.
1995-96, 1420).
Bovengenoemd vonnis werd bevestigd bij arrest van het Hof van beroep te
Brussel. Het Hof nam als uitgangspunt dat uitzonderingen op het principieel
verbod op elk gezamenlijk aanbod restrictief dienen te worden geõÈnterpreteerd. Indien als gelijkaardig dient beschouwd te worden elk product dat
gewoonlijk door de betrokken verkoper wordt aangeboden en dus tot zijn
gebruikelijk assortiment behoort, zou de verkoper aan de consument gratis
een product kunnen aanbieden dat op geen enkele wijze verband houdt met
het product waarvan de aanschaf er recht op geeft, wat in strijd is met de
bewoordingen van de wettekst (Brussel 21 mei 1997, A.J.T., 1997-98, 190
met genuanceerde noot van I. Vernimme; Jaarboek H.P. 1997, 304).

E. Kortingszegels
242. VERPLICHTING

BIJ HET UITGEVEN VAN KORTINGSZEGELS

Ð Wie kortings-

zegels uitgeeft moet houder zijn van een inschrijving afgegeven door de
Minister of de daartoe aangestelde ambtenaar overeenkomstig art. 59
(Voorz. Kh. Brussel 28 juni 1993, T.B.H. 1994, 658).
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ONDERAFDELING VI

WAARDEBONNEN

243. DE

WAARDEBON DOORSTAAT DE

EUROPEESRECHTELIJKE

TEST

Ð Uit de

rechtspraak van het Hof van Justitie Ð bedoeld wordt het H.v.J.-arrest
Keck-Mithouard dd. 24 november 1993 Ð kan afgeleid worden dat het
begrip ,,bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten beperken of verbieden'' slaat op alle nationale reglementeringen die niet strekken tot het
rechtstreeks bepalen van de kwaliteiten en eigen karakteristieken van een
product en dat bijgevolg art. 30 EG niet van toepassing is o.m. op de
reglementering van waardebonnen zoals neergelegd in de WHPC (Brussel
4 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 394).
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§ 1. De vormvoorwaarden
244. EEN

.

DOCUMENT IS NODIG

Zo is een rondschrijven aan een bestaand clie
Ènteel waarin een korting

wordt toegekend bij een aankoop op presentatie van de brief als waardebon
in de zin van art. 63 aan te merken. Wel is het vereist dat op het document
alle in art. 64 vernoemde vermeldingen voorkomen (Brussel 12 april 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 282).

.

Het volstaat niet dat de vermeldingen bedoeld in art. 64 in de folder staan

waarin een uit te knippen waardebon is afgedrukt. De vermeldingen moeten
op de bon zelf voorkomen vermits deze eens uitgeknipt, onafhankelijk van de
folder in het verkeer kan worden gebracht (Voorz. Kh. Bergen 4 maart 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 219, met noot D. Dessard en A. F. Honhon, ,,Bons de
valeur et folders'', ibidem, 223 e.v.).
245. DE

WAARDEBON MOET DE GELDWAARDE VERMELDEN DIE HIJ VERTEGEN-

WOORDIGT

(ART. 64, 1) Ð De rechtspraak heeft deze verplichting uiteenlo-

pend geõÈnterpreteerd. Nu eens moet de toegestane korting in een som uitgedrukt zijn, desgevallend gecombineerd met de vermelding van een percentage, (Brussel 17 december 1996, Jaarboek H.P. 1996, 414; in dezelfde zin
Brussel 12 april 1995, Jaarboek H.P. 1995, 282) dan weer mag de geldwaarde die de waardebon vertegenwoordigt zowel door een vaste som als
door een kortingspercentage worden weergegeven (Antwerpen 24 februari
1997, Jaarboek H.P. 1997, 350).
Het door het Hof van Beroep te Antwerpen gehuldigde standpunt werd
voordien reeds bijgevallen in de rechtsleer. (H. De Bauw, ,,Enkele bedenkingen bij de reglementering van de waardebonnen'', Jaarboek H.P. 1994, 254
e.v.).
246. VERMELDING

VAN DE GELDIGHEIDSDUUR

Ð De geldigheidsduur moet

vermeld worden. Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer bijna onleesbaar in de rand van de bon de geldigheidsduur wordt vermeld (Antwer-
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pen 24 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 350; Voorz. Kh. Ieper 9 december
1993, Jaarboek H.P. 1993, 219).
247. DE

.

NOODZAKELIJKE VERMELDING VAN DE UITGEVER

De niet-vermelding van de identiteit van de uitgever van een waardebon is

strijdig met art. 64, 5 WHPC Ð een waardebon dient tevens het nummer van
inschrijving in het handelsregister en indien het om een vennootschap gaat,
de zetel van de uitgever te vermelden (Voorz. Kh. Mechelen 17 februari
1994, Jaarboek H.P. 1994, 176; Brussel 12 april 1995, Jaarboek H.P. 1995,
282).

.

De WHPC definieert niet de constitutieve elementen van de identiteit van

een uitgever die moeten voorkomen op de waardebonnen. Vermits de waar-
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debonnen die bij wet gereglementeerd zijn uitsluitend deze zijn die voor de
consument bestemd zijn, moeten de elementen van de identiteit van de
uitgever gedefinieerd worden als degene die onontbeerlijk zijn om het de
consument toe te laten de uitgever te identificeren (Voorz. Kh. Brussel 16 mei
1994, Jaarboek H.P. 1994, 224, met kritische noot D. Dessard en A. F.
Honhon, ,,Annonces de re
Âduction de prix et bons de valeur, me
Ãme combat?'',
ibidem, 238 e.v.).

.

Een omzendbrief aan de bestaande clie
Ènteel van een winkel, waarin een

prijsvermindering wordt aangekondigd waarop beroep kan worden gedaan
op vertoon van de brief, kan niet gelijkgesteld worden met een waardebon.
Weliswaar wordt in kleine lettertjes, op een wijze die niet op het eerste
gezicht is vast te stellen, de geldwaarde vermeld, ontbreekt evenwel de
uitgever wat art. 64 § 5 schendt (Voorz. Kh. Leuven 19 juli 1994, Jaarboek
H.P. 1994, 250; met noot H. De Bauw, ,,Enkele bedenkingen bij de reglementering van de waardebonnen'', ibidem, 254 e.v.).

§ 2. De juridische aard van de waardebon
248. DE

.

WAARDEBON IS EEN WAARDEPAPIER AAN TOONDER

De waardebon is een waardepapier aan toonder (Brussel 19 mei 1998,

A.J.T. 1998-99, 22 met noot G. L. Ballon). Door de afgifte ervan ontstaat een
schuldvordering lastens de uitgever. Meteen gelden ook de verplichtingen
opgelegd door art. 138 Ven. W. De vermelding van een handelsnaam van een
BVBA volstaat dienvolgens niet om de uitgever van een bon te identificeren;
ook diens maatschappelijke naam en rechtsvorm moeten aangeduid worden
om te voldoen aan art. 64 § 5 (Brussel 12 april 1995, Jaarboek H.P. 1995,
282).

.

Waardebonnen zijn documenten die gelijkaardig zijn aan akten, facturen,

brieven en bestelbons, en vallen dus onder toepassing van art. 39 eerste
alinea KB 20 juli 1964 houdende coo
È rdinatie van de wetten op het handelsregister (Voorz. Kh. Brussel 16 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 224).
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§ 3. De aanwendingsmogelijkheden van de waardebon
249. WAARDEBONNEN:

EEN KORTING IN GELD

Ð Waardebonnen moeten aan

de houder ervan de mogelijkheid bieden een korting in geld te ontvangen bij
de aankoop van een product of dienst of bij de gelijktijdige aankoop van
enkele identieke producten of diensten (art. 63).
Een brilmontuur en een volledige bril zijn niet als gelijkaardige producten
aan te merken. Wanneer een waardebon een korting verleent op de prijs van
een brilmontuur bij de aankoop van een volledige bril beantwoordt deze bon
niet aan het in art. 63 gestelde vereiste (Brussel 17 december 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 414).

.

Een waardebon moet gratis verspreid worden. Aan deze voorwaarde wordt

niet voldaan wanneer de kostprijs van een reisbrochure wordt terugbetaald
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bij boeking van een reis, op voorlegging van een sticker die zich op de
brochure bevindt. De sticker is immers gebonden aan de aankoop van een
product i.c. de brochure (Voorz. Kh. Hasselt 24 november 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 330).
250. ZIJN

DE BIJ WET GEREGLEMENTEERDE WAARDEBONNEN UITSLUITEND BE-

STEMD VOOR DE CONSUMENT?

Ð Steunend op het bepaalde in art. 63 is de

meerderheid van de rechtsleer van oordeel dat de beneficiaris van een
waardebon niet noodzakelijk een consument hoeft te zijn (H. De Bauw,
,,Enkele bedenkingen bij de reglementering van waardebonnen'', Jaarboek
H.P. 1994, (254) 257 met de aldaar geciteerde rechtsleer. De rechtspraak is
een andere mening toegedaan Voorz. Kh. Brussel 16 mei 1994, Jaarboek
H.P. 1994, (224) 235). H. Swennen deelt dit standpunt (De nieuwe wet
handelspraktijken Ð J. Stuyck en P. Wytinck, (ed.), 91).

§ 4. De waardebon en de in artt. 5 en 42 en 43 gestelde voorwaarden
251. ARTIKEL 64
art.

64

wordt

WIJKT AF VAN DE ARTT.

gesteld

dat

het

5, 42

EN

geoorloofd

is

43 Ð In de aanhef van
in

afwijking

van

de

artikelen 5 en 42 en 43 waardebonnen te verspreiden indien deze aan de
vijf in art. 64 opgesomde voorwaarden voldoen. Niettegenstaande deze
duidelijke bewoordingen blijft de rechtspraak ter zake verdeeld. Houden
m.i. terecht rekening met het bepaalde in de aanhef van art. 64: het Hof van
beroep te Brussel (4 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 394) en het Hof
van beroep te Antwerpen (24 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 350). Zij
kennen bijval in de rechtsleer. (D. Dessard en A. F. Honhon, ,,Annonces de
re
Âduction de prix et bons de valeur, me
Ãme combat?'', Jaarboek H.P. 1994,
238; H. De Bauw, ,,Enkele bedenkingen bij de reglementering van de
waardebonnen'', ibidem, 254).
Zijn een andere mening toegedaan de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel (16 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 224), de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Leuven (4 juli 1994, Jaarboek

251

H.P. 1994, 250) en de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt (29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330).
252. ENKELE GEVOLGEN VAN DE GEKOZEN OPTIE Ð Zo met de bepalingen van
de art. 5 en 42 en 43 geen rekening wordt gehouden dan is het niet nodig een
referentieprijs aan te tonen en mag de duur van het aanbod e
Âe
Ân maand
overschrijden (Brussel 4 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 394). In
het andere geval heeft de schending van art. 5 en 42 en 43 tot gevolg dat
het voorgelegde document niet als waardebon kan beschouwd worden wat
meteen een tijdsbeperking van e
Âe
Ân maand oplegt (Voorz. Kh. Brussel 16 mei
1994, Jaarboek H.P. 1994, 224).
M.i. speelt ook de manier waarop de rechter het probleem aanpakt een rol. In
de zaak die leidde tot het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van
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Koophandel te Hasselt (29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330) gaat
de Voorzitter uit van de veronderstelling dat hij te maken heeft met de
aankondiging van een prijsvermindering. Hieruit volgt dat hij de aangevochten praktijk eerst toetst aan het bepaalde in art. 5. Overduidelijk werd
daarmee geen rekening gehouden, volgt dan het onderzoek naar de eventuele
toepassing van art. 64. Het negatieve antwoord overtuigt niet omdat het
steunt op de miskenning van art. 5 en er tevens een niet dienende uitspraak
van een Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Bergen bij betrokken wordt (zie randnummer 201).
253. MASSAAL

EN HERHAALDELIJK VERSPREIDE WAARDEBONNEN

Ð Waarde-

bonnen hebben hetzelfde effect als een prijsvermindering wanneer zij door
de verkoper zelf zijn uitgegeven. Waardebonnen die massaal en herhaaldelijk verspreid worden en die betrekking hebben op producten van grote
waarde in verhouding tot het gemiddelde budget van de consument en die
de consument slechts occasioneel koopt, garanderen aan het publiek in feite
en op permanente wijze een prijsvermindering op die aankoopprijs. Volgens
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel wordt aldus
overtreden de reglementering die inzake prijsvermindering de duur ervan tot
e
Âe
Ân maand beperkt (Voorz. Kh. Brussel 16 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994,
224; J.T. 1994, 572).
Steunend op het bepaalde in art. 64 werd dit standpunt niet gedeeld door het
Hof van Beroep te Brussel (Brussel 4 september 1996, Jaarboek H.P. 1996,
394, met kritische noot T. Heremans, ibidem, 405 e.v.).
§ 5. Verbodsbepalingen
254. VERBODEN

IS EEN WAARDEBON DIE EEN KORTING GEEFT OP EEN VOORAF

OPGEBLAZEN PRIJS

Ð Een verkoper schendt de WHPC wanneer hij een

waardebon uitgeeft die kan gebruikt worden voor de aankoop van producten
waarvan de prijs kunstmatig wordt opgeblazen en in feite vastgesteld wordt
Ã te du client'' en volgens de weerstand van de klant om zich tot een
Á la te
,,a
aankoop te laten verleiden, en dus niet aangerekend wordt op een prijs die de
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verkoper effectief toepast, zodat de waarde die voorkomt op de waardebon
totaal fictief is (Voorz. Kh. Bergen 10 september 1993, Jaarboek H.P. 1993,
103; D.C.C.R., nr. 23, 1993/94, 645).
255. RUILOVEREENKOMST

EN GEEN WAARDEBON

Ð De verspreiding door een

opticien, van een titel waarmee de consument bij aankoop van een nieuw
brilmontuur of nieuwe brilglazen, zijn oud montuur of oude brilglazen aan de
opticien kan verkopen voor 500 BEF, is geen verspreiding van een waardebon zoals bedoeld in art. 63 doch een aanbod tot ruilovereenkomst die
beantwoordt aan art. 1702 BW (Voorz. Kh. Brussel 17 november 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 265).
256. VERBODEN

IS DE VERSPREIDING VAN WAARDEBONNEN DIE BETREKKING
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HEBBEN OP SEIZOENGEBONDEN PRODUCTEN TIJDENS DE SPERPERIODE

Ð Bij

art. 4 van de Wet van 5 november 1993 werd het verbod bedoeld in art.
53 (zie randnummers 221-222) ook toepasselijk gesteld op art. 68. Dit verbod
moet op duidelijk leesbare wijze op de waardebon voorkomen, zoniet ontgaat deze vermelding aan de modale consument, laat staan dat deze de
draagwijdte van de term ,,sperperiode'' zonder vermelding van de data zou
verstaan (Voorz. Kh. Ieper 9 december 1993, Jaarboek H.P. 1993, 219).
Vo
Âo
Â r de wijziging van art. 68 bij art. 4 van de Wet van 5 november 1993
werd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk een
vonnis geveld dat de verspreiding van waardebonnen die geldig waren
tijdens de sperperiode niet verboden zo deze bonnen aan te wenden waren
voor de aanschaf van niet-seizoensgebonden producten zoals optiekartikelen
(Voorz. Kh. Kortrijk 24 december 1992, J.T., 1993, 192; Jaarboek H.P.
1992, 246; D.C.C.R., nr. 19, 1993, 272; dit vonnis werd bevestigd Gent
10 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 198; J.T. 1993,606).

ONDERAFDELING VII

OPENBARE VERKOPEN

257. EEN

OPENBARE VERKOOP ZONDER HANDELSKARAKTER

(ART. 69 § 1-1) Ð

Een openbare verkoop van vervaardigde producten ten voordele van een
liefdadigheidsinstelling kan slechts worden aangemerkt als openbare verkoping zonder handelskarakter wanneer de opbrengst van de verkoping integraal aan de liefdadigheidsinstelling toekomt (Gent 20 juli 1992, R.W. 199293, 821, met instemmende noot P. De Vroede die er op attendeert dat een
zelfde standpunt werd ingenomen onder de gelding van de WHP; Jaarboek
H.P. 1992, 248; dit arrest bevestigt het vonnis dd 17 juli 1992 van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Veurne).
258. OPENBARE VERKOPEN VAN KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN UIT EEN VERZAMELING OF ANTIEK

(ART. 69 § 1-3) Ð Openbare verkopen die betrekking

hebben op kunstvoorwerpen, voorwerpen uit een verzameling of antiek
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blijven slechts dan buiten de door de WHPC uitgewerkte regeling wanneer
ze plaats vinden in zalen die daarvoor gewoonlijk bestemd zijn (Gent 20 juli
1992, R.W. 1992-93, 821 met instemmende noot P. De Vroede).

.

De voorwaarde van art. 69 §1 dat een zaal opdat ze in aanmerking zou

komen voor het houden van een openbare verkoop van kunstwerken, ,,gewoonlijk daarvoor bestemd is'', houdt geen rekening met de persoonlijke
intentie van de verkoper, doch enkel met de bestemming van de zaal. Ook
nieuwe zalen kunnen daarvoor in aanmerking komen wanneer hun bestemming vaststaat (Gent 12 augustus 1992, Jaarboek H.P. 1992, 252).
259. OPENBARE VERKOPEN MOGEN ENKEL GEHOUDEN WORDEN IN LOKALEN HIERVOOR UITSLUITEND BESTEMD

.

(ART. 72)

Een zaal die slechts occasioneel gebruikt wordt als veilingzaal en die voor
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het overige gebruikt wordt in functie van het hotel-restaurant waarvan het
deel uitmaakt, beantwoordt niet aan het bepaalde in art. 72 (Voorz.
Kh. Turnhout 5 juni 1992, Jaarboek H.P. 1992, 254).

.

Een expertise van kunstvoorwerpen is niet als openbare verkoop aan te

merken zelfs indien een latere openbare verkoop van deze voorwerpen niet
uitgesloten is (Voorz. Kh. Brussel 7 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 360 met
instemmende noot van E. Ballon, ,,Schatting van kunstvoorwerpen binnen
het museum: verboden gezamenlijk aanbod van diensten?'', ibidem, 373 378).

.

Een uitverkoop door middel van openbare verkoop dient te gebeuren in

een lokaal dat hiervoor uitsluitend bestemd is (Voorz. Kh. Gent 13 november
1992, T.G.R., 1993, 69 met kritische noot P. De Vroede).

.

Van de in art. 72 gestelde voorwaarden kan worden afgeweken door de

Minister van Economische Zaken. Bij M.B. van 19 oktober 1993 (B.S.
19 november 1993) werd een procedure voor de toekenning van afwijkingen
op het in art. 72 gesteld verbod uitgewerkt.

ONDERAFDELING VIII

AFGEDWONGEN AANKOPEN (ART. 76)

260. VERBODEN

.

AFGEDWONGEN AANKOOP

(ART. 76)

Een persoon ondertekent een kennismakingskaart en verbindt zich aldus

ertoe tenminste e
Âe
Ân artikel per kwartaal te bestellen. De ondertekenaar van
deze kaart heeft evenwel geen bestelling gedaan en zich dienvolgens niet
akkoord verklaard het Kroonboek te ontvangen. Door ongevraagd het Kroonboek toe te zenden maakt verweerster zich schuldig aan een door art. 76
verboden afgedwongen aankoop (Voorz. Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaarboek
H.P. 1995, 288).

.

Het verbod van art. 76 is niet beperkt tot het toezenden van een product

aan een consument. Het blijven opsturen van producten aan personen die in
het verleden voor gelijkaardige producten betaald hebben zonder dat zij om
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nieuwe zendingen gevraagd hebben, en waarbij de zendingen slechts een
einde nemen wanneer ze onbetaald blijven is strijdig met art. 76 (Voorz. Kh.
Brussel 1 december 1993, Jaarboek H.P. 1993, 287; T.B.H. 1996, 650).

ONDERAFDELING IX

VERKOPEN OP AFSTAND

261. INFORMATIEVERPLICHTINGEN

INZAKE PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

Ð Uit de bepalingen van art. 78 § 1 volgt dat de verkoper op afstand de
consument op duidelijke en nauwkeurige wijze op de hoogte dient te brengen
van de prijs en betalingsmodaliteiten op het ogenblik van de ontvangst van
de brochure. De praktijk die erin bestaat de consument te verplichten naar de
verkoper te bellen of zich naar e
Âe
Â n van zijn verkooppunten te begeven om
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deze inlichtingen te verkrijgen is strijdig met art. 79 § 1 (Bergen 6 februari
1996, Jaarboek H.P. 1996, 160; in dezelfde zin Voorz. Kh. Doornik 31 mei
Á s, 1995, nr. 286, 22, noot P. Kileste).
1995, Journal des Proce
262. INFORMATIE

M.B.T. BETALINGSTERMIJN

Ð Steunend op het bepaalde in

art. 78 § 2 beslist de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
dat het verboden is betaling te vragen vo
Âo
Â r het verstrijken van de bedenktermijn (Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115).

.

Ietwat genuanceerder is de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel te Tongeren. Hierin wordt als uitgangspunt genomen dat
art. 78 geschonden is wanneer de folder de consument ook de mogelijkheid
biedt vooraf te betalen of tegen rembours; een standpunt dat dan wordt
afgezwakt; ,,Indien de consument eerder wil betalen dan in de publiciteitsfolder, de factuurvoorwaarden of de leveringsbon is vermeld, dan staat zulks
hem vrij maar het is niet toegelaten dat de handelaar zulke mogelijkheden
suggereert of zelfs financieel aanmoedigt.'' (Voorz. Kh. Tongeren 16 februari
1993, Jaarboek H.P. 1993, 68).

.

Het Hof van Beroep te Antwerpen houdt het bij een strikte interpretatie

van het bepaalde in art. 78 § 2. Voorzeker zal aan de consument geen
contractuele fout kunnen aangerekend worden zo hij nog niet vo
Âo
Â r het
verstrijken van de bedenktijd zou betaald hebben; hierdoor wordt echter niet
weggenomen dat zo de betaling gee
È ist wordt vo
Âo
Â r het verstrijken van de
bedenktijd art. 78 § 2 wordt overtreden (Antwerpen 29 juni 1993, Jaarboek
H.P. 1993, (38) 48).

.

Het Hof van Beroep te Bergen daarin de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Namen volgend, (Voorz. Kh. Namen, 31 mei 1995, Jaarboek
H.P. 1995, 154) is van oordeel dat een keuze tussen verschillende betalingsmodaliteiten waaronder de mogelijkheid om slechts te betalen na afloop van
de bedenktermijn of vooraf, niet als schending van art. 78 § 2 kan worden
aangemerkt. Weliswaar wordt de consument aangespoord tot onmiddellijke
betaling maar dergelijke aansporing noch de onmiddellijke betaling worden
door de wet verboden!!! (Bergen 6 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 160).
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Het Hof voegt daaraan toe: ,,De vrije toestemming van de consument is niet
aangetast wanneer de kosten die hem ten laste worden gelegd bij betaling na
het verstrijken van de bedenktermijn beantwoorden aan de werkelijke kost
voor de verkoper.'' (Bergen 6 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 160;
D.C.C.R. nr. 31, 1996, 124 met kritische noot van F. Domont-Naert, ,,Matie
Á re a
Á re
Âflexion pour quelqes francs de plus'', ibidem 138-144, en met een
even kritische noot B. Denayer, ,, ,,Achat comptant, vendeur content'' Examen de la validite
Â de certaines pratiques commerciales courantes dans le
secteur de la vente par correspondance au regard de la loi du 14 juillet 1991'',
Jaarboek H.P. 1996, 183 e.v.).

.

In dezelfde gedachtenorde is te vermelden: ,,Het is niet ongeoorloofd om

de consument bijkomende kosten aan te rekenen die redelijkerwijze verbonden zijn aan betalingen gedaan na afloop van de wettelijk opgelegde
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bedenktermijn, wanneer die kosten niet dermate hoog zijn dat zij de consument ervan zouden weerhouden een vrije keuze te maken tussen de
verschillende betalingsmodaliteiten (Voorz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154; in dezelfde zin Antwerpen 29 juni 1993, J.T. 1994, 82,
met noot D. Van Bunnen).

.

Is strijdig met art. 78 § 2 de verplichte betaling eisen binnen de veertien

dagen na ontvangst van het bestelde (Antwerpen 29 juni 1993, J.T. 1994, 82).

.

Art. 79 § 1 legt geen enkele specifieke vorm op waarin de informatie

aangaande

de

wijze

van

betaling

moet

worden

meegedeeld

(Voorz.

Kh. Doornik 2 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 272).
263. INFORMATIE

.

M.B.T. DE BEDENKTIJD EN VERZAKINGSBEDING

De aanbieding van een horloge dat de consument verkrijgt in geval een

aantal etiketten van een fles vruchtennectar wordt opgestuurd tezamen met
een cheque van een bepaald bedrag is strijdig met de reglementering inzake
verkoop op afstand, wanneer de consument niet wordt ingelicht over de
bedenktermijn (Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992,
115).

.

Het verzakingsbeding waarover sprake in art. 79 § 2 mag ook op de factuur

voorkomen mits de factuur bij de levering van de goederen wordt afgegeven
(Voorz. Kh. Tongeren 16 februari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 68).
264. INFORMATIE

.

M.B.T. LEVERINGSTERMIJN

Ook de leveringstermijn moet worden vermeld in de catalogus die een

postorderbedrijf aan zijn klanten stuurt (Voorz. Kh. Brussel 7 juni 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 288; in dezelfde zin Bergen, 6 februari 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 161).

.

De niet-vermelding van de voorziene leveringstermijn (ook de bedenkter-

mijn werd niet vermeld) betekent een schending van art. 79 1 (Voorz. Kh.
Brussel 7 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 288).
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265. DIVERSE

.

BEPALINGEN EN TOEKOMSTIG RECHT

Het is niet strijdig met de vigerende reglementering om, zo de consument

gebruik maakt van zijn bedenktijd om van de koop af te zien, de kosten van
terugzending

van

de

goederen

te

zijnen

laste

te

leggen

(Voorz.

Kh. Antwerpen 29 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 38).

.

Art. 81 § 4 verzet er zich niet tegen dat een postorderbedrijf zijn klanten

ertoe verplicht periodiek producten te bestellen gedurende een termijn die
automatisch voor een nieuwe vaste termijn verlengd wordt zo de consument
niet tijdig opzegt (Voorz. Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 288).

.

KB 16 september 1993, houdende bijzondere regelingen voor de verkoop

op afstand van sommige producten of categoriee
Èn van producten (B.S.
5 oktober 1993).
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.

De EG-richtlijn van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de

consumenten inzake verkopen op afstand (PB L144 van 4 juni 1997). De
lidstaten moeten uiterlijk per 6 juni 2001 hun wetgeving aanpassen.

ONDERAFDELING X

ONWETTIGE VERKOOPPRAKTIJKEN (ART. 84-85)

266. ART. 84

VERBIEDT ENKEL SYSTEMEN DIE GEBASEERD ZIJN OP LOUTER ZOE-

KEN EN WERVEN VAN NIEUWE LEDEN ZONDER ONDERLIGGENDE ECONOMISCHE
TRANSACTIES

Ð Een verkoopsysteem dat gegrond is op een daadwerkelijke

verkoop aan de consument is niet strijdig met art. 84, ook al verwerven de
leden van het netwerk niet alleen inkomsten via eigen verkoop maar ook
door verkopen verwezenlijkt door andere verkopers die zij sponsoren
(Voorz. Kh. Brussel 16 september 1997, Jaarboek H.P. 1997, 379 met niet
instemmende noot P. De Vroede, ,,Kettingverkoop kan verschillende facetten vertonen'', ibidem, 386-390).

ONDERAFDELING XI

VERKOOP AAN DE CONSUMENT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING
VAN DE VERKOPER (ART. 86-92)

§ 1. Toepassingsvoorwaarden
267. VOORAFGAAND

.

EN UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN DE CONSUMENT

Het bewijs van het voorafgaand en uitdrukkelijk verzoek om met een

verkoper te onderhandelen over de aankoop van een product of een dienst
ten huize van de consument is niet geleverd indien het bewijsstuk dat wordt
voorgebracht een voorgedrukt en enkel door e
Âe
Ân van de twee kopers ondertekende verklaring is gedateerd op de dag zelf van de verkoop (Rb. Hasselt
5 april 1995, Jaarboek H.P. 1995, 296; R.W. 1995-96, 331 met noot B. Ponet).

.

De aankoop tijdens een salon met betaling van een voorschot en van het

saldo bij de levering is geen contante aankoop; dienvolgens moeten de art. 86
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en 88 toegepast worden (Rb. Eerste Aanleg Brussel 22 april 1966, D.C.C.R.,
nr. 32, 1996, 234 met noot F. Domont-Naert).

.

Er is geen verkoop of tekoopaanbieding buiten de onderneming van de

verkoper wanneer de consument het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft met de bedoeling te onderhandelen voor
de aankoop van een product of dienst. Het moet gaan om een ondubbelzinnig
en uitsluitend van de consument uitgaand verzoek. De bewijslast rust op de
verkoper (Voorz. Kh. Leuven 1 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 291;
D.C.C.R., nr. 22, 1994, 527 met noot van P. De Vroede).
§ 2. Belang van het verzakingsbeding
268. NIETIGHEID VAN DE BETROKKEN VERKOOP Ð De niet-vermelding van het
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verzakingsbeding in geval van een verkoop aan de consument gesloten
buiten de onderneming van de verkoper in omstandigheden waar dat verzakingsbeding vereist was, leidt tot nietigheid van de transactie (Rb. Hasselt
5 april 1995, Jaarboek H.P. 1995, 296; in dezelfde zin Voorz. Kh. Bergen
1 september 1994, D.C.C.R., nr. 32, 1996, 226 met noot A. C. Lacoste).

.

De wetgever heeft inzake verkoop aan de consument buiten de onderne-

ming van de verkoper een bijzondere waarde gehecht aan het verzakingsbeding ten voordele van de consument door de druk (in vette letters) en de
plaats (in een kader op de voorzijde van de eerste bladzijde en los van de
tekst) ervan strikt te reglementeren. Op de niet-naleving van die regels staat
de sanctie van nietigheid van de overeenkomst (Vredeg. Brakel 14 juni 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 422).

.

Indien de consument binnen de bedenktijd voorzien bij art. 89 § 1 per

aangetekend schrijven afziet van de verkoop is deze niet tot stand gekomen.
Eventueel betaalde voorschotten moeten in dat geval terugbetaald worden
(Leuven 1 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 291).
AFDELING V
PRAKTIJKEN STRIJDIG MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN (ART. 93)

ONDERAFDELING I

ALGEMEEN

269. DE

.

EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN: EEN BASISBEGRIP IN DE WHPC

De eerlijke handelsgebruiken zijn degenen die het respect van de wet

garanderen en van de algemene verplichting van fairplay in de handel. Zij
beogen niet rechtstreeks het algemeen belang t.t.z. de goede werking van
de markt, maar dat belang moet voor ogen gehouden worden bij elke
toepassing van de norm (Voorz. Kh. Luik 18 augustus 1994, Jaarboek
H.P. 1994, 347).

.

Art. 93 is de uiting van de algemene zorgvuldigheidsnorm neergelegd in

art. 1382 BW (Voorz. Kh. Mechelen 5 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 326).
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.

De strekking van de overtreden rechtsregel is niet relevant; het volstaat dat

aangetoond wordt dat de in de uitoefening van een beroepsactiviteit begane
overtreding andere verkopers schaadt of kan schaden (Brussel 7 juni 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 312).

.

Een verboden handelspraktijk kan ook voortvloeien uit een daad die te

goeder trouw is gesteld (Cass. 31 januari 1992, Jaarboek H.P. 1992, 259).

.

Men mag niet zonder meer een fout die de aansprakelijkheid van zijn

auteur uit hoofde van art. 1382 BW in het gedrang kan brengen, gelijk stellen
met een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van art. 93
WHPC (Voorz. Kh. Brussel 6 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 754).

.

De bepalingen inzake de vrijheid van meningsuiting van art. 25 G.W. en

deze die de aansprakelijkheid van uitgevers in hun hoedanigheid van ,,ver-
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kopers'' van producten regelen, mogen niet verward worden. Het feit dat de
auteurs gekend zijn, noch de persvrijheid ontslaan de uitgevers van hun
verplichting om zich te gedragen naar de eerlijke gebruiken. Wanneer een
vordering gesteund is op een inbreuk op art. 93 WHPC is zij gericht tegen
verkopers en valt zij niet onder het toepassingsgebied van art. 25, 2 G.W.
(Brussel 21 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 447; vgl. Voorz. Kh. Luik
27 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 39; Voorz. Kh. Brussel, 8 maart
1996, Jaarboek H.P. 1996, 518).

.

Voor de toepassing van de WHPC is het bewijs van effectief geleden

schade niet vereist, zoals ook het aantal inbreuken irrelevant is, virtuele
schade volstaat (Voorz. Kh. Antwerpen 10 oktober 1996, Jaarboek H.P.
1996, 245).

ONDERAFDELING II

DE WISSELWERKING TUSSEN DE WET HANDELSPRAKTIJKEN
EN DE WET ECONOMISCHE MEDEDINGING

270. DE

.

STELLING VAN

H. DE BAUW

Het leerstuk van de eerlijke handelsgebruiken wordt in de hier besproken

gevallen beheerst door de stelling van H. De Bauw verwoord in het artikel
,,Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de wisselwerking
tussen de Wet Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging.''
(T.B.H., 1992, 682 e.v.). De conclusie van H. De Bauw luidt: ,,Voor concurrentiebeperkende gedragingen die toegelaten zijn onder de W.E.M. kan
niet via de norm van de ,,eerlijke handelspraktijken'' opnieuw een verbod
worden ingevoerd.'' (ibidem, 693) Of anders gezegd: Restrictieve mededingingspraktijken die genieten van een individuele of groepsvrijstelling kunnen
geen daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken opleveren. Een vrijstelling is immers de bevestiging dat de praktijk weliswaar de vrije concurrentie beperkt, maar niet het algemeen belang schaadt.
In de praktijk omgezet betekent H. De Bauws stelling dat elke gedraging die,
te recht of ten onrechte als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken

259

wordt aangevochten, in de eerste plaats op haar conformiteit met de bepalingen van het W.E.M. moet onderzocht worden. Zo deze test succesvol wordt
doorstaan dan is het uitgesloten de kwestieuze daad nog te verbieden als
handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
271. DE

WERKING VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING

Ð DE

ROL VAN DE

È LE RECHTER
JUSTITIE

.

Zoals geweten komt het aan de Raad voor de Mededinging toe te waken

o.m. over de naleving van de concurrentiebeperkende gedragingen en desgevallend de passende beslissingen te treffen.
Wat H. De Bauw niet kon vermoeden is de magere balans die na 4 jaar
toepassing van de W.E.M. uit de bus is gekomen. In de zaak Van Nieuwen-
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huyze besloot de Raad dat er geen aanleiding bestaat om tegen de aangevochten overeenkomst op te treden (Beslissing 26 juni 1995, T.B.H., 1996,
273). Ook de zaak Matexpo kon door de beugel (Beslissing 26 oktober 1993,
B.S. 9 december 1993) en hetzelfde is ook te noteren in de zaak I.C.G.M.E.
(Beslissing 3 september 1996, B.S. 21 september 1996) Veroordeeld werd de
verticale prijsbinding voorkomend in de Laroy-Duvo overeenkomst (Beslissing 25 maart 1997, B.S. 14 juli 1997, 16057).

.

Gelukkig heeft de justitie
Èle rechter meer in het bijzonder de stakings-

rechter zich in deze niet onbetuigd gelaten. (P. De Vroede, ,,De stakingsrechter en de Belgische mededingingswet'', R.W. 1995-96, 137 e.v.).
Voorlopig wens ik mij ter zake tot e
Âe
Ân opmerking te beperken. Om mededingingstorende praktijken of het bestaan van een dominante positie te kwalificeren heeft de wetgever twee instanties in het leven geroepen: de Dienst
voor de Mededinging en de Raad voor de Mededinging. De stakingsrechter
van zijn kant staat er alleen voor en beschikt niet over de onderzoeksbevoegdheden die ter beschikking van de Dienst voor de Mededinging werden
gesteld (zie ter zake P. De Vroede, Bescherming Economische Mededinging,
264-274). Het baart dan ook geen verwondering dat de beslissing van de
stakingsrechter m.b.t. een eventuele overtreding van de bepalingen van de
W.E.M. soms vrij summier overkomt.
Los van deze vaststelling dient de nadruk te worden gelegd op het feit dat
vrij veel als oneerlijke praktijken aangemerkte handelingen door de bepalingen uit de W.E.M. niet getroffen worden. De rechtspraak heeft dan ook op
enkele uitzonderingen na de stelling van H. De Bauw zeer genuanceerd
benaderd.
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ONDERAFDELING III

GEVALLEN VAN ONRECHTMATIGE MEDEDINGING

§ 1. Verwarring
A. De handelsnaam
272. HET

.

RECHT OP DE HANDELSNAAM ONTSTAAT UIT HET EERSTE GEBRUIK

Het recht op de handelsnaam behoort aan de eerste gebruiker ervan

(Brussel 22 januari 1993, T.B.H., 1993, 660; in dezelfde zin Gent 5 november
1997, T.B.H., 1998, 202 met noot D. Putzeys en J. Begon) en zulks zonder
depot- of registratieplicht (Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1994, T.B.H., 1997,
441 met noot P. Maeyaert; Brussel 17 mei 1996, J.T. 1996, 819); aldus ook
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Cass. 21 juni 1993 (T.B.H., 1994, 156) dat eraan toevoegt: ,,Het is niet
uitgesloten dat nationale bescherming slechts wordt verleend in geval van
verwarringsrisico.''.

.

Het exclusieve recht waarvan de eerste gebruiker geniet wordt niet afge-

zwakt door het feit dat de handelsnaam al dan niet door een merk beschermd
wordt. Hetzelfde geldt voor een uithangbord of een fantasiebenaming (Gent
5 november 1997, T.B.H., 1998, 202 met noot D. Putzeys en J. Begon).

.

Het eerder gebruik is de enige basis voor het exclusief recht. Dat recht

wordt in stand gehouden door een zichtbaar en voortdurend gebruik (Voorz.
Kh. Luik 18 augustus 1994, Jaarboek H.P. 1994, 347).
273. VERLIES

VAN HET RECHT OP DE HANDELSNAAM DOOR ONBRUIK OF DOOR

STOPZETTING VAN DE HANDELSACTIVITEITEN ONDER DIE NAAM

.

Het recht op de bescherming van een benaming als handelsnaam of

uithangbord wordt bekomen door het gebruik ervan en wordt verloren door
onbruik. In geval van onbruik is het niet vereist dat tevens de wil blijkt dat
afgezien wordt van elk toekomstig gebruik van die benaming. Het nietgebruik van een handelsnaam is een feit dat niet beõÈnvloed wordt door de niet
publiekelijk uitgedrukte wil van zijn titularis om aan dat niet-gebruik slechts
een tijdelijk karakter te geven (Voorz. Kh. Brussel 21 juni 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 430).

.

Het recht op gebruik van een handelsnaam komt in beginsel ten einde bij

de stopzetting van de handelsactiviteit onder die naam. Bij gebreke aan
continuõÈteit met een daaropvolgende handelsactiviteit onder dezelfde naam
kan geen aanspraak worden gemaakt op het eerste gebruik van de handelsnaam en de daaruit voortkomende bescherming (Antwerpen 20 januari 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 570).
274. HET

RECHT OP HET BEHOUD VAN DE GESLACHTSNAAM

Ð De S.A. Taecke

et Compagnie wordt gedeeltelijk na faillietverklaring, door de curator overgedragen, inclusief de handelsnaam ,,Taecke'' aan de concurrent SPRL
Noblesse Benelux. Inmiddels was de S.A. Taecke Saw & Knife opgericht
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door o.a. dhr. Andre
Â Taecke, zoon van Charles Taecke, minderheidsaandeelhouder en bestuurder in de gefailleerde vennootschap. De SPRL Noblesse
Benelux stelt een vordering in teneinde de zoon-oprichter van de S.A.
Taecke Saw & Knife verbod te horen opleggen deze benaming te gebruiken.
Deze vordering werd afgewezen omdat de heer Andre
Â Taecke niet kan
verboden worden gebruik te maken van zijn familienaam als handelsnaam.
De houder van een geslachtsnaam die overeenstemt met de handelsnaam van
een derde behoudt evenwel het recht om die als handelsnaam in het economisch verkeer te gebruiken en mag dat recht verlenen aan de door hem
opgerichte vennootschap (Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1994, T.B.H., 1997,
441 met noot P. Maeyaert).
Er waren dus twee ondernemingen binnen dezelfde regio die het woord
,,Taecke,, binnen de handelsnaam konden aanwenden. Zoals P. Maeyaert in
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zijn noot aanstipt komt het aan de Voorzitter toe uit te maken of de heer
Andre
Â Taecke door het incorporeren van zijn geslachtsnaam in de door hem
opgerichte S.A. Taecke Saw & Knife verwarring heeft kunnen stichten.
(Voorz.

Kh.

Brussel

3

oktober

1994,

T.B.H.,

1997,

441

met

noot

P. Maeyaert).
275. EEN

BEPERKING BIJ VERWARRINGSGEVAAR

Ð Te vermelden is evenwel

dat het gebruik van een familienaam als handelsnaam kan beperkt worden
indien gevaar voor verwarring ontstaat, waarbij het louter toevoegen van een
voornaam dergelijke verwarring niet uitsluit (Voorz. Kh. Gent 2 september
1997, Jaarboek H.P. 1997, 496; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 9 juni
1993, Jaarboek H.P. 1993, 426).
276. HET RECHT OP EEN HANDELSNAAM IS VERBONDEN AAN HET HANDELSFONDS
Ð Het recht op gebruik van een benaming als uithangbord of handelsnaam is
een onlichamelijk recht dat niet verbonden is aan een gebouw, maar aan een
handelsfonds. De omstandigheid dat die benaming geõÈncorporeerd is in een
gebouw, kent de eigenaar van dat gebouw niet het recht toe over die benaming te beschikken als handelsnaam of uithangbord, om een commercie
Èle
activiteit aan te duiden die niet door hem werd uitgeoefend (Voorz.
Kh. Brussel 21 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 430).
277. BENAMINGSPROBLEMEN

BIJ DE VERHUIS VAN EEN RESTAURANT

Ð De

vermelding in het perscommunique
Â van een restauranthouder van de vroegere handelsnaam van zijn uitbating, die ook de vennootschapsnaam is van
de camping waar het restaurant gevestigd was, teneinde de clie
Ènte
Ále te
informeren betreffende de verhuis onder een nieuwe benaming, is niet
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
Het aanbod tot overname van het handelsfonds van een restaurant, met
vermelding dat zowel de handelsnaam als de clie
Ènte
Ále over te nemen zijn,
wekt de indruk dat de vorige uitbater van het restaurant zijn activiteit
definitief heeft stopgezet. Dergelijke publiciteit is strijdig met de eerlijke
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handelsgebruiken indien de adverteerder weet dat de vorige restaurantuitbater in feite zijn activiteit twee a
Á drie kilometer verder heeft verplaatst, onder
een nieuwe handelsnaam ingevolge de bee
Èindiging van een handelshuur
(Luik 7 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 420).
278. BEOORDELING

.

VAN HET VERWARRINGSRISICO IS FEITENGEBONDEN

Het verwarringsrisico ,,in concreto'' tussen twee bedrijven die dezelfde

naam ,,Primo'' gebruiken kan niet afgeleid worden van hun maatschappelijk
doel, dat zo uitgebreid is dat het dezelfde activiteiten kan omvatten. Het
risico voor verwarring en afwending van clie
Ènteel is niet aanwezig wanneer
partijen door de onderscheiden bedrijvigheden die zij aan het publiek aanbieden geen echte concurrenten zijn. Wat het verwarringsrisico tussen maat-
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schappelijke benamingen betreft is de schending van art. 28 Venn. W. slechts
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wanneer de beroepsbelangen van
een andere handelaar hierdoor geschaad worden. Dit is niet het geval wanneer de bedrijfsactiviteiten verschillend zijn (Brussel 22 januari 1993,
T.B.H., 1993, 660).

.

Het verwarringsgevaar tussen twee maatschappelijke benamingen moet

beoordeeld worden in het licht van alle feitelijke omstandigheden, waarvan
de belangrijkste zijn: de gelijkenis tussen tekens, de gelijkaardigheid van de
activiteiten en de geografische uitstraling van de betrokken vennootschappen. De aard van de clie
Ènte
Ále en de anterioriteit moeten eveneens in overweging worden genomen (Voorz. Kh. Luik 18 augustus 1994, Jaarboek H.P.
1994, 347; Brussel 17 mei 1996, J.T. 1996, 819).

.

Verwarringsgevaar tussen twee benamingen van ondernemingen vereist

niet dat de bedrijvigheid van die ondernemingen identiek is. Het volstaat dat
die ondernemingen potentieel hetzelfde publiek aanspreken en dat dit publiek een bepaalde band kan vermoeden tussen hen, waardoor de manier van
handel drijven van de ene eventueel de faam van de andere in het gedrang
kan brengen. De afstand tussen de steden waar de betrokken ondernemingen
hun activiteiten uitoefenen volstaat niet om verwarringsgevaar uit te sluiten
wanneer zij in hetzelfde gebied opereren en klanten werven (Gent 3 januari
1997, Jaarboek H.P. 1997, 418).

.

Het woord ,,Housing'' in de naam van een immobilie
Ènmakelaar kan niet

beschouwd worden als een generieke term en kan niet gelijkgesteld worden
met de algemene termen zoals ,,Immo'' wanneer blijkt dat eiserer sedert vele
tientallen jaren de enige is die dat woord in haar benaming gebruikt. De naam
,,Quidido Housing'' is van aard bij het publiek verwarring te stichten met de
naam ,,Housing'' wanneer beide gebruikers actief zijn in de immobilie
Ènsector en bedrijvig in de Antwerpse regio (Voorz. Kh. Antwerpen 14 juli 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 385).

.

Er kan geen verwarring bestaan tussen partijen waarvan de ene zich

bevindt in de sector van de publiciteitsagentschappen en die van de andere
in de sector van de verzekeringsmakelaars. De eventuele vergissing omtrent
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de persoon die het gevolg zou zijn van het feit dat in de witte pagina's van het
telefoonboek de ene na de andere vermeld staat, kan geen schade aan de
beroepsbelangen zoals geviseerd door art. 93 WHPC tot gevolg hebben
(Voorz. Kh. Brussel 25 januari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 60).

.

Er moet worden nagegaan of verwarring in concreto mogelijk is. Dat

betekent dat moet worden nagegaan of de consument met middelmatige
aandacht en zonder bijzondere vakkennis beide bedrijven met elkaar
verwart. De mogelijkheid van verwarring tussen twee handelsnamen wordt
niet uitgesloten door het enkel feit dat het eventueel zou gaan om een banale
handelsnaam. De handelsnaam hoeft niet origineel te zijn. Evenmin moet de
bedrijvigheid van beide ondernemingen volkomen identiek te zijn (Voorz.
Kh. Kortrijk 6 november 1995, Jaarboek H.P. 1995, 431).
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.

Een ree
Èel verwarringsrisico tussen twee benamingen is niet aanwezig

wanneer men pas 12 jaar nadat de gelijkaardige benaming in gebruik is
genomen daarvan kennis krijgt (Voorz. Kh. Charleroi 27 juli 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 349).

.

Het gebruik van de handelsnaam ,,Carfinesse'' is niet verwarringstichtend

met de naam ,,Hifinesse'' daar de aandacht van de consument zonder
bijzondere vakkennis onmiddellijk toegespitst zal zijn op de eerste lettergreep van de naam, nl. ,,car'', die ondubbelzinnig verwijst naar het begrip
auto terwijl de confrontatie met ,,Hifinesse'' daarentegen zal leiden tot
dadelijke erkenning van het eerste deel ,,Hifi'', waarin het begrip ,,high
fidelity'' zal worden gevonden. Bovendien is de klantenkring van beide
partijen zowel inhoudelijk als territoriaal verschillend (Antwerpen 7 december 1993, R.W. 1994-1995, 53).

.

De handelsnaam ,,Super fruit'' of ,,Superfruit'' gebruikt door een hande-

laar natuurlijk persoon is verwarringstichtend met de vennootschapsnaam
N.V. Superfruit. Andermaal gaat het hier om een feitenappreciatie. Het hof
verwierp het argument van de afwezigheid van de onmiddellijke reactie van
de N.V. Superfruit. Het hield ook geen rekening met het feit dat de partijen
geen rechtstreekse concurrenten zijn: de eiser staat bekend als groothandelaar, verweerster is een kleinhandelaar. Doorslaggevend is, aldus het hof, dat
de partijen in dezelfde regio en in hetzelfde marktsegment aanwezig zijn
(Gent 5 november 1997, T.B.H. 1998, 202).
279. DE

GEOGRAFISCHE VERWIJDERING VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN

KAN VAN BELANG ZIJN

Ð Dat een casino de ,,Golden Nugget'' te Las Vegas

vermeld wordt in verscheidene reisgidsen en als enige onder deze naam is
opgenomen op Internet, volstaat niet om vast te stellen dat er verwarring
mogelijk is tussen deze vestiging en een in Brussel gevestigd lunapark met
hetzelfde uithangbord (Voorz. Kh. Brussel 3 maart 1997, Jaarboek H.P.
1997, 463).
Wel moet rekening gehouden worden met de groeiende mobiliteit van de
consument zodat een lokale bescherming moet gesubstitueerd worden door
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een ruimere bescherming (Voorz. Kh. Luik 18 augustus 1994, Jaarboek H.P.
1994, 347; vgl. Antwerpen 8 februari 1994, Handelspr. 1994/4, randnummer
148).
280. DE

.

AANDUIDING VAN EEN GEOGRAFISCHE LIGGING EN DE HANDELSNAAM

Het woord ,,Sablon'' of ,,Zavel'', dat tot het algemeen taalgebruik behoort

en dat in Brussel bij het publiek in de eerste plaats als een aanduiding van een
geografische ligging overkomt en ter plaatse door de meeste handelaars in
hun handelsnaam of uithangbord wordt gebruikt, getuigt in combinatie met
het banale woord ,,hotel'' niet in die mate van originaliteit dat het identificerende werking heeft. Te dezen wordt door het gebruik, in de benaming van
het hotel van de verwerende partij, van de woorden ,,Sablon'' of ,,Grand
Sablon'' in combinatie met een onderscheidende of identificerende naam van
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de hotelketen geen risico van verwarring geschapen met de benaming ,,Hotel
Sablon'' van de eisende partij (Brussel 21 januari 1993, R.W. 1993-1994,
129).

B. Andere verwarringsmogelijkheden
281. EEN

.

HANDELSNAAM TER IDENTIFICATIE VAN PRODUCTEN

Een handelsnaam kan ook dienen om producten van een onderneming te

identificeren. Het gebruik van paletten, inwisselbaar tussen verschillende
concurrerende fruitveilingen en waarop de handelsnaam van e
Âe
Ân van die
concurrenten in minuscule letters is aangebracht, kan geen aanleiding geven
tot verwarring daar de koper het product niet door de melding maar wel door
de opdruk op de kisten en op hun papieromhulsel en door de etikettering
identificeert. Zulke melding van de handelsnaam op de paletten vormt geen
reclame omdat zij niet verkoopbevorderend is (Voorz. Kh. Hasselt 8 november 1996, T.B.H., 1997, 454).
282. VERWARRINGSRISICO

.

DOOR HET GEBRUIKTE PROMOTIONEEL MATERIAAL

De respectieve reclamefolders van partijen zijn dermate gelijkend wat

betreft het nochtans ongebruikelijk formaat, het papier, de plooiing, de
presentatie en de details van de voorpagina, de presentatie en de schikking
van de volgende bladzijden, dat het onderscheidend effect van de vermelding
op elk der folders van een maatschappelijke benaming van de partij die deze
verspreidt erdoor verloren gaat. De nieuwe uitvoering van de folder van
eiseres is niet banaal, maar getuigt van een streven dat er karakter aan geeft.
De gelijkenissen tussen de twee folders schept een vermoeden van slaafse
nabootsing dat door verweerster niet weerlegd wordt. De slaafse nabootsing
van reclame is door het verwarringsrisico dat ontstaat, ongezond voor de
mededinging die zij beperkt in plaats van ze te bevorderen (Voorz. Kh.
Brussel 4 november 1996, T.B.H. 1996, 320).

.

Het gebruik op een beurs van een stand die gelijkaardig is aan de stand die

een concurrent reeds jaren op dezelfde beurs gebruikt, cree
Èert in hoofde van
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de clie
Ènte
Ále verwarring nopens de identiteit van de handelaar (Voorz.
Kh. Brussel 15 oktober 1992, Jaarboek H.P. 1992, 370).

.

Het gebruik door een concurrent van hetzelfde reclameconcept, met name

het gebruik ter gelegenheid van een verjaardag van de vestiging, van
cadeaucheques die verwezenlijkt worden volgens identieke modaliteiten
(identieke kleur, afmetingen en gebruik) leidt tot verwarring bij de consument omtrent de identiteit van de persoon van wie de reclame uitgaat (Voorz.
Kh. Bergen 23 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 292).
283. VERWARRINGSRISICO

.

INZAKE MERKEN

De merkhouder moet het notoir karakter van zijn merk bewijzen. Wanneer

de titularis van een merk niet aantoont dat de wagen waarop dat merk
betrekking heeft bij een groot deel van het publiek op het Beneluxterritorium
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gekend is, toont hij het verwarringsgevaar niet aan dat zou ontstaan wanneer
hetzelfde merk gebruikt wordt voor een kledinglijn (Voorz. Kh. Brussel
5 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 501 met noot van L. Van Bunnen).

.

Een gewezen concessiehouder van een automerk mag zich niet langer

kenbaar maken als een officieel verdeler van dat merk. De toevoeging van
het woord zelfstandig (inde
Âpendant) aan het automerk neemt het verwarringsrisico niet weg, vermits deze term een onbepaald karakter heeft en op
verschillende wijzen kan worden uitgelegd, vooral als diegene die er zich van
bedient, een natuurlijk persoon is (sociaalrechtelijk is hij immers zelfstandige). Het verwarringsrisico blijft zeker bestaan wanneer de merknaam
waaraan het woord ,,zelfstandig,, gekoppeld is, blikvanger is en het voorgesteld wordt in een context van kleuren die de erkende verdelers gebruiken
(Voorz. Kh. Nijvel 26 augustus 1993, Jaarboek H.P. 1993, 454).
284. VERWARRING

DOOR MISBRUIK VAN AUTEURSRECHTEN

Ð De kunstenaar-

fotograaf die een logo ontworpen heeft en dit door zijn werkgever gedurende
meer dan 15 jaar laat gebruiken, moet worden geacht zijn auteursrecht te
misbruiken indien hij na de bee
Èindiging van het dienstcontract door het
gebruik van het logo voor een eigen opgezette handel, verwarring sticht
met deze van zijn gewezen werkgever (Voorz. Kh. Brussel 26 mei 1993,
T.B.H., 1994, 651).

§ 2. Afwerven van personeel
285. AFWERVEN VAN PERSONEEL WORDT IN PRINCIPE GEDOOGD Ð Bij afwerven
van personeel is er slechts sprake van onrechtmatigheid ingevolge de begeleidende omstandigheden en/of de daarbij voorzittende bedoeling. Zelfs
wanneer het ,,afsnoepen'' van personeel leidt tot de desorganisatie van het
bedrijf wordt niet ingegrepen (Voorz. Kh. Hasselt 20 november 1992, Jaarboek H.P. 1992, 379; Voorz. Kh. Hasselt 31 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996,
532; steunend op B. Michaux, ,,Concurrence de
Âloyale et anciens co-contractants'', T.B.H., 1994, 588).
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.

Ingegrepen wordt wanneer afwerving tot doel heeft een bestaand bedrijf te

desorganiseren, wanneer zij verwarringstichting tussen bedrijven teweegbrengt of gepaard gaat met medeplichtigheid aan contractbreuk of nog
wanneer kan worden aangetoond dat het de bedoeling was vertrouwelijke
gegevens van een concurrent te verwerven (Voorz. Kh. Hasselt 31 mei 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 532).

.

Onrechtmatig werd ook bevonden het afwerven van personeel van een

bedrijf dat net in andere handen is overgegaan en waarin ook een wijziging in
het beheer heeft plaatsgevonden waardoor dat bedrijf veel kwetsbaarder is en
het afgeworven personeel essentieel is voor dat bedrijf. In dergelijk geval
moet het verbod tot afwerven van personeel evenwel beperkt worden in de
tijd (Voorz. Kh. Tongeren 17 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 426).

.

Het aantrekken van de werknemer van een concurrent door hem betere
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arbeidsvoorwaarden aan te bieden zonder intentie van te schaden, is het
gevolg van vraag en aanbod in functie van het belang van de betrokken
persoon voor de onderneming en geen daad van oneerlijke mededinging
(Voorz. Kh. Luik 18 juli 1995, Jaarboek H.P. 1995, 388).

Ále
Ènte
§ 3. Afwerving van clie
286. VERLIES

.

È NTEEL IS EIGEN AAN HET CONCURRENTIESPEL
VAN CLIE

Het enkele feit dat een bank op systematische wijze de clie
Ènte
Ále van het

Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet afwerft, op een ogenblik dat het
merendeel van de financie
È le instellingen hun marktaandeel inzake hypothecaire kredieten tracht te vergroten door consumenten aan te zetten hun
bestaande leningen te vervangen door een nieuwe goedkopere lening, en
op een ogenblik dat de media de consument volop attent maken op de
mogelijkheid om de voorwaarden van hun hypothecair krediet te verbeteren,
is niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Het louter feit dat het CBHK
tengevolge van deze actie klanten verloren heeft kan geen inbreuk op art. 93
WHPC uitmaken. Niets verplicht een handelaar zich te weerhouden van
acties t.a.v. de clie
Ènte
Ále van een onderneming die zich in een financieel
moeilijke situatie bevindt of die zich aan het herstructureren is terwijl het
verlies van clie
Ènteel eigen is aan het concurrentiespel (Voorz. Kh. Brussel
15 september 1994, Jaarboek H.P. 1994, 361).
287. DE

È NTE
Á LE IS VAAK HET WERK VAN WERKNEMERS DIE
AFWERVING VAN CLIE

IN DIENST VAN EEN NIEUWE WERKGEVER ZIJN GETREDEN

.

Een verkoper die doelbewust en systematisch de clie
Ènte
Ále van de ex-

werkgever van zijn werknemer naar zicht lokt, begaat om die reden alleen
geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Hij kan zich daarbij
immers steunen op de goede prestaties die zijn werknemer in de handelszaak
van zijn ex-werkgever heeft verricht. Het is dan de persoonlijke bekwaamheid van die werknemer en niet de reputatie van de ex-werkgever die de
klanten oplevert. Het versturen van een mededeling naar de clie
Ènte
Ále die de
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werknemer mogelijk nog gekend heeft tijdens zijn vorige tewerkstelling bij
de concurrent, om deze op de hoogte te brengen van de overstap van die
werknemer, is niet onrechtmatig, temeer wanneer de mededeling gedaan
wordt onmiddellijk na het einde van de relaties tussen de werknemer en diens
ex-werkgever (Voorz. Kh. Kortrijk 31 januari 1994, Jaarboek H.P. 1994,
292, met kritische noot van G. Straetmans, ,,Eindelijk op vrijer voeten?
Abusus non tollit usum'', ibidem, 296).

.

Elke verkoper is gerechtigd alles in het werk te stellen om de klanten van

zijn concurrent in te palmen; hij mag daarbij gebruik maken van de kennis
die hij vroeger heeft verworven in zijn hoedanigheid van werknemer van zijn
huidige concurrent ook wanneer de kennis betrekking heeft op diens klantenbestand. Foutief is evenwel dat hij daarbij gebruik maakt van referenties,
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codes en parameters die voorkomen op klantenlijsten van zijn concurrent die
hij op onwettige wijze in zijn bezit heeft gekregen (Brussel 21 februari 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 432).

.

Anders is het wanneer de ex-werknemer door de klanten zelf gecontac-

teerd werd en een dergelijke klantenlijst ook via de gele gids en een
eenvoudig herbergbezoek kan worden samengesteld (Voorz. Kh. Hasselt
15 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 468, met noot R. De Wit, ,,Oneerlijke
concurrentie door een vroegere werknemer'', ibidem, 475).

.

Vanzelfsprekend mag een ex-werknemer gebruik maken van de ervaring

en/of van de vrij toegankelijke gegevens die hij bij zijn voormalige werkgever verworven heeft (Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 559; zie ook Brussel, 20 februari 1996, R.W. 1996-97, 445 en
Voorz. Kh. Hasselt resp. 16 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 507 en
25 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 537).

288. HET

.

BELANG VAN EEN NIET-CONCURRENTIEBEDING

Bij afwezigheid van een niet-concurrentiebeding in zijn arbeidsovereen-

komst mag een werknemer, na afloop van de arbeidsrelatie, zijn gewezen
werkgever nadeel berokkenen door het aanwenden voor zichzelf of voor zijn
nieuwe werkgever, van de kennis die eigen is aan zijn vorige werkgever en
die hij destijds bij deze laatste verworven heeft. De loutere mogelijkheid dat
de werknemer fabrieksgeheimen, zakengeheimen of vertrouwelijke gegevens van zijn vorige werkgever zou kenbaar maken, of daden van oneerlijke
concurrentie zou verrichten, zonder dat daarvan enig bewijs wordt geleverd,
maakt de afwerving van clie
Ènte
Ále niet onrechtmatig (Voorz. Kh. Brussel
2 november 1994, Jaarboek H.P. 1994, 401; zie ook Voorz. Kh. Brussel
18 januari 1995, Jaarboek H.P. 1995, 361).

.

De actieve agenten van een vennootschap die gebonden is door een niet-

concurrentieverplichting blijven daardoor gebonden wanneer zij een nieuwe
vennootschap oprichten die gelijkaardige activiteiten uitoefent. Zij kunnen niet
via de omweg van de oprichting van een nieuwe vennootschap die verplichting
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van niet-concurrentie miskennen (Luik 18 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995,
309).

.

Hetzelfde hof van beroep had er reeds op geattendeerd dat een niet-

concurrentiebeding in de tijd moet beperkt zijn. Een periode van 9 jaar komt
als meer dan voldoende voor (Luik 21 februari 1994, Ing. Cons. 1994, 169).
289. VOORBEREIDENDE
SCHAP

MAATREGELEN TOT DE OPRICHTING VAN EEN VENNOOT-

Ð Bij afwezigheid van een geldig niet-concurrentiebeding wordt het

feit dat een gewezen werknemer na de bee
Èindiging van zijn arbeidsovereenkomst zich als zelfstandige vestigt om zijn ex-werkgever te beconcurreren
principieel niet als oneerlijke concurrentie aangemerkt. Het is daarbij niet
onrechtmatig dat de werknemer nog tijdens de duur van zijn arbeidsovereenkomst daden ter voorbereiding van zijn latere concurrerende activiteiten
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heeft gesteld, zoals de oprichting van een vennootschap, de aankoop van een
wagen en het plaatsen van bestellingen, zolang hij maar niet voor eigen
rekening verkocht of clie
Ènte
Ále voor eigen rekening aansprak (Voorz.
Kh. Hasselt 15 oktober 1993, Jaarboek H.P. 1993, 468).
290. HET BEGRIP KLANTENBESTAND Ð Een adressenbestand dat wordt aangemaakt aan de hand van inschrijvingen van internetgebruikers die een site
raadplegen, zonder dat daaraan voor die inschrijvers enig gevolg verbonden
is, en zonder dat de uitbater van die site op basis van die lijst enige dienst
aanbiedt, behoudens dan de loutere mogelijkheid voor anderen om de lijst te
raadplegen, is geen klantenbestand (Voorz. Kh. Kortrijk 6 september 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 583).
291. AANWENDING VAN EEN ONRECHTMATIG VERWORVEN KLANTENBESTAND Ð
Een bedrijf dat een adressenbestand op onrechtmatige wijze in bezit heeft
gekregen via ex-werknemers van de eigenaar ervan mag dat bestand niet
zomaar gebruiken wanneer dit bestand slechts dank zij investeringen werd
opgebouwd (Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek H.P. 1996,
559).
292. DE

.

EX-WERKNEMER DIE EEN EIGEN HANDEL BEGINT

Een ex-werknemer die een eigen handel begint mag niet verwijzen naar

het bedrijf waarvan hij afkomstig is en aldus aanhaken op de reputatie en/of
de organisatie van dat bedrijf. Daardoor zou hij immers misbruik maken van
een bestanddeel van een intellectueel patrimonium dat hem niet toebehoort
(Voorz. Kh. Hasselt 3 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 396).

.

Onrechtmatig is ook het optreden van een gewezen werknemer van een

failliet verklaarde vennootschap die uitsluitend klanten die met een contract
aan deze vennootschap verbonden zijn, aanschrijft, teneinde hen ertoe aan te
zetten hun contract met de gefailleerde vennootschap te verbreken en met
hem een nieuw contract te sluiten. Dit is des te meer het geval wanneer dit
schrijven ten onrechte vermeldt dat tengevolge van het faillissement de
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contractant van de klant zelf heeft opgehouden te bestaan en men zich op de
goede naam en faam van de gefailleerde beroept. De eenmaligheid van het
schrijven is geen afdoend verweermiddel (Voorz. Kh. Gent 13 mei 1992,
Jaarboek H.P. 1992, 330).

.

Wanneer een verkoper, van wie de zaakvoerder voorheen de zaakvoerder

van een concurrent was, op zeer korte tijd erin slaagt een deel van de
clie
Ènte
Ále van de vroegere werkgever over te nemen, wijst dit op misbruik
van bij de eerste werkgever verworven kennis en maakt dit de afwerving van
clie
Ènte
Ále onrechtmatig (Voorz. Kh. Gent 2 september 1997, Jaarboek H.P.
1997, 496).
293. EEN OVEREENKOMST TUSSEN EEN LEVERANCIER EN EEN KLANT TER BEVEILIGING VAN DIENS BELANGEN

Ð Een overeenkomst krachtens dewelke een
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leverancier zich jegens een afnemer verbindt geen producten te verkopen
of ter beschikking te stellen van gewezen personeel van die afnemer gedurende een periode van 2 jaar vanaf hun ontslag is strijdig met art. 2 W.E.M.
Wanneer de partijen zich individueel kunnen beroepen op art. 8 W.E.M. is
het verbod evenwel niet van toepassing (Voorz. Kh. Hasselt 15 oktober 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 468).
294. FOUTIEF

.

È NTE
Á LE
AFHANDIG MAKEN VAN CLIE

Foutief is eveneens het aanklampen van de voorbijgangers in de Been-

houwersstraat te Brussel door de aangestelde van een restaurant waardoor de
voorbijgangers belet worden in alle rust een restaurant uit te kiezen ten
nadele van de naburige restaurants (Voorz. Kh. Brussel 2 december 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 491 bevestigd bij Brussel 10 juni 1994, J.T. 1994, 614).

.

Een gelijkaardige praktijk werd aangemerkt als een aanbod tot verkoop op

de openbare weg en derhalve verboden als schending van art. 2 §§ 1 en 2 van
de Wet van 13 augustus 1986 (nu Wet van 25 juni 1993) op de ambulante
activiteiten (Voorz. Kh. Brussel 14 november 1994, Jaarboek H.P. 1994,
406).

.

Eenzelfde beoordeling geldt voor de verkoop aan de clie
Ènte
Ále van zijn ex-

werkgever van gedemineraliseerd water in blikken die gelijkaardig zijn aan
degene gebruikt door zijn ex-werkgever (Voorz. Kh. Nijvel 17 november
1993, Jaarboek H.P. 1993, 485).

Èren parasitaire mededinging
§ 4. Het recht op kopie
Èren
A. Het recht op kopie
295. DE

VRIJHEID VAN KOPIE

Ð Meestal wordt gesteld dat in principe een-

ieder mag kopie
Èren van iemand die op het gekopieerde geen wettelijk
beschermd recht kan doen gelden (Voorz. Kh. Brussel 8 februari 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 376; Voorz. Kh. Hasselt, 28 mei 1993, Jaarboek
H.P. 1993, 423).
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296. HET

SLAAFS OVERNEMEN WORDT UITEENLOPEND BEOORDEELD

Ð Ver-

moedelijk geõÈnspireerd door de stelling van mevrouw Diamant (,,Sans
de
Âtour: la copie quasi-servile de publicite
Â est contraire aux usages honne
Ãtes'',
T.B.H. 1992, 453-455) werd het slaafs overnemen verboden; zulks schaadt de
belangen van de handelaar wiens reclame gekopieerd wordt (Voorz. Kh.
Brugge 2 oktober 1992, Jaarboek H.P. 1992, 366).Deze mening wordt niet
gedeeld door het Hof van Beroep te Brussel (24 augustus 1995, Jaarboek
H.P. 1995, 320). Het Hof stelt dat de begeleidende omstandigheden het
kopie
Èren onrechtmatig kunnen maken. Het stichten van verwarring is daarvan een voorbeeld (In dezelfde zin Voorz. Kh. Hasselt 28 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 423; Voorz. Kh. Dinant 25 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993,
419; Brussel 2 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 465).
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297. HET

GEBRUIK VAN ANDERMANS SLOGAN DIE VERWARRINGSRISICO UITSLUIT

Ð De slogan ,,de laagste prijzen in voeding'', hoewel banaal op zich verliest
deze banaliteit en krijgt een onderscheidend karakter wanneer zij onmiddellijk voorafgegaan wordt door de naam van een handelaar en wanneer zij
door onophoudelijke reproductie gedurende vele jaren op vrachtwagens,
baanaffiches, winkelborden, reclamebladen, enz. zonder twijfel bij het
publiek een associatie van ideee
Èn heeft doen ontstaan tussen de naam van
de handelaar en de notie van lage prijzen. Daaruit volgt dat het gebruik van
dezelfde slogan door een andere verkoper riskeert het resultaat van de
aanzienlijke financie
Èle inspanningen om die associatie van ideee
È n en het
merkimago bij het publiek te verankeren, progressief uit te hollen indien
de slogan op zich gebruikt wordt en op repetitieve en intensieve wijze.
Daarentegen zal het gebruik van dezelfde slogan in een korte reclameboodschap die periodiek verspreid wordt door een prive
Â-radiostation en in
een meer globale context, niet een dergelijk effect hebben. Bovendien sluit
de herhaalde vermelding van de naam van de andere verkoper tijdens de
radioboodschap elk verwarringsrisico uit met de geschreven reclame waartoe
de andere overgaat (Voorz. Kh. Dinant 25 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993,
419).

B. Parasitaire mededinging
298. HET

SLAAFS OVERNEMEN DAT GEEN VERWARRINGSRISICO INHOUDT LEIDT

TOT PARASITAIRE MEDEDINGING WANNEER MEN VAN HET WERK EN DE INVESTERINGEN VAN DE CONCURRENT PROFIJT HAALT

.

Deze nabootsing wordt onwettig wanneer ze de allure heeft van een

systematische en gekarakteriseerde plundering die aan de namaker een
mogelijkheid geeft op blijvende manier elke inspanning inzake creatie en
opzoeking uit te sparen. Zulks is het geval door systematisch de folders van
de concurrent over te nemen en deze alleen van een ander logo te voorzien,
aldus bespaart men zich inspanningen op kosten van zijn concurrent (Voorz.
Kh. Hasselt 28 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 423).
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.

Door in de eindsequens van een reclamespot op TV te verwijzen naar de

succesvolle affiches van een reclamecampagne van een concurrent tracht
men publicitair voordeel te halen uit diens campagne zonder zelf affiches te
laten vervaardigen en verspreiden. Daardoor ziet de opdrachtgever van die
affichecampagne het effect van zijn campagne afgeleid naar een concurrent,
zodat het resultaat van zijn investering wordt afgezwakt en hij schade lijdt
(Brussel 2 oktober 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 465 met noot E. Gijbels,

,,Aanhaking, namaking en vorderingsrecht'',
1997, 138 met noot P. De Vroede.).

.

ibidem

, 474;

D.C.C.R.

, nr. 35,

Het louter plaatsen van zijn logo op reclamemateriaal van een concurrent

beantwoordt niet aan de gewenste minimale inspanning welke de vrijheid
van slaafse overname zou wettigen. Dat prijsvergelijking tussen de partijen
door de consument moeilijker zou worden indien de overnemer van ander-

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

mans reclame persoonlijke elementen in zijn brochure zou verwerken, is
geen rechtvaardigingsgrond om klakkeloos reclamemateriaal van een concurrent over te nemen (Voorz. Kh. Kortrijk 27 februari 1995,
1995, 364).
299. HET
NING

Jaarboek H.P.

GEKOPIEERDE MOET HET RESULTAAT ZIJN VAN EEN CREATIEVE INSPAN-

Ð Een handelaar die de tarieven en algemene voorwaarden uit de

brochure van een concurrent kopieert maakt zich niet schuldig aan een daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken zo niet is vastgesteld dat de
brochure het resultaat is van een dure creatieve inspanning noch dat het
gebruik van een deel van dat werk de handelaar toelaat lagere prijzen toe te
passen of grotere winsten te maken (Voorz. Kh. Brussel 24 augustus 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 351).

300. GEEN AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VOOR WIE NIET DE AUTEUR IS Ð
In het reeds geciteerde arrest van het Hof van Beroep te Brussel (2 oktober
1996,

Jaarboek H.P.

1996, 465) wordt auteursrechtelijke bescherming ge-

weigerd omdat de nagebootste reclamecampagne door een reclamebureau
was ontworpen. Aan appellante waren de reproductierechten overgedragen;
zij kan niet als betrokkene in de zin van art. 87 §1, lid 5 Auteurswet
aangemerkt worden (In dezelfde zin E. Gijbels, ,,Aanhaking, namaking en
vorderingsrecht'',

ibidem

D.C.C.R.
A.J.T.

, 474; P. De Vroede,

e.v.) (zie eveneens Gent 16 november 1995,

, nr. 35, 1997, 147

1995-96, 430).

301. HET

BEGRIP PARASITAIRE MEDEDINGING KAN GEEN NIEUW MONOPOLIE

SCHEPPEN

Ð De idee waaruit een bepaald product voortspruit is niet vatbaar

voor bescherming; de derde die zich hierdoor laat inspireren om een concurrerend product te vervaardigen miskent de eerlijke handelsgebruiken niet.
Dat eiseres haar creatie deponeerde bij Sabam kon het Hof niet overtuigen
(Brussel 25 november 1994,
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T.B.H.

, 1995, 288).

§ 5. Marktbederf
302. GRATIS UITDELEN VAN PRODUCTEN Ð Het is een verkoper niet verboden
gratis en zonder aankoopverplichting wervings- of goodwillgeschenken uit
te delen, mits hij het daardoor andere ondernemingen niet onmogelijk maakt
of aanzienlijk bemoeilijkt om op een normale manier handel te drijven. Een
verhuurder van fietsen en cuistax die in volle toeristisch seizoen op de
zeedijk een groot aantal drankjes gratis uitdeelt, op enkele meters van een
frituur die het onder meer moet hebben van de verkoop van drankjes, stelt
een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brugge

Jaarboek H.P.
T.B.H.
Jaarboek H.P.
H.P.
ibidem
H.P.
12 september 1995,

1998,

1995, 407, bevestigd door Gent 15 januari

1998, 203; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 3 januari 1992,

Jaarboek
Jaarboek
Jaarboek H.P.

1992, 276; Voorz. Kh. Brugge 11 februari 1994,
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1994, 312; met genuanceerde noot van J. Stuyck, ,,Wervingsgiften en

marktbederf'',

, 316 e.v.; Voorz. Kh. Antwerpen 2 juli 1992,

1992, 242; Voorz. Kh. Tongeren 24 september 1991,

1991, 439).

303. UITEENLOPENDE BESLISSINGEN M.B.T. DE VERKOOP VAN DIENSTEN MET VERLIES

Ð De verkoop van diensten met verlies valt niet onder het verbod van

art. 40. Deze praktijk wordt soms als handeling strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken aangemerkt.

.

Om na te gaan of er verkoop met verlies van diensten is mag het

exploitatieverlies in het jaar dat voorafgaat aan datgene waarin de kwestieuze diensten worden aangeboden niet in aanmerking genomen worden. Aan
de exploitatieresultaten de status van appreciatiecriterium toekennen zou
economisch ongerechtvaardigd zijn en praktisch discriminatoir al naargelang
de verkopers al dan niet onderworpen zijn aan de verplichting jaarrekeningen
te publiceren, al naargelang zij al dan niet een commercieel verleden hebben,
al naargelang dat verleden min of meer winstgevend dan wel verlieslatend
was. De verkoper kan geen documenten inroepen als aanwijzing dat er
verkoop met verlies in hoofde van een concurrent is wanneer die documenten
door de concurrent aan diens ondernemingsraad werden overgemaakt in
uitvoering van een wettelijke verplichting, aangezien het bezit en gebruik
van die documenten een ongeoorloofd karakter hebben, gelet op de wettelijke verplichting tot discretie voor de werknemers m.b.t. de documenten die
zij van hun onderneming gekregen hebben. Het vragen van een onderzoeksmaatregel die tot doel heeft de onthulling te bekomen van de brutowinstmarge gerealiseerd door een verkoop van diensten en indirecte kosten
verbonden aan die verkoop, en van het gedeelte van de exploitatie- en
algemene kosten die aan die brutowinst moeten toegerekend worden, beoogt
in werkelijkheid niet het bewijs van feiten te brengen maar wel van de
juridische kwalificatie van verkoop van diensten met verlies die aan die
feiten moet worden toegekend (Voorz. Kh. Brussel 30 mei 1994,

H.P.

1994, 186).

Jaarboek
273

.

Het aanbieden van diensten die verlieslatend zijn is verboden op grond van

art. 54 WHP (nu art. 93 WHPC) in die mate dat hierdoor het economisch
leven van de concurrenten ontredderd wordt. Het gedurende een beperkte
periode aanbieden van e
Âe
Ân jaar gratis brandverzekering wanneer een polis
voor meer dan een jaar afgesloten wordt is niet noodzakelijk een van verkoop
van diensten met verlies (Gent 3 december 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 272).

De prijs van diensten wordt niet gereglementeerd door art. 40; de prijs-

zetting van diensten behoort tot de vrijheid van handel. Die prijzen kunnen
slechts veroordeeld worden wanneer wordt aangetoond dat zij onmogelijk
kunnen bijdragen tot een normale en duurzame rentabiliteit (Voorz. Kh.
Brussel 3 juni 1993,

Jaarboek H.P.

1996, 283). De toepassing van verlaagde

zelfs verlieslatende prijzen voor diensten is op zich niet strijdig met de
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eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Mechelen 30 november 1995,

boek H.P.

1995, 456).

Jaar-

§ 6. Discriminatie
304. WERDEN

.

ALS ONGEOORLOOFDE DISCRIMINATIE AANGEMERKT:

Het toepassen van een lager kortingspercentage t.a.v. een welbepaalde

afnemer, terwijl in dezelfde periode en voor dezelfde producten hogere
kortingen aan vergelijkbare afnemers toegekend blijven (Voorz. Kh. Leuven
5 oktober 1993

Jaarboek H.P.

1993, 459, met kritische noot van R. Van

den Bergh, ,,Discriminatie van een afhankelijk afnemer'',

.

ibidem

, 463).

Een fabrikant die rechtstreeks kortingen aanbiedt aan de clie
Ènteel van zijn

verdelers en tegelijkertijd ongerechtvaardigde prijsverhogingen oplegt aan
zijn verdeler wiens rendabiliteit bepaald wordt door de prijzen, handelt in
strijd met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Namen 3 januari 1996,

Jaarboek H.P.
.

1996, 484).

Gelet op de specifieke omstandigheden kan de weigering om een verkoper

te laten deelnemen aan een jaarbeurs die door een VZW wordt georganiseerd
onrechtmatig zijn. Dit is het geval wanneer de weigering gemotiveerd wordt
door de voorrang die gegeven wordt aan handelaars uit de streek die in
dezelfde sector actief zijn, dan wanneer zulks door de feiten wordt tegengesproken (Brussel 16 september 1997,

.

Jaarboek H.P.

1997, 425).

Is onrechtmatig het feit dat een reisorganisator wiens brochures voor elke

reisbemiddelaar in Vlaanderen een onmisbaar verkoopsinstrument zijn, zijn
brochures opzettelijk later bedeelt aan reisbemiddelaars met lage omzet,
zodat deze gedurende een bepaalde periode de reizen van die organisator
niet kunnen verkopen zonder dat dit laattijdig bezorgen op economische
gronden gerechtvaardigd wordt. Deze handeling schendt tevens art. 2 en 3
W.E.M. (Voorz. Kh. Brugge 17 februari 1994,
305. GEVALLEN

.

Jaarboek H.P.

1994, 509).

VAN GEOORLOOFDE DISCRIMINATIE

Is geoorloofd het feit dat een touroperator een hogere commissie toekent

aan reisbemiddelaars die gebruik willen maken van een geõÈnformatiseerd
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boekings- en reservatiesysteem dat door de touroperator ontworpen is
(Voorz. Kh. Brugge 21 april 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 318).

Een fabrikant heeft principieel het recht zijn producten rechtstreeks aan de

consumenten te verkopen, behalve wanneer hij zich bij een geldige overeenkomst het recht heeft ontzegd dat te doen of wanneer die rechtstreekse
verkoop aan de consument gepaard gaat met onrechtmatig handelen (Voorz.

Jaarboek H.P.
ibidem
Jaarboek H.P.

Kh. Brugge 8 januari 1993,

1993, 359 met kritische noot van

G. Straetmans, ,,De opportuniteit van de opportuniteitsbeoordeling van de
vordering tot staking door de rechter'',
Hasselt 31 oktober 1996,

.

, 362-365, zie ook Voorz. Kh.

1996, 304).

De W.E.M. geeft aan het begrip eerlijke mededinging een inhoud die deter-

minerend is voor het begrip daden strijdig met de eerlijke handelsgebrui-
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ken. De gerechtelijke vaststelling van wat daden strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken zijn, mag er niet toe leiden dat mededingingsdaden die noch
de wet noch de algemene rechtsbeginselen schenden, als fout worden aangemerkt (Voorz. Kh. Brussel 8 januari 1996,
306. FOUTIEF

Jaarboek H.P.

1996, 489).

IS DE DISCRIMINATIE DIE UITGAAT VAN EEN ONDERNEMING MET

DOMINANTE POSITIE

.

De Post als autonoom overheidsbedrijf beschikkend over een distributie-

verkopers

net waarvan de ,,

'' tenminste e
Âe
Ânmaal per dag bij alle mensen aan

huis komen en dit distributienet enkel ter beschikking stelt van e
Âe
Ân partij en
niet van andere concurrenten maakt zich schuldig aan rechtsmisbruik en
discriminatie zijnde een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm van
art. 93 (Voorz. Kh. Antwerpen 20 juli 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 813).

Ongerechtvaardigd is de beslissing van instellingen van openbaar nut

(o.m. Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles, Toerisme
Vlaanderen), belast met het verhuren van promotionele ruimtes op internationale jaarbeurzen om een onderneming uit het officieel paviljoen dat het
land vertegenwoordigt te verwijderen, terwijl andere ondernemingen die
gelijkaardige activiteiten ontplooien wel worden toegelaten. Deze beslissing
wordt o.m. aangemerkt als schending van art. 86 EG en als dusdanig strijdig
met de eerlijke handelspraktijken (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 909).

307. DISCRIMINATIE

.

EN DE

W.E.M.

Een autofabrikant die kortingen toekent aan zijn personeelsleden en hun

familieleden bij de aankoop van een wagen, begaat geen discriminerende
daad t.a.v. consumenten die moet verboden worden. Het gaat daarentegen
om een gebruikelijke verkooptechniek die toelaatbaar is bij het werven van
clie
Ènteel en die de goede werking van de markt niet aantast. Aangestipt wordt
bovendien dat geen rechtsmisbruik in hoofde van appellanten bewezen is en
dat er geen intentie om geõÈntimeerden, zijnde ,,verdelers van auto's'', te
schaden aangetoond is. Het gaat om een promotionele campagne die geen
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onredelijk groot nadeel in hoofde van geõÈntimeerden doet ontstaan, in acht
genomen het ree
Èle rechtmatig belang van appellanten, met name meer
verkopen en publiciteit voeren door het optreden van haar werknemers.
Het vonnis

a quo

geveld in de andere zin door de Voorzitter van de Recht-

bank van Koophandel te Tongeren wordt dienvolgens vernietigd (Antwerpen

Jaarboek H.P.
Wat niet uitdrukkelijk verboden wordt door de
W.E.M. kan niet door beroep op de schending van de eerlijke handelsgebruiken als onrechtmatig worden aangemerkt.
25 november 1996,

1996, 827; tevens wordt in deze beslissing

uitgegaan van de stelling: ,,

'').

Het Hof van Beroep te Antwerpen komt tot deze conclusie na de aangevochten praktijk getoetst te hebben aan het bepalingen in de W.E.M. Impliciet leidt dit onderzoek tot de vaststelling dat de W.E.M. niet geschonden

In concreto is
evenwel niet uit te sluiten dat een concurrentiebeperkende handelspraktijk
die niet verboden wordt door de W.E.M. omdat ze zou uitgaan van een
onderneming zonder machtspositie toch tot een effectieve verstoring van de
markt leidt of kan leiden en op die wijze de verwezenlijking van het doel van
de W.E.M. in de weg staat.
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wordt. Het hof neemt hiermee evenwel geen vrede en stelt ,,

''. De stakingsrechter na vastgesteld te hebben dat

de regels van fairplay in handelszaken geschonden zijn waardoor de beroepsbelangen van de klager geschaad zijn of kunnen geschaad worden en

dat desorganisatie van de markt hiervan het gevolg is, kan toch het bestaan
van een oneerlijke handelspraktijk aannemen en vermag de staking ervan te
bevelen (Antwerpen 25 november 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 827).

Minder uitvoerig is de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel: een leverancier die zijn afnemers op ongelijke wijze behandelt of
commercie
Èle relaties stopzet zonder dat bewezen is dat dergelijke houding
het gevolg is van een afspraak tussen leverancier en derden maakt zich niet
schuldig aan een inbreuk op de W.E.M. zodat op basis daarvan geen daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken kan worden vastgesteld (Voorz.
Kh. Brussel 18 mei 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 527).

Na te hebben vastgesteld dat een fabrikant van droge batterijen met een

marktaandeel van 25%, wiens producten kwalitatief niet te onderscheiden
zijn van de concurrerende producten en waarbij de afnemers zich ook
gemakkelijk

met

concurrerende

producten

kunnen

bevoorraden,

geen

machtspositie heeft in de zin van art. 3 W.E.M. komt de voorzitter tot de
conclusie dat er geen misbruik van machtspositie is wanneer die fabrikant
een drastische prijsverhoging doorvoert t.a.v. een welbepaalde afnemer
(Voorz. Kh. Brussel 22 juni 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 529).

§ 7. Verkoopsweigering
308. EEN

.

RECHTMATIG BELANG WETTIGT DE VERKOOPSWEIGERING

Wanneer verdeler en afnemer het niet eens zijn wat betreft de leverings-

voorwaarden, die nochtans een determinerend element uitmaken in hun
relatie, is zulks een geldige reden voor de verkoopsweigering van de ver-
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deler. Deze weigering is niet ontijdig wanneer de afnemer over een voldoende termijn beschikt om zich elders te bevoorraden (Brussel 16 juni 1994,

T.B.H.

, 1995, 806).

.

De individuele verkoopsweigering is in principe geoorloofd. Zij vloeit

voort uit de contractuele vrijheid, d.w.z. het recht voor elke handelaar om vrij
personen te kiezen waarmee hij een overeenkomst sluit. De stakingsrechter
mag slechts tussenkomen indien de weigering het gevolg is van een ongeoorloofd gedrag, geõÈnspireerd door kwaadwillige bedoelingen of een ongeoorloofd doel. Het bewijs is ten laste van de eisende partij. Een leverancier
die een economisch belang heeft bij zijn commercie
È le relaties met een
verkoper en om die reden weigert te verkopen aan een andere, begaat geen
handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Namen
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28 oktober 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 372).

De weigering van bevoorrading gegrond op de vaststelling dat de zaak-

voerder van de distributeur onaanvaardbare en zelfs onrechtmatige daden
stelt en facturen op de vervaldag niet betaalt, is gesteund op objectieve
elementen, uiting van een legitieme voorzichtigheid die niet als abusief
kan worden beschouwd (Bergen 22 mei 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 437).

Is rechtmatig de verkoopsweigering gebaseerd op de overweging dat de

verkoopsvolumes van die detailhandelaar onvoldoende zijn om een voldoende rotatie van zijn voorraden en dus de versheid van de verkochte
goederen Ð het ging over pralines Ð te garanderen (Voorz. Kh. Brussel
29 juni 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 383).

Een uitgever van kranten die weigert een verkooppunt met zijn kranten te

bevoorraden op grond van economische rendabiliteitsoverwegingen begaat
geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De weigering strekt er
immers niet toe de normale mededinging op grond van prestaties uit te
sluiten en aan de bestaande verkoopspunten een volledige gebiedsbescherming te bezorgen. Dat de verkoopsweigering dergelijke secundaire gevolgen
met zich brengt, neemt niet weg dat de uitgever gerechtigd is zijn eigen
economisch belang te laten primeren bij het nemen van zijn beslissing
(Antwerpen 7 december 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 355).

De filmverdeler die over een beperkt aantal kopiee
Èn van een film (

ler's List

Schind-

) beschikt, moet erop letten dat het terbeschikkingstellen ervan aan

de uitbaters van filmzalen een voor hem niet alleen renderende doch tevens
niet-verlieslatende operatie betekent. Wanneer hij rekening houdt met het
objectief gegeven van het bevolkingsaantal van de diverse lokaliteiten en
hun omgeving, mag hij niet geacht worden middelgrote centra uit te sluiten
en evenmin misbruik maken van zijn machtspositie (Voorz. Kh. Brussel
26 april 1994,

T.B.H.

.

Jaarboek H.P.
Ing. Cons.

1995, 810;

Brussel 10 november 1992,

1994, 520; in dezelfde zin

1992, 430).

Een leverancier die moet handelen conform imperatieven van econo-

misch, financieel en sociaal beheer mag wettig van zijn klanten eisen dat
zij blijk geven van een minimum aan trouw bij hun aankoopgedrag. De
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weigering een geõÈsoleerde bestelling van enkele producten te aanvaarden op
de vooravond van de eindejaarsfeesten heeft in hoofde van de leverancier
geen abusief karakter dat van aard is belangrijk nadeel te veroorzaken voor
een detailhandelaar die zich voor de eerste maal tot hem richt. Een leverancier is niet verplicht een bestelling te aanvaarden die uitgaat van een firma
die geen deel uitmaakt van het selectief distributienet dat hij voor zijn
producten heeft opgezet. Het bestaan van een zakenrelatie veronderstelt
een plicht tot samenwerking en wederkerige loyauteit.
Ter verduidelijking: bij voormeld arrest wordt de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 9 december 1992
bevestigd. In feite ging het hier om twee onderscheiden zaken waarvan de
rechter de samenhang evident achtte. In de eerste zaak bestonden zakenrelaties tussen aanlegster en verweerster, terecht oordeelt de rechter dat za-
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kenrelaties een plicht tot samenwerking en loyauteit impliceren. In de tweede
zaak bestonden tussen beide partijen geen zakenrelaties omdat aanlegster
niet behoort tot het selectief distributienet opgebouwd door verweerster
(Luik 4 november 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 286).

Verkoopsweigering moet niet gemotiveerd zijn. Het vereiste van motive-

ring stelt zich enkel, ingeval van geschil, teneinde de rechter toe te laten te
kunnen beoordelen of het door de leverancier ingeroepen belang niet op een
kennelijk onredelijke wijze het belang van de afnemer schaadt. Een leverancier heeft een rechtmatig belang bij verkoopsweigering wanneer hij bij
verderzetting van de verkoopstransactie zelf niet langer beleverd zou worden
door zijn eigen leveranciers (Voorz. Kh. Leuven 10 oktober 1995,

H.P.
.

1995, 840).

Jaarboek

Een leverancier van grasmaaiers maakt zich niet schuldig aan een daad

strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wanneer hij weigert wisselstukken
van grasmaaiers te verkopen aan een gewezen concessionaris die zelf een
einde heeft gesteld aan de concessieovereenkomst. Er is geen rechtsmisbruik
want de gewezen concessionaris kon de door hem gekende politiek van de
leverancier afwegen bij zijn beslissing om de samenwerking te bee
Èindigen;
anderzijds geeft de leverancier blijk van een redelijk toelaatbaar belang om
niet buiten zijn erkend verdelersnet te leveren. De nadelen die de gewezen
concessionaris ondervindt zijn niet onevenredig groot met het rechtmatig
belang dat de leverancier heeft bij de weigering. Ook de consument is niet
geschaad aangezien het distributiesysteem zoals door de leverancier opgezet
een kwalitatief sterke dienst na verkoop aan concurrentie
È le prijzen garandeert en de klanten van een gewezen concessionaris ook bij andere concessiehouders terecht kunnen voor normale dienst na verkoop en garantieprestaties (Antwerpen 26 september 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 280).

Het toebrengen van schade aan de beroepsbelangen van een verkoper is

geen voldoende reden om een verkoopsweigering te verbieden. Het fundamentele principe van de economische orde ingesteld door de wetgever en
gebaseerd op de vrijheid van handel en de effectieve concurrentie prevaleren
(Voorz. Kh. Brussel 2 oktober 1995,
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Jaarboek H.P.

1995, 419).

.

De kredietverzekeraar die eenzijdig de overeenkomst van kredietverzeke-

ring van een verkoper bee
Èindigt, nadat hij de slechter wordende staat van
diens zaken heeft vastgesteld na een diepgaand onderzoek, begaat geen daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Luik 3 oktober 1995,

H.P.

Jaarboek
ibidem

1995, 336, met noot J. L. Fagnart, ,,Le refus ou le retrait de la garantie

d'assurance peut-il e
Ãtre un acte contraire aux usages honne
Ãtes?'',
341-345).

.

,

De zorg om goede commercie
Èle relaties met de concurrent van de aan-

vrager in stand te houden maakt een rechtmatig belang uit dat een contracteerweigering rechtvaardigt (Voorz. Kh. Leuven 6 juni 1995,
1995, 785).
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309. VERKOOPSWEIGERING
W.E.M.

.

WORDT NIET ALLEEN AAN HET BEPAALDE IN DE

GETOETST

Art. 2 W.E.M. houdt geen verplichting in voor een leverancier om aan

iedereen te verkopen (Antwerpen 26 september 1994,
280).

.

Jaarboek H.P.

Jaarboek H.P.

1994,

Verkoopsweigering druist slechts in tegen de eerlijke handelsgebruiken

wanneer de weigerende handelaar geen redelijk eigen belang kan doen gelden
of wanneer er een te grote onevenredigheid bestaat tussen het belang van
diegene die zichzelf op de vrijheid van handel beroept en andermans belang
dat door de weigering ernstig zou worden geschaad, en verder wanneer de
weigering verboden wordt door een specifieke bepaling of zij tot doel of
strekking heeft een door de wet verboden afspraak te handhaven of een uiting
is van misbruik van machtspositie (Antwerpen 22 november 1995,

H.P.

individuele verkoopsweigering naar Belgisch recht'',

.

Jaarboek

1995, 345, met omstandige noot R. De Wit, ,,Enkele aspecten van

ibidem

, 349).

Het feit dat kabelmaatschappijen weigerden programma's van een thema-

zender verder te verspreiden wanneer deze laatste voor deze verspreiding een
vergoeding oplegt daar waar zij vroeger gratis was, is een uitdrukking van de
vrijheid tot contracteren en als dusdanig niet abusief. Het feit dat kabelmaatschappijen tegelijkertijd reageren op een ultimatum dat door deze themazenders wordt meegedeeld, kan niet beschouwd worden als een onderling
afgestemde feitelijke gedraging die er toe strekt of tot gevolg heeft dat de
mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel
ervan, merkbaar wordt verhinderd of vervalst in de zin van art. 2 W.E.M.
(Brussel 29 maart 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 632).

Sterk beõÈnvloed door H. De Bauws stelling is o.m. het vonnis van de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk

dd

6 februari 1995.

De voorzitter gaat uit van de vaststelling dat voor concurrentiebeperkende
gedragingen die toegelaten zijn onder de W.E.M. niet via de norm van de
eerlijke handelsgebruiken opnieuw een verbod kan worden ingevoerd. Toch

Ook een onderneming met
machtspositie in de zin van de W.E.M. is in beginsel vrij te beslissen met wie
nuanceert hij zijn beslissing door te stellen: ,,
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zij handelsrelaties onderhoudt. Deze vrijheid wordt wel getemperd door de
bijzondere verantwoordelijkheid die dergelijke onderneming draagt om door
haar gedrag de daadwerkelijke mededinging niet te verhinderen. Dat houdt
in dat verkoopsweigering die uitgaat van een onderneming met machtspositie niet laakbaar is als de weigering gestoeld is op objectieve gronden,
zoals het gebrek aan rendabiliteit van de gevraagde verkoopstransacties.
Jaarboek H.P.
''

(Voorz. Kh. Kortrijk 6 februari 1995,

.

1995, 722).

De weigering van een persagentschap dat een dominante positie heeft voor

het verzamelen en verspreiden van informatie aangaande de actualiteit, om
informatie over toekomstige gebeurtenissen mede te delen aan bepaalde
fotopersagentschappen, terwijl dezelfde informatie verder bezorgd wordt
aan radio, TV, dagbladen en buitenlandse persagentschappen met als gevolg
de eliminatie uit de markt, van de agentschappen die slachtoffer zijn van die
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weigering, is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel
14 augustus 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 351).

De weigering van een krantenuitgever met dominante positie op de markt

van persartikelen om zijn kranten te leveren aan een handelaar die voor de
overleving van zijn zaak over die kranten moet kunnen beschikken is onrechtmatig wanneer de uitgever geen kritiek heeft op de kwaliteit van de zaak van de
handelaar, de bevoorrading van die handelaar de leefbaarheid van de uitgever
niet in het gedrang blijkt te brengen en de weigering arbitrair is want niet het
gevolg van een toetsing aan duidelijke criteria. Het niet-sanctioneren van de
verkoopsweigering zou er in die omstandigheden op neer komen dat aan de
uitgever de macht wordt toegekend de inplanting van verkooppunten te controleren en bijgevolg ook de concurrentie tussen de krantenverkopers (Voorz.
Kh. Brussel 29 maart 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 384; met noot D. Van Bunnen,

,,Le caracte
Áre abusif du refus de vente de journaux'',

ibidem

, 390 e.v., bevestigd

bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel 25 februari 1994,
639).

T.B.H.

1994,

Verkoopsweigering mag niet ingegeven zijn door een arbitraire beoordeling
die niet gebaseerd is op objectieve criteria. Als dusdanig is aan te merken de
algemene distributiepolitiek van de leverancier voorzover deze niet op zich
ongeoorloofd is (Voorz. Kh. Verviers, 1 oktober 1992,

Jaarboek H.P.

1992,

364 Ð zie ook J. Stuyck, I. Buelens en D. Couneye, ,,Verkoopsweigering en
eerlijke handelsgebruiken'',

.

T.B.H.

1995, (788) 796).

Er is geen misbruik van machtspositie in de zin van art. 3 W.E.M. of art. 86

EG wanneer Belgacom, die het wettelijke monopolie heeft voor de aanleg,
het onderhoud en de werking van eindapparatuur voor spraaktelefonie,
weigert haar infrastructuur ter beschikking te stellen voor de inrichting van
openbare betaaltelefoons die niet door haar werden aangelegd (Voorz. Kh.
Brussel 22 juli 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 540).

Verkoopsweigering maakt slechts misbruik uit wanneer zij nadeel toe-

brengt en uitgaat van een verkoper met een dominante positie. Dergelijke
positie is niet aangetoond wanneer parallelbevoorrading met het betrokken
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product zonder de gedwongen tussenkomst van de verkoopsweigeraar mogelijk is (Brussel 8 maart 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 627).

Om uit te maken of een onderneming een dominante positie bekleedt op

een bepaalde markt moet rekening gehouden worden met de specificiteit van
het aanbod van die onderneming en het concurrentieel voordeel dat het biedt.
Wanneer een verkoper een overeenkomst tussen zijn partners tot stand brengt
die ertoe strekt een concurrent het voordeel te onthouden van de diensten van
die partners waarvoor zij over een dominante positie beschikken, begaat hij
een handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Om een verkoper
aansprakelijk te kunnen stellen voor verklaringen die een daad strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken zouden kunnen uitmaken en die uitgaan van een
andere verkoper waarmee hij verbonden is, moet worden aangetoond dat de
eerste een controlemogelijkheid en de daaraan beantwoordende toezicht-
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verplichting heeft over de tweede (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996,

Jaarboek H.P.
.

1996, 909).

Uit de omstandigheid dat de Nationale Loterij over een quasi-monopolie

beschikt wat betreft de openbare loterijen kan geenszins worden afgeleid
dat elke weigering om een natuurlijke persoon of rechtspersoon te erkennen
als valideringscentrum voor de biljetten die zij uitbrengt en die persoon
de benodigde apparatuur ter beschikking te stellen, een misbruik uitmaakt
in de zin van art. 3 W.E.M. De afgewezen aanvrager moet bewijzen dat,
rekening gehouden met de aard van de onderneming en de motieven van
de weigering, de weigering arbitrair is en geen objectieve grondslag heeft.
Het argument van een afgewezen handelaar dat zijn erkenning als valideringscentrum noodzakelijk is voor het voortbestaan van zijn onderneming,
vertrekt van het verkeerde uitgangspunt, dat hij een soort subjectief recht
zou bezitten om via een erkenning als valideringscentrum een bloeiende
handelszaak op te bouwen (Brussel 9 oktober 1996,
808).

.

Jaarboek H.P.

1996

In het geding dat de N.V. Europabank instelt tegen de N.V. Bank Card

Corporation staat het misbruik van een dominante positie centraal. Nagenoeg
alle Belgische banken hebben zich aangesloten bij verweerster om door deze
laatste de incassoverrichtingen die op Visa-kaarten betrekking hebben, te
laten uitvoeren. Bovendien is verweerster thans in Belgie
È de enige maatschappij die incassoverrichtingen uitvoert voor Eurocard/Mastercard. Daartegenover staat dat de activiteit van eiseres beperkt is tot het uitvoeren van de
incassoverrichtingen van ongeveer 5% van de Visa-kaarten. Van haar dominante positie zou, aldus de eiseres, door verweerster misbruik worden
gemaakt door een sterk verlaagd tarief aan te bieden voor de verrekening
door haar tussenkomst van Visa-incasso gekoppeld aan Eurocard-incasso,
terwijl, ingeval slechts e
Âe
Â n van beide kaarten via Bank Card Company
geõÈncasseerd zou worden, de commissie met 0,25% verhoogd wordt. Uit
de door verweerster verstrekte gegevens blijkt dat het voordeel voor B.C.C.
slechts 0,26% bedraagt. De Voorzitter aanvaardt deze uitleg en oordeelt dat
niet bewezen is dat verweerster ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige
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prestaties toepast, waardoor ze van een eventuele machtspositie misbruik zou
maken (Voorz. Kh. Brussel 19 januari 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 498; ter

staving van zijn beslissing citeert de voorzitter de volgende passus uit een
artikel van R. Van den Bergh: ,,Het misbruiktoezicht op ondernemingen in
machtspositie naar Europees en Belgisch recht. Beschouwingen bij recente

T.P.R.
De omstandigheid dat een bepaalde
gedraging slechts door een onderneming in machtspositie kan worden gesteld, impliceert niet noodzakelijkerwijze dat dit gedrag tevens een misbruik
is. Ondernemingen in machtspositie kunnen omwille van hogere efficieÈntie
(schaalvoordelen, kostenbesparingen) kortingen aanbieden die niet in het
bereik liggen van de kleinere concurrenten. De band tussen machtspositie en
gedrag laat hier niet toe vooruit te lopen op het oordeel over de vraag of de
mededinging nog langer verloopt op basis van ondernemingsprestaties.
a quo
A.J.T.
Jaarboek H.P.
ontwikkelingen.'' (

1986, 186): ,,

'').

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

Bij het arrest van 16 november 1994 bevestigt het Hof van Beroep te Brussel
het vonnis

zij het dan steunend op andere overwegingen (

95, 373-377;

1994-

1994, 483) Het hof gaat ervan uit dat het al dan

niet bestaan van een machtspositie beoordeeld dient te worden binnen het
kader van de betrokken (of relevante) markt... De betrokken markt is niet

te herleiden tot de producten en diensten van de van misbruik aangeklaagde
onderneming en identieke producten of diensten aangeboden door haar
concurrenten. Zij strekt zich uit tot alle producten of diensten die, gelet op
hun kenmerken en op de omstandigheden, in voldoende mate substitueerbaar
zijn.
Een onderneming die een marktaandeel van meer dan 90% bezit op de markt
van het incasso voor rekening van makelaars, van betalingen verricht middels het gebruik van minder prestigieuze kredietkaarten die op ruime schaal
verspreid zijn in het publiek, zoals Visa en Eurocard, bezit geen machtspositie op deze markt omdat zij zich op die markt geenszins in belangrijke
mate onafhankelijk kan gedragen jegens zowel haar concurrent als haar
afnemers. Deze exclusief op juridische overwegingen steunende stelling
vindt steun in het feit dat, vanaf haar komst op de markt, Europabank erin
geslaagd is haar marktaandeel gestaag te doen stijgen ook al blijft dit globaal
gezien nog vrij gering.
Aan dit arrest werden drie commentaren gewijd.

.

L. Geelhand de Merxem en S. De Schrijver zijn van oordeel dat het hof

van beroep geen volledig correcte toepassing heeft gemaakt van het concept
van substitueerbaarheid waar het enerzijds oordeelt dat betaalkaarten en
kredietkaarten niet substitueerbaar zijn omdat ze ongeacht de kosten voor
de handelaar doorgaans naast elkaar blijven bestaan en handelaars beide
mogelijkheden aan hun klanten willen aanbieden en anderzijds stelt dat
prestigieuze kredietkaarten (American Express, Diners Club) niet substitueerbaar zijn met de ruimer verspreide kaarten (Visa, Eurocard). Voornoemde auteurs zijn van mening dat handelaars, wanneer de kosten van e
Âe
Ân
van deze betaalmiddelen merkbaar zouden stijgen, best bereid zouden zijn
om de betaalmiddelen voor hun klanten te beperken, m.a.w. dat handelaars
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bereid zouden zijn om kredietkaarten door betaalkaarten of meer prestigieuze kredietkaarten te substitueren indien de kosten van e
Âe
Â n van deze
betaalmiddelen excessief zouden stijgen.
Geelhand en De Schrijver verklaren zich verrast door de beslissing dat een
marktaandeel dat zeker boven de 90% ligt niet als machtspositie en misbruik
wordt aangemerkt in het EG-mededingingsrecht waar marktaandelen van
meer dan 50% doorgaans het bewijs vormen van een machtspositie.
In het Belgisch mededingingsrecht heeft de Raad voor de Mededinging zelfs
beslist in de zaak Douglas/Ici Paris XL dat een marktaandeel van ongeveer
30% een machtspositie uitmaakt vanwege de bijzondere structuur van de
markt (Beslissing van de Raad voor de Mededinging 18 mei 1994, nr. 94 C/c
14,

B.S.

12 juli 1994;

Activiteitenverslag van de Raad 1993-1994

, 99.).
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Concluderend stellen voornoemde auteurs de vraag of hoven en rechtbanken
over voldoende middelen beschikken om over het bestaan van een machtspositie

te

oordelen.

Een

dergelijke

beoordeling

vereist

uitgebreide

onderzoeksbevoegdheden zoals die waarover het Directoraat-Generaal van
de EG-Commissie en de Belgische Raad en Dienst van Mededinging beschikken. Zij wensen in dit opzicht ook op te merken dat het hof van
beroep zelf zegt dat de partijen geen cijfers geven die het mogelijk maken
het marktaandeel Bank Card Corporation te bepalen op de markt van VisaEurocard-incasso, samen, waaruit blijkt dat de rechtbanken alleen maar
kunnen steunen op de gegevens die hen vrijwillig verstrekt worden door
de partijen. Met uitzondering van monopoliesituaties lijken hoven en rechtbanken niet steeds goed gewapend om de misbruiken van economische
machtspositie te beoordelen (L. Geelhand De Merxem en S. De Schrijver,
noot onder Brussel 16 november 1994,

.

Alg. Jur. Tijdschr.

, 377-379.).

De commentaar van F. Wuyts ,,Efficie
Èntie als verweermiddel tegen aan-

tijgingen van mededingingsbeperkend gedrag'' betreft het vonnis van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (

Jaarboek H.P.

1994, 501). Wuyts pleit voor een economische benadering van de onderliggende problematiek van het kartelrecht.

.

M. Flame
Âe valt de beslissing van het Hof van Beroep te Brussel bij.

(M. Flame
Âe, ,,De toepassing van de nieuwe wetgeving in de financie
Èle sector
terzake van de mededingingsregelen'' in

nieuw

, Wymeersch (ed.) 600-603).

Financieel recht tussen oud en

Om de markt in kwestie te definie
Èren dient te worden uitgegaan van de
structuur van vraag en aanbod op de markt zoals dat o.m. reeds werd gedaan

La
deÂfinition du marcheÂ ne doit pas se limiter aÁ l'examen des seules caracteÂristiques objectives des produits en cause mais prendre en consideÂration les
conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le
marcheÂ.
Jur.
door het Hof van Justitie in het arrest Michelin van 9 november 1983: ,,

'' (H.v.J. 9 november 1983, Zaak 322/81,

1983, 3461).

In de beschikkingen Accor/Wagons-Lits en Spar/Dansk Supermarked hanteerde de Commissie hetzelfde criterium.
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M.b.t. het arrest van het Hof van Beroep te Brussel stelt M. Flame
Âe dat
bepalend voor het hof niet zozeer de aard van de kredietkaarten schijnt te zijn
geweest, als wel de structuur van vraag en aanbod naar dat soort diensten.
Het hof heeft geoordeeld dat niettegenstaande BBC 90% van de markt
innam, in een evolutief perspectief moest worden geoordeeld dat er geen
werkelijke belemmering bestond van de toegang tot de markt en tot het
verwerven van een betekenisvol aandeel binnen een korte periode, zodat
geen sprake was van een machtspositie in de zin van de W.E.M.

.

Verkoopsweigering druist slechts in tegen de eerlijke handelsgebruiken

wanneer de weigerende handelaar geen redelijk belang kan doen gelden of
wanneer een te grote onevenredigheid bestaat tussen het belang van degene
die zich op de vrijheid van handel beroept en andermans belang dat door de
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weigering ernstig zou worden geschaad, en verder wanneer de weigering
verboden wordt door een specifieke bepaling of zij het doel of strekking heeft
een door de wet verboden afspraak te handhaven of een uiting is van misbruik van machtspositie (Antwerpen 22 november 1995,
1995, 345).

.

Jaarboek H.P.

De verkoopsweigering is principieel rechtmatig en mag enkel worden

verboden in geval van strijdigheid met het mededingingsrecht of van het
misbruik van recht. Om bedrijfeconomische redenen kan een KMO in de
confectiesector niet ertoe verplicht worden een onbeperkt aantal verkooppunten te bevoorraden. Zelfs indien zij in overleg met drie gevestigde
afnemers ertoe besloten heeft aan een vierde niet meer te verkopen, handelt
zij niet in strijd met het mededingingsrecht en maakt zij geen misbruik van
haar machtspositie en van haar principie
Èle rechten. De tijdige verwittiging
van de geweigerde kandidaat laat deze toe bestellingen te plaatsen voor de
volgende wintercollectie (Voorz. Kh. Brussel 15 februari 1995,
816,

.

Jaarboek H.P.

1995, 744).

T.B.H.

1995,

geklede herenkleding

De verdeler van ,,

'' aan wie geen met art. 2 W.E.M.

strijdige overeenkomst of onderling afgestemde gedraging kan verweten
worden en die zich niet in een machtspositie bevindt op de betrokken markt
is gerechtigd de vrijheid van handel in te roepen. Met het oog op een
redelijke rendabiliteit van zijn bedrijf en op de diversifie
Èring van de risico's,
kan hij de klachten van zijn afnemers niet miskennen die betrekking hebben
op de prijzenpolitiek van e
Âe
Ân van hun concurrenten. De verkoopsweigering
aan laatstgenoemde is dan ook niet willekeurig noch onwettig. Tijdig ervan
verwittigd kan hij zich elders bevoorraden (Voorz. Kh. Brussel 16 december
1994,

T.B.H.
ibidem

1995, 813;

Jaarboek H.P.

1994, 551 met noot van H. De Bauw,

,,Verkoopsweigering, economische mededinging en eerlijke handelsgebruiken'',

.

, 555).

De W.E.M. heeft op uitputtende wijze de grenzen vastgelegd binnen

dewelke verkoopsweigering als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken kan worden aanzien. Een leverancier heeft een rechtmatig belang te
weigeren te verkopen wanneer zijn beslissing werd ingegeven door de
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gewettigde vrees vaste en belangrijke klanten kwijt te raken (Voorz. Kh.
Brussel 12 juni 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 903).

Het principe van vrijheid van handel en nijverheid en de aanwezigheid van

vele alternatieven op de markt sluiten uit dat een verkoopsweigering een
quasi delictuele onrechtmatigheid zou uitmaken. Bij afwezigheid van een
machtspositie kan er ook geen misbruik gemaakt worden door onbillijke
aankoopvoorwaarden op te leggen (Voorz. Kh. Brussel 4 oktober 1995,

Jaarboek H.P.
.

1995, 838).

Wanneer een verkoopsweigering door een uitgever met machtspositie niet

gesteund is op objectieve criteria zoals rendabiliteitsoverwegingen, maar
enkel bedoeld om de verdere verkoop van de publicaties te controleren en
aldus de mededinging tussen krantenwinkels te beperken is er misbruik van
machtspositie in de zin van art. 3 W.E.M. (Voorz. Kh. Brussel 19 oktober

Jaarboek H.P.
Jaarboek
H.P.
De weigering een verdeler (van kranten) te bevoorraden kan een
rechtsmisbruik uitmaken en als dusdanig verboden worden wanneer zij niet
gegrond is op objectieve criteria maar ertoe strekt de gevestigde verdelers te
beschermen tegen een nieuwe mededinging, hoewel zij niet het recht van
alleenverkoop genieten
T.B.H.
a quo
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1994,

1994, 543 bevestigd; Brussel 21 juni 1995,

1995, 567) Dit arrest ligt in de lijn van het Cassatiearrest van 24 septem-

ber 1992: ,,

'' (Cass. 25 september 1992,

1993, 650, arrest

Luik 20 december 1990).

§ 8. Selectieve distributie
310. RECHTSGELDIGHEID Ð Een selectief distributienet waarbij de detailhandelaars geselecteerd worden op basis van objectieve criteria zoals vakbekwaamheid van het personeel en de omgeving waarin luxeproducten
worden verkocht is niet strijdig met art. 85 lid 1 EG. (Voorz. Kh. Brussel
25 juni 1993,

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

1993, 438; zie ook Hof van Beroep te Brussel

21 februari 1996,
311. RECHTEN

1996, 614).

VAN NIET TOT EEN SELECTIEF DISTRIBUTIENET BEHORENDE VER-

KOPERS

.

Vrij alleenstaand is de beslissing van een Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel die als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aanmerkt de verkoop van producten waarvoor een rechtsgeldig
selectief distributienet is opgezet, door een niet tot het net behorende verkoper (Voorz. Kh. Brussel 25 juni 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 438).

Het Hof van Beroep te Bergen zag het anders. Voornoemde verkoop is niet

onrechtmatig indien niet bewezen is dat de verkoper kennis had van het

Wanneer
de leverancier van een selectief distributienet nalaat maatregelen te nemen
om zijn distributiesysteem te doen respecteren en het gesloten karakter ervan
doeltreffend te verzekeren, kunnen derden deze producten verwerven op
andere manieren dan langs sluikse wegen en op een manier handelen die
bestaan van het selectief distributienet. Het Hof voegt eraan toe: ,,
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niet ongeoorloofd is.

'' (Bergen 27 december 1994,

134).

.

Jaarboek H.P.

1994,

Het Hof van Beroep te Bergen heeft uit het oog verloren dat naar luid van

een arrest van het Hof van Justitie voor de geldigheid van een selectief
distributiesysteem in het gemeenschapsrecht niet als voorwaarde kan gelden
dat het systeem sluitend is (H.v.J. 13 januari 1994,

T.B.H.

1994, 599 met noot

P. Wytinck, ,,Enkele bedenkingen bij het Metro/Cartier-arrest van het Hof
van Justitie'',
312. GEEN

.

ibidem

, 604).

VERPLICHTINGEN IN HOOFDE VAN DERDEN

De rechtmatige keuze van een fabrikant van luxeproducten om zijn luxe-

producten op selectieve wijze te distribueren (keuze uitgedrukt door de
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vermelding op de producten: ,,

goedgekeurd

alleen verkocht door verkopers die hij heeft

''), kan geen verplichtingen cree
Èren in hoofde van derden. Het

subjectief recht op mededinging van die derden verzet zich daartegen. Het
bestaan van een selectief distributienet dat gesloten is door het effect van
overeenkomsten die vrijgesteld zijn uit hoofde van art. 85 lid 3 EG heeft geen
invloed op het recht van andere verkopers die geen lid zijn van dat netwerk,
om met dat netwerk te concurreren. De omstandigheid dat producten kunnen
worden gekwalificeerd als luxeproducten of prestigeproducten tengevolge
van de bijzondere zorg die besteed werd aan hun uitwerking, vervaardiging
en presentatie, cree
Èert in hoofde van hun fabrikant geen recht op bescherming en controle wat betreft de distributie ervan dat hij kan doen gelden
jegens derden (Voorz. Kh. Brussel 6 maart 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 754).

De geoorloofdheid van een selectief distributienet, zelfs indien het geniet

van een individuele vrijstelling, cree
Èert geen enkele verplichting in hoofde
van wederverkopers die er geen deel van uitmaken. Bijgevolg is het enkel
feit dat een niet-erkend verkoper luxeproducten verkoopt waarvoor een
dergelijk netwerk is opgericht, niet op zich een daad strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken. In een systeem van vrije mededinging kan het aanbrengen
op producten van de vermelding dat die producten enkel kunnen worden
verkocht door erkende verdelers geen verplichtingen in hoofde van derden
cree
Èren (Voorz. Kh. Namen 13 december 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 458).

Er bestaat geen verplichting voor derden, buitenstaanders bij een systeem

van selectieve distributie, om elke reclame voor deze producten die volgens
het gemeen recht geoorloofd is, te onderwerpen aan de goedkeuring van de
merkhouder (Voorz. Kh. Brussel 15 november 1993,

D.C.C.R.

, nr. 29, 1995,

440 noot G. L. Ballon, ,,De handhaving van een systeem van selectieve
distributie tegenover derden'',

.

ibidem

, 445 e.v.).

Het Hof van Beroep te Antwerpen is eveneens van oordeel dat in voor-

noemde omstandigheden geen sprake kan zijn van handeling strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken wanneer de niet-erkende verdeler zich op regelmatige wijze heeft bevoorraad. Het feit dat de EG-commissie een individuele
vrijstelling krachtens art. 85 lid 3 heeft verleend voor de overeenkomsten die
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het selectief distributienet opzetten, betekent niet dat handelaars die deze
overeenkomst niet ondertekend hebben de cosmeticaproducten niet zouden
mogen verkopen (9 november 1993

Jaarboek H.P.

1993, 323, met noot

G. Straetmans die zich zeer kritisch opstelt, ,,Over merkartikelen, selectieve
distributie en parallelimport'', ,,Les parfums ne valent que ce qu'on les fait
valoir, het overige is literatuur'',

.

ibidem

, 332 e.v.).

De selectieve distributiepolitiek van een fabrikant van producten gekwa-

lificeerd als luxeproducten cree
Èert op zich geen algemeen recht op bescherming van dergelijke producten. Zelfs indien de commercie
Èle presentatie van
een product bijdraagt tot het attractief karakter daarvan blijft het een feit dat
dat element bijkomstig is vergeleken met de intrinsieke kwaliteiten van dat
product die er zijn eigen kenmerken aan geven. Het enkel feit dat de luxeproducten door grootwarenhuizen verkocht worden is niet van aard die
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producten te degraderen (Brussel 22 september 1995,
638).

.

Jaarboek H.P.

1995,

De eventuele nietigheid van een selectief distributiesysteem uit hoofde

van de mededingingsregels laat de vrijheid van de leverancier intact om op
eigen initiatief en eenzijdig zijn wederverkopers te selecteren in functie van
de commercie
Èle politiek die hij gekozen heeft, en brengt niet op zich te zijnen
laste een verplichting mee om andere wederverkopers te bevoorraden. Het
feit dat de producten een bepaalde positie op de markt hebben verworven
doet op zich geen rechten ontstaan in hoofde van hun leverancier en bijgevolg ook geen verplichtingen ten laste van derden waardoor hun subjectief
recht zou beperkt worden. De vrijstelling die de EG-commissie verleent bij
toepassing van art. 85-3 EG cree
Èert geen beschermingsrecht ten voordele van
de leverancier dat het gevolg zou zijn van het enkel feit dat zijn product
omwille van de selectieve distributiepolitiek gekwalificeerd kan worden als
een luxeproduct (Voorz. Kh. Brussel 19 december 1994,
1994, 560).

.

Jaarboek H.P.

Een niet-erkend verdeler is niet verplicht om rectificerende reclame te

maken waarin wordt gezegd dat hij geen deel uitmaakt van een selectief
distributiesysteem wanneer hij zich niet voorstelt als een erkend verdeler
(Luik 13 april 1995,

Jaarboek H.P.

313. BEOORDELING VAN

1995, 558).

DE TER BESCHERMING VAN HET SELECTIEF DISTRIBUTIE-

NET GENOMEN MAATREGELEN

.

Een producent van parfums en cosmetica is gerechtigd op zijn producten

een barcode aan te brengen, teneinde het beheer van zijn stock en verkoop te
vergemakkelijken. Dat daarnaast ook de mogelijkheid geschapen wordt na te
gaan waar en door wie die producten in de handel worden gebracht o.a. met het
oog op de bescherming van een bepaald distributiesysteem, maakt het aanbrengen van die barcode niet onrechtmatig. Een verkoper van parfums en
cosmetica die de barcodes uit de verpakking van die producten wegknipt, met
behulp van detergenten verwijdert of ze overplakt, begaat een daad strijdig met
de eerlijke handelsgebruiken (Brussel 23 november 1995,

Jaarboek H.P.

1995,
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645 met een zeer uitvoerige en genuanceerde noot van K. Platteau, ,,Over de
relativiteit van selectieve distributiesystemen'',

ibidem

A.J.T.

, 662-676,

1997, 100 met noot L. Geelhand en P. L'Ecluse).

.

1996-

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt is een andere

mening toegedaan. Zo de streepjescode gedeeltelijk door een prijsetiket
wordt overplakt, dan kan zulks niet beschouwd worden als een verminking
van de verpakking of een schending van het merkimago. Het aanwenden van
de vermelding op de producten dat zij exclusief door erkende verdelers
mogen verkocht worden om dat gesloten distributiesysteem aan derden op
te dringen schendt BW 1165. Dergelijke vermelding houdt voor de verkoper
geen verplichting in zich van de verkoop van de bedoelde producten te
onthouden wanneer het distributiesysteem niet volledig gesloten is en parallelhandel mogelijk blijft (Voorz. Kh. Hasselt 5 februari 1993,

H.P.
T.B.H.
Jaarboek H.P.
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1993, 370;

Jaarboek

1993, 643 bevestigd Antwerpen 9 november 1993,

1993, 323 met omstandige noot van G. Straetmans, ,,Over

merkartikelen, selectieve distributie en parallelimport'',

.

ibidem

, 332 e.v.).

Een individuele vrijstelling (art. 85 lid 1 EG) cree
Èert een uitzonderings-

situatie en moet een restrictieve toepassing krijgen die de genieters ervan niet
het recht geeft er zich tegen te verzetten dat derden reclame maken voor de
bewuste producten, wanneer die reclame niet strijdig is met het gemeen
recht. De verdeler die de producten met een zekere vermaardheid verkoopt
buiten een selectief distributienet, mag die producten niet ongestraft presenteren op een manier die de waarde ervan vermindert of op denigrerende wijze
voorstelt. Reclame gemaakt door een grootwarenhuis voor merkproducten
op dezelfde wijze als deze die het voert voor het geheel van zijn assortiment,
doet geen afbreuk aan de waarde van die producten. Het aanbrengen van een
antidiefstalsticker is een techniek waaraan de consumenten gewoon zijn in
grootwarenhuizen en cree
Èert niet bij de consument een gevoel dat afbreuk
wordt gedaan aan de kwaliteit van het verdeelde product (Voorz. Kh. Namen
13 december 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 458).

In een belangrijk arrest stelde het Hof van Beroep te Brussel dat in hoofde

van de fabrikant van als luxeproducten aangemerkte producten geen recht
ontstaat op de controle en de bescherming van hun verdeling dat aan derden
tegenstelbaar is. De fabrikant moet in concreto kunnen aantonen dat de
commercie
Èle voorstellingswijze van die luxeproducten door een derde de
producten zelf aantast, dat zij hierdoor hun aantrekkingskracht verliezen.
Onder de aangehaalde argumenten werd aan de orde gesteld dat de verkochte
producten een etiket droegen met de vermelding dat de betrokken producten
exclusief mochten verkocht worden door erkende verdelers. Het hof verwierp dit argument omdat het aanbrengen van het bewuste etiket gebeurde
door de fabrikant en niet door de hoofdverdeler. De fabrikant van producten
waarvan de verpakking vermeldt dat zij uitsluitend door erkende verkopers
mogen verkocht worden, kan niet de staking van de verkoop van die
producten vorderen door een derde, uitsluitend op grond van deze vermelding (Brussel 21 februari 1996,
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Jaarboek H.P.

1996, 614).

313bis. EEN

BELANGRIJK CASSATIE-ARREST

Ð Het Hof van Cassatie deelde

deze mening niet en vernietigde het hierboven vermelde arrest van het hof

De vaststelling dat een verkoper niet zelf de
litigieuze vermelding heeft aangebracht op de producten die hij op een
buitenlandse parallelle markt heeft gekocht en dus geen positieve daad heeft
gesteld maar gewoon de alzo gekochte producten heeft wederverkocht, sluit
niet uit dat die verkoper een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken
heeft kunnen plegen.
Jaarboek H.P.
van beroep in volgende termen: ,,

'' (Cass. 17 oktober 1997,

1997, 402, met

noot van G. Straetmans, ,,Het sprookje van de vrije keuze van de consument,
of hoe een eenvoudig opschrift de geslotenheid van een selectief distributienet kan waarborgen?'',

ibidem

, 406 e.v., die de vraag stelt of hieruit moet

worden afgeleid dat de vermelding op een merkproduct dat slechts erkende
wederverkopers tot verkoop gerechtigd zijn, een afdoend middel wordt om
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de parallelimport wegens zijn misleidend karakter af te stoppen. Dezelfde
dag velde het Hof van Cassatie een gelijkaardig arrest inzake een geschil

T.B.H.

tussen Nina Ricci en Delhaize (
314. EEN
DUCTEN

1998, 316)).

NABESCHOUWING OVER DE PARALLELHANDEL VAN BESCHERMDE PRO-

Ð Op het eventuele aspect van derde medeplichtigheid aan con-

tractbreuk wordt verder nog teruggekomen. Vast staat dat parallelhandel zijn
oorsprong moet vinden hetzij bij de fabrikant die er geen zorg voor draagt dat
zijn verkoopssysteem een gesloten systeem is, (voor de geldigheid van een
selectief distributiesysteem in het gemeenschapsrecht kan niet als voorwaarde gelden dat dit systeem sluitend is Ð H.v.J. 13 januari 1994,

T.B.H.

1994, 599 met noot P. Wytinck) hetzij bij de fabrikant die rechtstreeks buiten
het

,,erkende circuit''

verkoopt, zoals betoogd in het arrest van het Hof van

Jaarboek H.P.

Beroep te Brussel waarover hierboven sprake (

1996, 626).

Ook in de zaak Cora/Kenwood kwam deze aangelegenheid aan bod. Kenwood weigert rechtstreeks te leveren aan Cora maar heeft zelf een parallel
verkoopssysteem van haar producten georganiseerd (Cass. 12 september
1996,

R.C.J.B.

1998, (26), 33 met noot P. De Vroede,

ibidem

, 31 e.v.).

§ 9. Derde medeplichtigheid aan contractbreuk
315. HET

BESTAAN VAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS

Ð Uit de aankoop

van luxeproducten kan niet zonder meer afgeleid worden dat de handelaar bij
wie de aankoop geschiedde al dan niet zijn contractuele verbintenis heeft
geschonden. Bij ontstentenis van dergelijke contractuele verbintenis kan er
vanzelfsprekend geen sprake zijn van derde medeplichtigheid aan contract-

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
T.B.H.
Jaarboek H.P.

breuk (Voorz. Kh. Charleroi 7 mei 1992,
Bergen 27 december 1994,
5 februari 1993,

Antwerpen 9 november 1993,
316. DE

1992, 323; bevestigd

1994, 134; Voorz. Kh. Hasselt

1993, 370,

1994, 643; bevestigd

1993, 323).

CONTRACTUELE VERBINTENIS MOET DOOR DE DERDE GEKEND ZIJN

Ð

Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dient
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een professioneel verkoper van cosmetica verondersteld te worden op de
hoogte te zijn van de selectieve distributienetten die voor die producten
werden opgericht (25 juni 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 438 met omstandige en

kritische noot G. Straetmans, ,,Over merkartikelen, selectieve distributie en
parallelimport'',

ibidem

, 332 e.v.). Op het gezag van Y. Merchiers ,,La tierce

complicite
Â de la violation d'une obligation contractuelle. Fin d'une incertitude'' (

R.C.J.B.

1984, 376, nr. 11) zwakt het hof van beroep het standpunt

van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel af door te
stellen dat de derde zonder bijkomend onderzoek, tot het besluit moet komen
dat de rechtshandeling die hij gaat stellen de verbintenis van een ander
schendt (Brussel 21 februari 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 615. Het hof blijft

niet stilstaan bij het feit dat het bedoelde distributiesysteem het voorwerp had
uitgemaakt van een beschikking van de EG-commissie en dienvolgens in het
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werd gepubliceerd.).

ÂE
Â N VAN DE CONTRACTPARTIJEN
317. DE SCHENDING VAN DIE VERBINTENIS DOOR E

Ð Een vennootschap die een overeenkomst sluit met een leverancier waardoor
hij officieel verdeler wordt van die producten, terwijl hij weet dat die leverancier voor hetzelfde gebied en dezelfde producten nog gebonden is door een
geldige alleenverkoopovereenkomst met een andere handelaar maakt zich
schuldig aan derde medeplichtigheid aan contractbreuk. De kennis van de
alleenverkoopovereenkomst moet aangenomen worden wanneer de oprichters
van de vennootschap resp. de gewezen verkoopleider en de gewezen salesmanager van de exclusieve concessionaris zijn. Het bevel tot staken moet echter
beperkt worden tot de rechtstreekse aankoop bij de leverancier, en moet de
vennootschap de mogelijkheid laten zich op de parallelle markt te bevoorraden
(Antwerpen 16 december 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 479).

Een bedrijf dat zijn zaak laat uitbaten door de gewezen zaakvoerder van

een concurrerende vennootschap, in strijd met het niet-concurrentiebeding
waartoe de gewezen zaakvoerder zich had verbonden, maakt zich schuldig
aan derde medeplichtigheid aan contractbreuk (Voorz. Kh. Brussel 13 januari
1993,

Jaarboek H.P.

318. DE

1993, 504).

DERDE HEEFT AAN DE CONTRACTBREUK ACTIEF DEELGENOMEN OF TEN

MINSTE MET KENNIS VAN ZAKEN GEHANDELD

.

Krachtens de overeenkomst verbindt een leverancier zich jegens een

afnemer geen producten te verkopen of ter beschikking te stellen van
gewezen personeel van die afnemer, gedurende een periode van twee jaar
vanaf hun ontslag. Deze overeenkomst is strijdig met art. 2 W.E.M. maar de
partijen kunnen zich individueel beroepen op de uitzondering van art. 8
W.E.M. De overeenkomst is dus rechtsgeldig. Derden die kennis hebben van
die overeenkomst en zich toch bij die leverancier bevoorraden maken zich
schuldig aan de derde medeplichtigheid aan contractbreuk van de leverancier. Het feit dat bij die bevoorrading gebruik gemaakt wordt van een
tussenpersoon doet hieraan geen afbreuk (Voorz. Kh. Hasselt 15 oktober
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1993,

Jaarboek H.P.

1993, 468, met noot R. De Wit, ,,Oneerlijke concur-

rentie door een vroegere werknemer'',

.

ibidem

474 e.v.).

De bewuste medeplichtigheid van een vennootschap aan een inbreuk op de

verbintenis tot niet-concurrentie van haar afgevaardigd bestuurder is een
daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Bergen 13 oktober 1997,

Jaarboek H.P.
319. GEEN

.

1997, 434).

DERDE MEDEPLICHTIGHEID AAN CONTRACTBREUK

Wie zich bij een leverancier bevoorraadt die door te leveren zijn contrac-

tuele verplichtingen miskent in verband met de selectieve distributie, is
hierdoor nog niet derde medeplichtig aan de contractbreuk begaan door zijn
medecontractant. Voor derde medeplichtigheid is daarenboven vereist dat
diegene die een contractuele inbreuk zou hebben begaan nader geõÈdentifi-
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ceerd zou zijn (Voorz. Kh. Brussel 6 maart 1995,

H.P.
.

1995, 754).

T.B.H.

1995, 704;

Jaarboek

Het louter profiteren van een contractbreuk waaraan men niet medeplich-

tig is, is niet onrechtmatig (Voorz. Kh. Antwerpen 2 juni 1994,

H.P.

1994, 102).

Jaarboek

ONDERFDELING IV

SCHENDING VAN WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

§ 1. Algemeen
320. EEN

WETSOVERTREDING KAN EEN SCHENDING VAN ART.

93

ZIJN

Ð Een

inbreuk op om het even welke wet door een verkoper in de zin van de WHPC
kan tevens een overtreding uitmaken van art. 93 mits de beroepsbelangen van
e
Âe
Ân of meer andere verkopers hierdoor worden geschaad of kunnen worden
geschaad (Voorz. Kh. Kortrijk 20 juli 1992,
321. DE

Jaarboek H.P.

AARD VAN DE GESCHONDEN NORM IS IRRELEVANT

1992, 341).

Ð Reeds in zijn

arrest van 2 mei 1985 stelde het Hof van Cassatie dat de geschonden wettelijke norm geen deontologische norm eigen aan het handelsleven moet zijn
(

T.B.H.

1985, 631). Deze stelling werd onder de gelding van de WHPC

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

bevestigd (zie o.m. Voorz. Kh. Dinant 8 februari 1994,
301; Voorz. Kh. Bergen 23 januari 1997,
322. DE

1994,

1997, 292).

SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING VALT SOMS BUITEN HET

TOEPASSINGSGEBIED VAN ART.

93 Ð In een paar beslissingen werd eerder

verrassend gesteld dat de schending van art. 28 Venn. W. de beroepsbelangen van een andere handelaar niet schaadt wanneer de bedrijvigheden van

T.B.H.
Het is niet
aangetoond dat een handelaar die naliet het nummer van inschrijving in
het handelsregister en van de vennootschapsvorm op de stukken die uitgaan
partijen verschillend zijn (Brussel 22 januari 1993,

1993, 660). Het

Hof van Beroep te Antwerpen gaat nog een stap verder: ,,

291

van een handelsvennootschap te vermelden, daardoor een andere handelaar
in zijn beroepsbelangen zou geschaad hebben of zou getracht hebben te
schaden.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
'' (26 april 1993,

1993, 311; in dezelfde zin Voorz.

Kh. Brussel 16 mei 1994,

1994, 224 m.b.t. het niet-vermelden

van het inschrijvingsnummer in het handelsregister op de waardebon).

§ 2. Een lijst van geschonden wettelijke of reglementaire bepalingen
323. WET

.

VAN 21 APRIL 1965 HOUDENDE HET STATUUT VAN DE REISBUREAUS

Het organiseren van reizen of verblijven zonder te voldoen aan de bij Wet

van 21 april 1965 gestelde voorwaarden schendt deze wet (Voorz. Kh.
Kortrijk 20 juli 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 341).

Het uitbaten van een reisagentschap op een plaats waarvoor geen vergun-
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ning werd bekomen bij het Vlaams Commissariaat voor Toerisme is strijdig
met de Wet van 21 april 1965 en met art. 12 KB 30 juni 1966. De niet
vermelding door een reisagentschap van zijn nummer en categorie in zijn
reclame is ook een inbreuk op het reeds genoemde KB van 30 juni 1966
(Voorz. Kh. Hasselt 11 oktober 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 370).

Anders: Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (17 de-

cember 1994,

Handelspr.

1995/1, nr. 31) omdat de op het matje geroepen

bank zelf geen reizen verkoopt en zelfs niet voor de verkoop van deze reizen
als tussenpersoon optreedt.
324. WET

.

VAN

8

DECEMBER

1992

Â -LEVEN
OP DE BESCHERMING VAN HET PRIVE

De schending van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de

bescherming van het prive
Â -leven kan nadeel berokkenen aan de professionele belangen van andere verkopers wanneer die schending aan zijn auteur in
de uitoefening van diens handel, een voordeel bezorgt tegenover zijn concurrenten (Voorz. Kh. Brussel 19 juli 1995,

Jaarboek H.P.
ibidem

1995, 788 met

noot R. Byl, ,,Le juge des cessations, arbitre des monopoles nationaux, de la
de
Âre
Âgulation e
Âconomique et des carences du le
Âgislateur?'',

.

, 797 e.v.).

Het onrechtmatig opslaan en hanteren door de bank van persoonlijke

gegevens uit betalingsopdrachten met het oog op het voeren van publiciteit
en klantenwerving voor het afsluiten en centraliseren van hun verzekeringspolissen maakt een inbreuk uit op de privacywet. Aldus kan schade worden
toegebracht aan de verzekeraars. Het gebruik van aldus verkregen informatie

T.B.H.
ibidem
Jaarboek H.P.

is onrechtmatig (Voorz. Kh. Antwerpen 7 juli 1994,

D.C.C.R.

1995, 297;

, nr. 25, 1994, 77 met noot Th. Leonard, ,,La banque et le courtier

et la vie prive
Âe, une premie
Áre de
Âcision jurisprudentielle'',
dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 15 september 1994,
361,

T.B.H.

1994,

1995, 303 met noot M. Dassesse, ,,Le devoir de non-inge
Ârence ne

peut pas e
Âral'',
Ãtre unilate

.

, 77 e.v. in

ibidem

, 309 e.v.).

Een bank die zonder toestemming van haar klanten de gegevens die dezen

haar verstrekken voor het uitvoeren van financie
Èle operaties gebruikt voor
eigen commercie
Èle doeleinden schendt art. 5 van de privacywet van 8 decem-
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ber 1992 (Voorz. Kh. Brussel 15 september 1994,

Jaarboek H.P.
ibidem

1994, 361,

met noot van S. Gutwirth, ,,De ontdekking van de privacy van de burgers als
doeltreffend wapen in de strijd tussen concurrenten'',

.

, 372-391).

Wanneer een aangestelde van de reisafdeling van een bank informatie

vraagt omtrent de kredietwaardigheid van een klant aan de bank, en deze
laatste daarvoor haar bestanden raadpleegt die persoonsgebonden gegevens
bevat, gaat het om een gebruik in de zin van art. 5 van de et van 8 december
1992. Dat de aangestelde de informatie telefonisch krijgt en niet zelf de
bestanden raadpleegt is ter zake van geen belang (Voorz. Kh. Hasselt
13 oktober 1995,
325. WET
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.

VAN

Jaarboek H.P.

25

JUNI

1993

1995, 423).

M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN

De parkeerplaats van een grootwarenhuis is een prive
Â-domein niet gelijk te

stellen met de openbare weg bedoeld in art. 41 § 1 van de Wet van 25 juni
1993 op de ambulante activiteiten. De ambulante handel die op dergelijke
plaats uigeoefend wordt is bijgevolg verboden (Voorz. Kh. Ieper 18 december 1995,

T.B.H.

1996, 668; in dezelfde zin Voorz. Kh. Dendermonde,

27 september 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 416).

Een handelaar die een machtiging heeft om een ambulante handel uit te

oefenen heeft daarom nog niet het recht die handel uit te oefenen op een
prive
Â -domein. Evenwel, de exploitatie van een vishandel elke vrijdag op een
braakliggend prive
Â-domein dat de exploitant huurt van de NMBS valt niet
onder art. 5 lid 4 van de Wet van 25 juni 1993 dat toelaat levensmiddelen te
verkopen door handelaars of hun aangestelden die door middel van ambulante winkels geregeld een vast clie
Ènteel bezoeken. Onder ambulant moet
immers worden verstaan ,,

zonder vaste plaats

'', terwijl de vishandelaar geen

ronde doet om een vast clie
Ènteel te bedienen, doch iedere vrijdag op dezelfde
plaats om het even wie zich aandiende bedient. Dat onder deze laatsten
eveneens trouwe klanten kunnen zijn wijzigt niets aan het feit dat deze
exploitatie geen ambulante winkel is die een vast clie
Ènteel bedient, doch
een winkelwagen die op een vaste plaats om het even wie bedient. Het terrein
van de NMBS is evenmin te beschouwen als de openbare weg noch daarmee
gelijk te stellen (Voorz. Kh. Kortrijk 2 december 1996,
554).

.

Jaarboek H.P.

1996,

Aangestelden van een restaurant die voorbijgangers aanspreken op de

openbare weg om hen ertoe aan te zetten in hun restaurant binnen te treden
teneinde er een maaltijd te nuttigen, is een aanbod op de openbare weg en
derhalve een ambulante activiteit in de zin van art. 2 §§ 1 en 2 van de Wet
van 13 augustus 1986 inmiddels vervangen door de Wet van 25 juni 1993
(Voorz. Kh. Brussel 14 november 1994,
326. WET

.

VAN

11

APRIL

1994

Jaarboek H.P.

1994, 406).

BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Een invoerder van wagens die een gegevensbestand dat hem ter beschik-

king werd gesteld door het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur
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gebruikt om aan de klanten van een parallelhandelaar een brief te sturen die
niet geõÈnspireerd is door veiligheidsoogmerken, gebruikt die gegevens in het
kader van een louter publicitaire actie. Zulk gebruik van dat bestand maakt
een verboden daad uit (Voorz. Kh. Antwerpen 12 oktober 1995,

H.P.
.

1995, 203).

Jaarboek

De aanwending voor commercie
Èle doeleinden door Febiac (de belangen-

vereniging van de gebonden auto-invoerders en verdelers in Belgie
È ) van de
gegevens van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen die overeenkomo

stig art. 1, lid 2, 2 WOB administratieve documenten zijn is een inbreuk op
art. 93 (Voorz. Kh. 12 juli 1996,
F. Domont-Naert;
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327. WETGEVING

.

R.W.

D.C.C.R.

nr. 33, 1996, 351 met noot

1996-97, 855 met noot J. Meeusen).

OP HET HANDELSREGISTER

De afwezigheid van de vermelding op het uitstalraam van de lokalen van

een handelaar van het inschrijvingsnummer in het handelsregister is een
inbreuk op art. 93. Onder de beroepsbelangen die door dit artikel beschermd
worden is er het belang van de identiteit van een concurrent te kunnen
achterhalen. De identificatie van een detailhandelaar kan niet geschieden
op basis van het uithangbord of een handelsnaam alleen, nu deze het
voorwerp kunnen uitmaken van een genotsrecht dat hun titularis aan derden
heeft toegekend (Voorz. Kh. Brussel 26 april 1993,

Jaarboek H.P.

1993,

169). Het ontbreken in de reclame van de vermelding van de vennootschapsnaam, de maatschappelijke zetel en de inschrijving in het handelsregister van
een vennootschap is een schending van art. 81 Venn. W. (Voorz. Kh. Hasselt
29 november 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 330).

Tegen de gangbare opvatting in wordt de toepassing van art. 93 afgewezen

omdat schade of eventueel toebrengen van schade niet bewezen is bij de nietvermelding van het nummer van inschrijving in het handelsregister en van de
vennootschapsvorm op de stukken die uitgaan van een handelsvennootschap
en bij het gebrek aan de vermelding van het inschrijvingsnummer in het
handelsregister op de waardebonnen (Voorz. Kh. Brussel 16 mei 1994,

Jaarboek H.P.
328. KB 13

1994, 224, zie randnummer 322).

NOVEMBER

1986

INZAKE

ETIKETTERING

VAN

VOORVERPAKTE

VOEDINGSMIDDELEN

.

Schending door de verkoop en de tekoopaanbieding van levensmiddelen

onder de benaming Yogood of Ygorine, alsmede door het reclame maken
daarvoor, en de verwijzing, behoudens in de ingredie
Èntenlijst, naar yoghurt,
wanneer geen yoghurt in het eindproduct aanwezig is (Voorz. Kh. Leuven
2 augustus 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 396 met noot G. Straetmans, ,,Brood-

beleg met yoghurt en misleiding van de (Europese) consument?'',
402).

.

ibidem

,

Schending was er ook wegens het ontbreken van een in het Nederlands

gestelde vermelding op minerale waters verkocht in het Vlaamse lands-
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Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

gedeelte (Brussel 27 juni 1996,
Brugge 18 februari 1994,
10 januari 1997,

329. KB 10

1996, 89; zie ook Voorz. Kh.

1994, 52; Voorz. Kh. Hasselt

1997, 80).

SEPTEMBER

1987

BETREFFENDE DE HANDEL EN HET VERBRUIK VAN

STOFFEN BESTEMD VOOR DIERLIJKE VOEDING

Ð De stoffen bestemd voor dier-

lijke voeding dienen verhandeld te worden in een verzegelde van een etiket
voorziene verpakking. Dit etiket dient op zulke wijze bevestigd te worden dat
het onmogelijk is het te vervangen. Wanneer aan de originele verpakking
geraakt werd is er schending van bovenvermeld besluit (Voorz. Kh. Brussel

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

14 september 1994,
1996,

1994, 354; Voorz. Kh. Brussel 22 april

1996, 124; zie ook M. Goyens, ,,Le respect des

exigences linguistiques sur le territoire de la communaute
Â: une application
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sense
Âe du principe de la subsidiarite
Â'',
1996, 253).

330. DECREET

D.C.C.R.

, nr. 26, 1994, 142;

VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP VAN

PUBLICITAIRE ONDERBREKINGEN VAN DE TV-SERIES

12

JULI

1987

Ing. Cons.
M.B.T. DE

Ð Het kaderdecreet van

de Franse Gemeenschap van 12 juli 1987 verbiedt niet de publicitaire
onderbrekingen van de TV-series in de mate dat die onderbrekingen eenmalig zijn en series langer dan 45 min betreffen, dat ze geen sequenties
onderbreken, dat ze de waarde en de eenheid van het programma niet
schaden, dat ze met de duur en de eenheid en de natuur van het programma
rekening houden en dat de auteurs er niet op staan dat de series als e
Âe
Ân geheel
worden beschouwd. Daarentegen verbiedt de beheersovereenkomst van de
RTBF dat zij een als geheel te beschouwen TV-uitzending door reclame
onderbreekt. Welnu een serie is een productie die in deze categorie van TVuitzendingen valt. De beheersovereenkomst van de RTBF is van bijzondere
aard, legt haar een opdracht van algemeen belang op en verplicht haar
specifieke gedragsnormen na te leven, die onderscheiden zijn van die welke
voortvloeien uit het decreet over de audiovisuele sector. De overtreding van
die normen maakt ook een aquiliaanse fout uit waarop derden zich mogen
beroepen en mitsdien een schending van art. 93 (Voorz. Kh. Brussel 29 december 1997,

331. WET

T.B.H.

VAN

, 1998, 465).

29

JUNI

1975

OP DE HANDELSVESTIGINGEN

Ð Het gebruik van

een bouwvergunning voor de uitbreiding van een handelscomplex zonder dat
voor het ontwerp tot uitbreiding de bij art. 2 van de Wet van 29 juni 1975
vereiste vergunning werd bekomen is een daad strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken (Gent 3 juni 1993,

332. WET

.

VAN

25

MAART

1964

Jaarboek H.P.

1993, 316).

OP DE GENEESMIDDELEN

Verboden werd op grond van art. 10 van de Wet van 25 maart 1964 het

organiseren door een fabrikant van geneesmiddelen van weekends te Colmar
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voor leden van het medisch korps en hun echtgenoten (Voorz. Kh. Brussel
26 december 1994,

.

Handelspr.

1995/2, nr. 70).

Verboden is eveneens het aanbod van een som geld of een aankoopbon aan

de leden van het medisch korps als compensatie voor hun medewerking aan
een gezondheidsonderzoek (Brussel 2 juni 1995,

.

J.T.

1995, 649).

Een handelaar gespecialiseerd in de verkoop van geneesmiddelen voor

dieren waaronder een antibioticum om longontsteking te bestrijden was van
plan om m.b.t. dat product een publicitaire aankondiging te laten verschijnen. Aldus zou art. 9, 1 lid 2 van de Wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen geschonden worden. Dat artikel verbiedt elke reclame bestemd voor het publiek wanneer zij betrekking heeft op een geneesmiddel dat
alleen op voorschrift mag worden afgeleverd (Voorz. Kh. Turnhout 18 no-
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vember 1994,

Handelspr.

1995/1, nr. 41. Het geldt hier vermoedelijk de

tweede toepassing van art. 95 lid 2, zie randnummer 353).
333. DE

.

NIET-EERBIEDIGING VAN FISCALE WETTEN

Is onrechtmatig het zich niet onderwerpen aan de fiscale verplichtingen

vermits het de betrokkene toelaat op onrechtmatige wijze fondsen te cree
Èren
waardoor hij aan een lagere prijs dan zijn concurrenten kan verkopen of
investeringen kan doen of winsten vergaren die niet weggelegd zijn voor zijn
concurrenten die zich in eenzelfde economische situatie bevinden (Voorz.
Kh. Bergen 5 maart 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 381).

Eenzelfde beoordeling is te noteren in geval van verkoop van software

door een VZW met miskenning van de BTW (Voorz. Kh. Neufcha
Ãteau
11 mei 1993,

Jaarboek H.P.

334. SCHENDING WET 24

JULI

1993, 413).
1973

HOUDENDE VERPLICHTE AVONDSLUITING

Ð

De niet-naleving staat vast maar wordt niet weerhouden omdat ook de
eisende partij de openingsuren niet naleeft! (Voorz. Kh. Brussel 3 juli
1996,

Jaarboek H.P.

1996, (283) 286-287; in dezelfde zin Voorz. Kh.

Kortrijk 16 oktober 1997,
335. HET

Jaarboek H.P.

1997, 502).

WEDERRECHTELIJK UITBATEN VAN EEN INDOOR GOCARTCIRCUIT

Ð

Het uitbaten van een indoor gocartcircuit of het medewerking verlenen aan
de uitbating daarvan voor rekening van een niet met rechtspersoonlijkheid
beklede vereniging, zonder de vereiste vergunning te hebben schendt het
decreet van de Vlaamse Raad dd. 28 juni 1994 en is alsdusdanig een inbreuk
op art. 93. Is irrelevant het feit dat de overheid zou gedogen dat vergunningbehoevende activiteiten worden uitgevoerd zonder dat een vergunning is
afgeleverd (Voorz. Kh. Hasselt 10 april 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 517).

336. HET MISKENNEN VAN EEN CONSTRUCTIEVERBOD Ð De handelaar die voor
de uitbating van zijn winkel gebruik maakt van een weg waarvan hij sedert
meer dan twee jaar weet dat hij aangelegd werd door de eigenaar van het
gebouw waarin hij zijn handel uitbaat, met miskenning van een wettelijk
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constructieverbod, volhardt in het profijt willen halen uit een situatie waarvan hij weet dat zij onwettig is en gedraagt zich op een wijze strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken. Het feit dat de onwettige situatie kan geregulariseerd worden op korte of middellange termijn doet geen afbreuk aan het
onwettig karakter van de situatie (Voorz. Kh. Dinant 8 februari 1994,

boek H.P.
d'Etat?'',

Jaar-

1994, 301 met noot E. Balate, ,,Comment de
Âsengorger le Conseil

ibidem

, 304-312).

337. ONRECHTMATIGE

AANWENDING

VAN

FINANCIERINGSMIDDELEN

Ð Een

vennootschap die binnen het kader van een desinvesteringsplan en om een
faillissement te voorkomen, van haar leveranciers een vermindering van haar
schulden bekomen heeft, overschrijdt de grenzen van de eerlijke handelsgebruiken indien zij dankzij deze vermindering haar eigen middelen recon-
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stitueert om later over te gaan tot de financiering van een verkooppunt dat
concurreert met deze van zijn leverancier (Voorz. Kh. Verviers 24 november
1992,

Jaarboek H.P.

338. ONEERLIJKE

1992, 382).

CONCURRENTIE

DOOR

EEN

AANDEELHOUDER

T.O.V.

ZIJN

VENNOOTSCHAP

.

De omstandigheid dat een vennootschap de aandeelhouder is van een andere

vennootschap doet in hoofde van deze laatste geen recht ontstaan op het
gebruik van de handelsnaam van de eerste. De verspreiding door een rechtspersoon van een brief aan de schuldeisers en leveranciers van een vennootschap waarvan hij aandeelhouder is, waarbij wordt meegedeeld dat er geschillen bestaan tussen de vennootschappen en dat er eventueel een splitsing
zal plaatsvinden, zonder dat dit een dreigend gevaar voor insolventie van deze
vennootschap inhoudt, is omwille van haar nodeloos en nefast karakter een
daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Het feit dat twee vennootschappen dezelfde bestuurders hebben laat niet toe de inbreuken gepleegd op
de WHPC gepleegd door de ene vennootschap toe te schrijven aan de andere
(Voorz. Kh. Brussel 26 februari 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 511).

Aandeelhouders die tezamen de helft van het kapitaal in een NV met

familiaal karakter vertegenwoordigen dienen zich te onthouden van concurrerende activiteiten die de werking van de vennootschap kunnen beõÈnvloeden, op risico zich schuldig te maken aan oneerlijke concurrentie jegens deze
vennootschap (Voorz. Kh. Mechelen 5 mei 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 326,

met noot M. Wyckaert, ,,Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder
t.o.v. zijn vennootschap'').
339. EEN BESLISSING VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING INZAKE CONCENTRATIES IS NIET DIENSTIG VOOR DE BEOORDELING VAN HET BEGRIP
HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD''

,,MET

DE EERLIJKE

Ð Het systematisch openen van win-

kels in de buurt van een concurrent noch het tijdelijk toepassen van belangrijke en onmiddellijke kortingen om clie
Ènteel aan te lokken zijn op zich
geoorloofd. Indien dergelijke praktijken de eliminatie van concurrenten tot
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gevolg hebben, is dat het gevolg van de concurrentiestructuur van de markt
zoals geregeld door de wet van vraag en aanbod. De criteria waarop de Raad
voor de Mededinging steunt om een concentratie ontoelaatbaar te verklaren

met de eerlijke

zijn niet toepasselijk bij de beoordeling van het begrip ,,

handelsgebruiken strijdige daad
Jaarboek H.P.
T.B.H.
B.S.

'' (Voorz. Kh. Brussel 8 november 1994,

1994, 403;

1995, 312; de verboden concurrentie

waarvan sprake is deze tussen Parfumerie Douglas GmbH en Compartilux,
2 juli 1994 zie hierover P. De Vroede,

340. WET

VAN

27

JUNI

1921

OP DE

op. cit.

, 233-235).

VZW Ð De uitoefening van een

commercie
Èle activiteit door een VZW in strijd met de bepalingen van de
Wet van 27 juni 1921 moet beschouwd worden als een daad strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1997, 25 novem-
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ber 1997,

Jaarboek H.P.

T.B.H.
Jaarboek H.P.

1997, 523;

Kh. Brussel 2 september 1996,

1998, 276; in dezelfde zin Voorz.
1996, 540).

Logischerwijze zou deze redenering ook moeten gelden wanneer een instelling van openbaar nut zoals Het Rode Kruis van Belgie
È, in strijd met de Wet
van 30 maart 1891 dat er het statuut van vastlegt, er een commercie
Èle
activiteit op nahoudt, zijnde het niet-dringend ziekenvervoer tegen betaling.
Deze activiteit werd veroordeeld als schending van de Wet van 30 maart

A.J.T.
Jaarboek H.P.

1891 (Voorz. Kh. Brussel 19 februari 1997,
van Beroep te Brussel (29 oktober 1997,

1996-97, 366). Het Hof
1997, 601;

D.C.C.R.

nr. 38, 1998, 57 met noot P. De Vroede) zag het anders. Wel werd het Rode
Kruis van Belgie
È als verkoper in de zin van art. 1-6c aangemerkt, maar de

uitgeoefende handelsactiviteiten werden noodzakelijk geacht om het de instelling mogelijk te maken haar niet-commercie
È le doelstellingen te realiseren. In deze volgt het hof de rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin
wordt gesteld Ð m.b.t. VZW Ð dat een commercie
È le activiteit van een
VZW niet in strijd is met art. 1 van de VZW-wet voorzover aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan (o.m. Cassatie 28 april 1947,
Cass. 3 oktober 1996,
341. WET

.

VAN

12

Rec. arresten Hof van Cassatie

JUNI

1991

Pas.

1947, I, 182;

1997, nr. 7, 295).

OP HET CONSUMENTENKREDIET

Reclame die nalaat aan te duiden dat bij huurkoop bijkomende kosten

worden aangerekend ten titel van ,,bijkomende garantiepremie'' voor nietbetaling, brand, panne of diefstal schendt art. 6 § 2 van de Wet op het
consumentenkrediet (Voorz. Kh. Verviers 15 maart 1996,
1996, 215).

.

Jaarboek H.P.

Reclame die een krediet tot 36 maanden aankondigt voor producten van

minder dan 10 000 BEF terwijl de wet op het consumentenkrediet kredieten
van 36 maanden slechts toestaat vanaf 150 000 BEF (Voorz. Kh. Luik 3 juni
1997,

Jaarboek H.P.

342. DECREET

VAN

3

1997, 310).
MAART

1993

HOUDENDE REGELING TOT ERKENNING VAN

DE OUTPLACEMENTS-, WERVINGS- EN SELECTIEBUREAUS IN HET
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VLAAMSE GEWEST

Ð Met wervingsactiviteiten wordt bedoeld het geheel van activiteiten dat in
opdracht en op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd m.b.t. het
bekendmaken van een openstaande arbeidsplaats.
In deze is het niet aangetoond dat verweerster als wervings- en selectiebureau is opgetreden. Het blijkt eerder dat zij in het kader van haar functie als
adviseur inzake fiscaliteit en accountancy een zuivere dienstverlening heeft
gedaan.
Elke mededeling van een verkoper aan consumenten of andere verkopers
ressorteert in principe onder het reclamebegrip. Is misleidend en verwarringstichtend de reclame waarin verweerster de indruk wekt dat zij als
wervings- en selectiebureau mag optreden terwijl zij daartoe niet over de
vereiste vergunning beschikt (Voorz. Kh. Antwerpen 26 september 1996,
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T.B.H.

1997, 450).

343. HANDELSPRAKTIJKEN

WAARVAN DE SCHENDING HET VOORWERP IS VAN

SPECIFIEKE VERBODSBEPALINGEN IN DE WHPC
Â DE
Â -ART.
LOKVOGELPROCE

.

o

(SLECHTMAKING-ART. 23, 6

OF

o

23, 9 )

Artikel 19 G.W. en art. 10 E.V.R.M. die de vrijheid van meningsuiting

beschermen doen geen afbreuk aan het fundamenteel beginsel dat slechtmaking een fout kan uitmaken zoals verwoord in art. 1382 B.W. hetgeen als
daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken kan worden aangemerkt
(Brussel 21 juni 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 442).

Het onnodig aantasten van de persoonlijkheidsrechten van een derde is een

misbruik van de vrije meningsuiting. De beschrijving van een handelaar in
een jaarboek waaruit de pejoratieve beoordeling blijkt en waarbij, zonder
rechtvaardiging wordt verwezen naar de vreemde nationaliteit van de handelaar maakt een rechtsmisbruik uit (Luik 27 september 1994,
1994, 391).

.

Jaarboek H.P.

In een mailing verzonden aan de deelnemers van de weddingbeurs 1993 en

1994 wordt voorgehouden dat de organisatoren ontoelaatbare prijzen toepassen. Voorgesteld wordt tot de organisatoren een verzoek te richten tot
terugbetaling van het aangerekende standhuurgeld (Voorz. Kh. Hasselt
25 maart 1994,

.

Jaarboek H.P. 1994, 320).

Een opgezegde SECA-pomphouder had aan de vitrine van zijn pompsta-

VireÂs par SECA, pour
Jaarboek H.P.

tion een bericht aangebracht met de vermelding: ,,

raisons et peÂtition voir aÁ l'inteÂrieur

'' (Brussel 21 juni 1996,

1996, 442.).

.

De verkoper die reclame maakt voor producten die hij niet in voorraad

heeft maakt zich schuldig aan het lokvogelproce
Âde
Â (Antwerpen 1 maart
1993,

H.P.

Jaarboek H.P.

1993, 297; in dezelfde zin Luik 3 juni 1997,

1997, 311).

344. SCHENDING

VAN ART.

85

EN/OF

86 EG ± ART. 2

EN/OF

Jaarboek

3 W.E.M. Ð Het

rondschrijven van een autoconstructeur aan zijn concessiehouders en agen-
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ten dat hen ervan verwittigt dat de fabrieksgarantie vervalt voor wagens die
worden omgebouwd met behulp van een ombouwsysteem afkomstig van een
derde, en waarin zij verbod worden opgelegd promotie te maken voor dat
ombouwsysteem, is een overeenkomst in de zin van art. 85 EG en art. 2
W.E.M., gelet op de contractuele relaties tussen de constructeur en zijn
concessiehouders en agenten en de sancties waarmee gedreigd wordt indien
deze laatsten toch promotie zouden maken voor dat systeem zodat zij zich
zullen gebonden achten door de instructies van de constructeur, alsmede
gelet op het feit dat de fabrieksgarantie van hun klanten in het gedrang komt
in het geval dat hun wagen wordt omgebouwd aan de hand van dat systeem.
Hoewel dat rondschrijven enkel gericht is tot de concessiehouders en agenten
van de constructeur in Belgie
È, kan die overeenkomst toch aanleiding geven
tot een ongunstige beõÈnvloeding van de tussenstaatse handel zodat de arti-
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kelen 85 en 86 toepassing kunnen vinden, gelet op het feit dat blijkbaar de
hoofdverdelers van de constructeur in andere EG-lidstaten een gelijkaardige
houding aannemen en zij hun officie
Èle verdelers en agenten rechtstreeks of
onrechtstreeks verbod opleggen niet door de constructeur goedgekeurde
ombouwingen uit te voeren. Het rondschrijven heeft tot gevolg dat de
eigenaars van het ombouwsysteem in de onmogelijkheid worden gesteld
hun systeem ter beschikking te stellen van de overgrote meerderheid van de
eigenaars van wagens afkomstig van die constructeur, hetgeen de mededinging beperkt op een wijze verboden door art. 85 lid 1 EG (Brussel 4 april
1996,

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
expressis verbis

Brussel 20 juli 1995,
niet meer

1996, 646; dit arrest bevestigt het vonnis Voorz. Kh.
1995, 393). Te noteren is dat het arrest

het kwestieuze rondschrijven aanmerkt als han-

deling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wat in het vonnis
wordt gedaan.

.

a quo

wel

Er is sprake van een overeenkomst in de zin van art. 85 wanneer de

betrokken ondernemingen hun gemeenschappelijke wil uitdrukken op een
bepaalde markt zich op een bepaalde wijze te gedragen. Het begrip ondernemingsvereniging houdt niet alleen verband met beslissingen maar ook met
aanbevelingen aan leden, als die leden te kennen hebben gegeven dat zij de
aanbevelingen zouden opvolgen. Van onderling afgestemde gedragingen is
er sprake bij elke vorm van coo
È rdinatie of parallellisme in de gedragingen
van de ondernemingen die geen akkoord hebben gesloten maar wetens een
feitelijke samenwerking inrichten die elke mededinging nadelig kan beõÈnvloeden. Waneer in de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen
de ondernemingen van de sector hun voornemen bekend maken zich op
dezelfde wijze te gedragen wat franchise en maximumwaarborg betreft, is er
sprake van ondernemingsverenigingen die onrechtstreeks eenvormige transactievoorwaarden willen opleggen. Een vrijstelling op grond van art. 85-3 en
krachtens Verordening 3992/92 van de Commissie is niet denkbaar als de
overeenkomst slaat op typevoorwaarden van franchise en maximumdekking.
De nietigheid die volgt uit art. 85-2 is volstrekt en

ex tunc

. Dit laat evenwel

de rechter niet toe overeenkomsten gesloten met derden die niet in het geding
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zijn nietig te verklaren (Brussel 24 mei 1996,

T.B.H.

1996, 637). Een daad

die een inbreuk uitmaakt op art. 85 EG en derhalve de mededinging beõÈnvloedt, is eveneens een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken die de
belangen van de consumenten kan schaden.

.

De overeenkomst waarbij voetbalfederaties een onderneming exclusieve

rechten voor gans de wereld toekennen voor de commercialisering van
stickers met daarop de afbeelding van de spelers van 13 van de 24 nationale
ploegen die deelnemen aan de eindfase van de wereldbeker 1994, schendt
art. 85 EG. Bijgevolg kan de commercialisering van concurrerende stickers
niet verboden worden op grond van dergelijke exclusiviteit (Voorz. Kh.
Nijvel 24 juni 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 532).

De exclusiviteitsclausule in een overeenkomst die betrekking heeft op het
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territorium van verschillende lidstaten en niet van gering belang kan worden
beschouwd is strijdig met art. 85 lid 1. Een dergelijke clausule is bijgevolg
krachtens art. 85 § 2 van rechtswege nietig. Haar nietigheid strekt zich uit tot
gans de overeenkomst wanneer zij een ondeelbaar geheel uitmaakt met de
andere termen van de overeenkomst. Een vordering gebaseerd op een overeenkomst die strijdig is met de openbare orde kan niet worden ingewilligd op

Nemo auditur
Jaarboek

straffe van schending van art. 1131 BW en het adagium ,,

turpitudinem suam allegans
H.P.

'' (Voorz. Kh. Brussel 28 januari 1994,

1994, 492).

.

Het enige recht dat de beneficiarissen van een vrijstellingsbeslissing van

de EG-commissie m.b.t. standaardovereenkomsten voor erkende verdelers
van luxe cosmeticaproducten kunnen putten jegens derden is dat zij hen de
niet-toepasselijkheid van art. 85 lid 1 EG kunnen tegenwerpen. De beschikking tot vrijstelling kent haar beneficiarissen niet het recht toe zich te
verzetten tegen elke reclame voor de betrokken producten afkomstig van
derden of een erkend verdeler wanneer de reclame geoorloofd is naar

Guide Cadeau

gemeen recht. Het ging in deze om een brochure ,,

'' bestemd

om te worden ingelast in de dozen van Delacrekoekjes. In deze brochure
werden reclameboodschappen opgenomen m.b.t. vier met name genoemde
parfumerieartikelen behorend tot het gamma der producten waarvoor een
vrijstellingsbeslissing van de EG-commissie werd genomen. De aangevochten reclame bevatte tevens een bon die recht gaf op een vermindering van
200 BEF bij aankoop van gelijk welk product ter waarde van 2 000 BEF in de
Parfumerie Douglas. Eiseressen waren van oordeel dat voornoemde promotionele actie door hen voorafgaandelijk diende te worden toegelaten. Het feit
dat zulks niet gebeurd was merkten zij aan als een handeling strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken. Zij werden afgewezen (Voorz. Kh. Brussel 15 november 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 480).

De weigering van Belgacom om aan een uitgever van telefoongidsen

abonnementgegevens te leveren tegen billijke, redelijke en niet-discriminatoire voorwaarden, maakt misbruik van machtspositie uit in de zin van art. 86
EG en art. 3 W.E.M. (Voorz. Kh. Brussel 11 juni 1996,
893).

Jaarboek H.P.

1996,
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.

Het gebruik door Belgacom van haar wettelijk monopolie voor doeleinden

die vreemd zijn aan deze van openbaar nut waarvoor dat monopolie werd
toegekend, maakt een misbruik van machtspositie uit. Het instellen door
Belgacom van een rechtsvordering om haar monopoliepositie op een andere
markt waarvoor zij geen wettelijk monopolie geniet te bestendigen is strijdig
met art. 85 EG en met art. 93 WHPC (Voorz. Kh. Brussel 21 mei 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 883).

345. SCHENDING

.

VAN ART.

3 W.E.M.

EN

86 EG

In een persbericht waarschuwt Belgacom voor de activiteiten van een

concurrerende uitgever van telefoongidsen op een wijze dat bij de klant ten
onrechte de indruk ontstaat dat deze concurrent zich schuldig maakt aan
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ongeoorloofde praktijken of waardoor de klant twijfels krijgt omtrent deze
concurrent. Door deze reclame maakt Belgacom dat een wettelijk monopolie
voor spraaktelefonie heeft zich schuldig aan misbruik van machtspositie in
de zin van art. 3 W.E.M. en 86 EG vermits de reclame tot doel heeft
potentie
Èle adverteerders te ontmoedigen advertentieruimte bij de concurrent
te kopen en neerkomt op een poging van Belgacom om haar monopolie voor
spraaktelefonie uit te breiden tot de markt over de telefoongidsen (Voorz.
Kh. Brussel 5 oktober 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 113).

Om de markt van de weddenschappen op paardenkoersen te definie
Èren

moet er geen onderscheid gemaakt worden tussen de weddenschappen op
koersen die in Belgie
È en in het buitenland gelopen worden. De regio Ath-

substantieel deel van de Belgische markt
Jaarboek H.P.

Doornik is geen ,,

'' van wedden-

schappen op paardenkoersen in de zin van art. 3 W.E.M. (Voorz. Kh. Brussel
30 mei 1994,

.

1994, 186).

Er is geen misbruik van machtspositie in de zin van art. 3 W.E.M. wanneer

de gewezen concessiehouder in staat is wisselstukken zowel bij erkende
verdelers als op de parallelle markt aan te kopen en de leverancier slechts een
marktaandeel heeft van 3 a
Á 4% (Antwerpen 26 september 1994,

H.P.

1994, 280).

346. SCHENDING

.

VAN ART.

Jaarboek

90 EG

Een overheidsonderneming belast met een dienst van openbaar belang die

dankzij een wettelijk monopolie beschikt over een dominante positie op de
markt, handelt in strijd met art. 90 EG wanneer zij tracht die positie te
gebruiken om voordelen te bekomen in een domein dat vreemd is aan haar
monopolie en scheidbaar is van de dienst van algemeen belang zonder dat
daarbij het economisch evenwicht van die openbare dienst in gevaar wordt
gebracht (Voorz. Kh. Brussel 19 juli 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 788).

Een vennootschap die geniet van staatssteun die niet door de EG-com-

missie is toegelaten, want niet aangemeld bij de EG-commissie, en die in
concurrentie met anderen, een bod doet in het kader van een aanbesteding
begaat een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad. Het feit dat de
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vennootschap zou genoten hebben van een specifieke, geõÈndividualiseerde
steun in het kader van haar bod is zonder gevolg, wanneer de staatssteun
evenmin specifiek was (Voorz. Kh. Brussel 13 februari 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 728, met noot P. De Vroede, ,,Point n'est besoin d'espe
Ârer pour
entreprendre, ni de re
Âussir pour perse
Âve
Ârer'',

.

ibidem

, 739-744).

Hoewel art. 90 lid 2 EG als dusdanig geen individuele rechten doet

ontstaan is het de nationale rechter toegelaten een inbreuk op de verbodsvoorschriften van de artikelen 85 of 86

juncto

art. 90 lid 1 vast te stellen.

Indien dergelijke inbreuk vaststaat, kan de onderneming belast met het
beheer van algemeen economisch belang (in casu de Regie der Luchtwegen)
zich niet beroepen op de uitzonderingsregel van art. 90 lid 2. Wanneer de
naleving van de mededingingsregels van het gemeenschapsrecht de vervulling van de aan de Regie der Luchtwegen door de Belgische wetgever
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toevertrouwde taak van openbaar nut niet verhindert, is een overeenkomst
waarbij de Regie der Luchtwegen aan Belgavia exclusieve concessierechten
toekent voor de uitoefening van die taak in de luchthaven van BrusselNationaal, waardoor anderen uit de markt worden gehouden, strijdig met
art. 86 EG.
De toekenning van die exclusiviteitsrechten alsmede de contractclausule
waarbij Belgavia haar tarieven eerst ter goedkeuring moet voorleggen aan
de Regie zijn tevens strijdig met art. 85 lid 1. Door in strijd met het EGmededingingsrecht derden op de luchthaven van Brussel-Nationaal de toegang te ontzeggen tot de markt van passagiersafhandeling voor derden,
handelen de Regie en Belgavia in strijd met de eerlijke handelsgebruiken
waarvan de staking moet worden bevolen, tenminste voor zover die derden
zich t.a.v. de bevoegde overheid ertoe verbinden dezelfde verplichtingen na
te leven als degene waartoe Belgavia zich heeft verbonden en die onontbeerlijk zijn opdat de aan de Regie opgedragen openbare dienst wordt
vervuld en de veiligheid verzekerd (Brussel 7 december 1995,

H.P.

Jaarboek

1995, 676 met noot F. Wyckmans, ,,Luchtvaart en mededingingsrecht:

definitief van de grond'',

ibidem

, 700-708).

§ 3. Diversen
347. MISKENNING VAN DE ALGEMENE FAIRPLAYVERPLICHTING Ð Een VZW die
een taverne verkoopt en onmiddellijk daarna de openingsuren van een
nabijgelegen concurrerende zaak, die zij blijft uitbaten, uitbreidt van enkele
uren op welbepaalde dagen tot voltijdse uren en dagelijks, en daarenboven de
clie
Ènteel van een verkochte gelegenheid onder druk zet om zich in het
vervolg te wenden tot de zaak waarvan zij de eigendom behouden heeft,
waardoor de omzet van de overgedragen zaak drastisch daalt, begaat een met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (Voorz. Kh. Nijvel 5 februari

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
1993,

1993, 366; vgl. Voorz. Kh. Luik 18 augustus 1994,

1994, 347).
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348. AGRESSIEVE RECLAME NIET MET EVENVEEL WOORDEN VOORZIEN IN ART. 23
Ð Het systeem van het oproepen tot verklikking, door verweerster in haar
reclame toegepast, is niet nieuw en heeft het bewijs van zijn slechtheid
geleverd in het verleden, waarvan de lering vereist dit als strijdig met de
goede zeden in al zijn toepassingen te kwalificeren. In de strijd met de goede
zeden is die praktijk ook strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
De bedreiging met door de auteurswet betreffende de computerprogramma's
voorziene strafrechtelijke sancties, toegevoegd aan de indruk die verweerster
wekt dat zij in dit verband over bevoegdheden beschikt die zij niet heeft,
vormt een onrechtmatige en oneerlijke druk. De reclame die zulke middelen
gebruikt is een misbruik van het auteursrecht en is derhalve strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken.
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De activiteit die erin bestaat publicitaire middelen te gebruiken om het
onrechtmatig gebruik van programma's op te sporen en de gevolgen ervan
te beheren, en die gefinancierd wordt door de actieve VZW-verweerster, met
name uitgeverijen van software, gebeurt in werkelijkheid voor rekening van
de firma's die lid zijn van deze VZW en is een commercie
È le activiteit (W Kh.
art. 2, 6). Verweerster, die geen ander activiteit uitoefent, handelt aldus in
strijd met de wet betreffende de VZW's. De uitoefening van haar activiteit
wordt dus door art. 93 verboden (Voorz. Kh. Brussel 25 november 1997,

T.B.H.

1998, 326;

Jaarboek H.P.

1997, 523; zie ook A. Puttemans, ,,Publicite
Â

agressive et concurrence de
Âloyale'',

T.B.H.

, 1998, 275; die zich verzet tegen

een al te gedetailleerde wetgeving waarvan art. 23 het sprekend voorbeeld is.
Zij pleit voor het hanteren van een algemene norm die kan inspelen op de
steeds nieuwe handelspraktijken).
349. HET

OP EIGEN INITIATIEF VERSTUREN VAN EEN VONNIS

Ð Het versturen

van een rondschrijven aan de clie
Ènte
Ále waarin de winnaar van een geschil aan
de rechterlijke beslissing een eigen interpretatie geeft, terwijl de uitspraak
enkel het louter kenbaar maken van de beslissing in twee kranten toestond, is
een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Mechelen,
8 juni 1995,
350. HET

.

Jaarboek H.P.

1995, 373).

VERWIJDEREN VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Het te koop stellen en promoveren van toestellen (camera's) waarvan het

origineel serienummer werd verwijderd en die hierdoor niet genieten van de
contractuele fabrieksgarantie, kan de koper nadeel berokkenen. Dergelijke
verkoop is daarenboven schadelijk voor het merkimago van de producten en
derhalve nadelig voor de fabrikant. De aandacht van de koper van elektronische toestellen moet noodzakelijk aangetrokken zijn door de aanwezigheid
van een wit etiket op de toestellen en het wegsnijden van de originele
serienummers op de verpakking van deze toestellen, hetgeen een lot onderscheidt van andere toestellen. Indien de verkoper desalniettemin deze toestellen te koop stelt en promoveert handelt hij met foute lichtzinnigheid
hetgeen een inbreuk uitmaakt op art. 93 en 94 (Voorz. Kh. Nijvel 22 decem-
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ber 1995,

Jaarboek H.P.
R.W.

26 januari 1996,

.

1995, 466; in dezelfde zin Voorz. Kh. Hasselt

1996-97, 786).

Het schrappen of wegsnijden van de nummercodes op de verpakking van

cosmeticaproducten, het vervolgens aanbrengen van een eigen etiket en het
te koop aanbieden en verkopen van de producten in de op deze manier
gewijzigde verpakkingen is een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel 25 juni 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 438).

De verwijdering van het identificatieplaatje houdt een aantasting van het

merkimago in (Voorz. Kh. Hasselt 17 november 1995,
450; zie ook Luik 13 april 1995,

Jaarboek H.P.

Jaarboek H.P.

1995,

1995, 558).

Daartegenover staat dat het te koop aanbieden van schoenen zonder hun
identificatienummer niet onrechtmatig is. Er bestaat geen recht eigen aan het
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merkimago van een product of aan de distributie ervan. Het verwijderen van
het identificatienummer van de schoenen waarvan de oorsprong niet onwettig is, is geen valsheid in geschriften (Voorz. Kh. Brussel 19 mei 1994,

T.B.H.

1995, 290).

351. BEHINDERING

.

Een handelaar in tweedehandsauto's die wagens opstelt op een strook

grond waarvan hij de huurder is en die gelegen is vo
Âo
Â r de showroom van een
andere autohandelaar, waardoor die showroom aan het gezicht wordt onttrokken en de aandacht van de potentie
Èle klanten getrokken wordt naar zijn
eigen wagens, maakt zich schuldig aan rechtsmisbruik indien hij nog over
andere stallingsplaatsen beschikt voor die wagens (Voorz. Kh. Mechelen
17 december 1992,

.

Handelspr.

1993/2, randnummer 122).

Een autofabrikant die berichten verspreidt waarin zijn dealers verbod

wordt opgelegd om op bestelling van de kopers van een wagen een achterklep aan te brengen die de ruimte achterin de wagen vergroot, maar die
geproduceerd wordt door derden (zonder schending evenwel van enig intellectueel eigendomsrecht van de autofabrikant) en waarin verder gezegd
wordt dat het aanbrengen van dergelijke achterklep de fabrieksgarantie doet
vervallen begaat een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz.
Kh. Brussel 20 juli 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 393).

Een handelaar die een domeinnaam op het internet handhaaft in omstan-

digheden waardoor een andere handelaar, die houder is van een eerder
gebruikte gelijkluidende handelsnaam en een eerder gedeponeerd gelijkluidend Beneluxmerk, verhinderd wordt om deze handelsnaam en dit merk
in het internetverkeer te gebruiken, begaat een daad strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken waardoor de beroepsbelangen van de andere handelaar
geschaad worden (Voorz. Kh. Brussel 3 januari 1997,
438).

.

Jaarboek H.P.

1997,

Het reserveren van een internetdomeinnaam, waarin de handelsnaam van

een derde is opgenomen zonder een site op het internet te cree
Èren, kan niet

gebruik

gelijkgesteld worden met het ,,

'' van die handelsnaam dat eventueel
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tot verwarring aanleiding zou kunnen geven. Het handhaven van de registratie van een internetdomeinnaam waarin de handelsnaam van een andere
vennootschap is opgenomen, buiten de wil en het weten van die vennootschap heeft als gevolg voor deze laatste dat haar handelsnaam voor haar
minder beschikbaar wordt op het internet (Voorz. Kh. Brussel 23 oktober

Jaarboek H.P.
ibidem
ibidem

1997 en 27 november 1997,

1997, 540 met noot D. Van

Bunnen, ,,Le ,,domain grabbing'' est-il un acte contraire aux usages honne
Ãtes
en matie
Áre commerciale?'',

D.C.C.R.

, 548-559, vgl. Brussel 1 april 1998,

, nr. 39, 1998, 157 met noot Y. Jomouton, ,,Internet: noms de

domaines et publicite
Â trompeuse'',

, 173 e.v.).

AFDELING VI
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VORDERING TOT STAKING
ONDERFDELING I

ALGEMEEN

352. ARTIKEL 95

.

LID

1:

De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en

beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een
inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt. De beslissing is een
uitspraak ten gronde ook wanneer bij dringende noodzakelijkheid de procedure van het eenzijdig verzoekschrift wordt gebruikt (Voorz. Kh. Antwerpen
28 augustus 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 439).

Art. 589 Ger. W. dat de bevoegdheid en de saisine regelt van het bodem-

geschil in verband met de WHPC sluit de bevoegdheid van de voorzitter in
kort geding niet uit, noch beperkt ze. Het bevel tot staken uitgesproken door
de voorzitter van de rechtbank van koophandel in gewoon kort geding , heeft
niet de specifieke gevolgen en het typisch gezag (ten gronde) dat een
stakingsbevel heeft wanneer het uitgesproken wordt door eenzelfde voorzitter zetelend op de wijze van het kort geding (Voorz. Kh. Kortrijk 22 mei
1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 527).

Het zg. eenmalig karakter van de bestreden mededeling is geen geldig

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

verweermiddel (Voorz. Kh. Brussel 13 januari 1997,
447; in dezelfde zin Brussel 17 september 1997,
353. DE

1997,

1997, 583).

VOORZITTER KAN OOK DE RECLAME VERBIEDEN WANNEER ZIJ NOG NIET

ONDER HET PUBLIEK IS GEBRACHT DOCH DE PUBLICATIE OP HET PUNT STAAT TE
GEBEUREN

.

(ART. 95

LID

2)

Behoudens vergissing zijn er slechts twee beslissingen die voornoemde

bepaling toepassen (Voorz. Kh. Brussel 28 april 1994,
93 met kritische noot G. L. Ballon,
18 november 1994,

.

Handelpr.

ibidem

Jaarboek H.P.

1994,

, 97 e.v.; Voorz. Kh. Turnhout

1995/1, nr. 41).

Ten onrechte m.i. besliste het Hof van Beroep te Bergen dat de vordering

tot staken kan worden ingesteld met het oog op het verbieden van een
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praktijk die nog niet heeft plaatsgehad maar waarvan met zekerheid kan
worden gesteld dat zij op het punt staat plaats te hebben (Voorz. Kh. Bergen
13 oktober 1997,
354. EEN

Jaarboek H.P.

1997, 434).

ONTOELAATBARE VORDERING

Ð De vordering tot staken is niet

toelaatbaar zo zij er toe strekt aan een administratieve beslissing uitwerking
te geven wanneer de administratieve procedure nog niet volledig is uitgeput
(Voorz. Kh. Tongeren 15 december 1992,
355. HET

.

Jaarboek H.P.

1992, 475).

BEWIJS VAN DE INBREUK

Aanvaard wordt de vaststelling door een gerechtsdeurwaarder ook al

maakte hij zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder niet bekend en gedroeg hij zich als koper (Voorz. Kh. Hasselt 16 oktober 1992,
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1992, 468).

.

Jaarboek H.P.

Een verkoper kan geen documenten inroepen als aanwijzing dat er ver-

koop met verlies in hoofde van een concurrent is wanneer die documenten
door de concurrent aan diens ondernemingsraad werden overgemaakt in
uitvoering van een wettelijke verplichting, aangezien het bezit en gebruik
van die documenten een ongeoorloofd karakter hebben, gelet op de wettelijke verplichting tot discretie voor de werknemers m.b.t. de documenten die
zij van hun onderneming gekregen hebben (Voorz. Kh. Brussel 30 mei 1994,

Jaarboek H.P.
.

1994, 186).

Wanneer de rechter niet beschikt over voldoende kennis over de belang-

rijkheid van de eventueel verkeerde informatie aangaande het koopgedrag
van de geõÈnteresseerde consument, kan hij een deskundige om advies vragen

Jaarboek H.P.

(Voorz. Kh. Hasselt 17 januari 1997,

1997, 173).

§ 1. Het stakingsbevel
356. WAT

.

DE STAKINGSRECHTER VERMAG EN NIET VERMAG

De stakingsrechter kan niet ingaan op een vordering die ertoe strekt te

horen zeggen voor recht of te doen vaststellen dat de toekomstige inbreuken
die de eiseressen zouden plegen op bepaalde regels van de WHPC geen
inbreuken op die regels zouden uitmaken omwille van hun beweerde strijdigheid met art. 30 EG-verdrag. Dit is geen vordering tot staken vermits zij niet
de staking van een daad geviseerd door de artikelen 95 en 97 tot voorwerp

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
J.T. 1995, 85;
Jaarboek H.P.

heeft.'' (Voorz. Kh. Brussel 24 februari 1994,

.

De stakingsrechter is niet bevoegd om schadevergoeding toe te kennen

(Voorz. Kh. Luik 8 december 1992,
Namen 11 september 1994,
werpen 28 juni 1996,

.

1994, 437).

1992, 398; Arr. Rb.

anders maar ten onrechte Ant-

1996, 339).

De stakingsrechter is onbevoegd om aan een verkoper verbod op te leggen

bepaalde personen in dienst te houden; zelfs indien hun afwerving werd
aangemerkt als handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz.
Kh. Gent 2 september 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 496).
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.

Met uitzondering van de vordering tot preventieve staking van reclame

kan de voorzitter op grond van art. 95 geen louter preventieve maatregelen
treffen (Voorz. Kh. Antwerpen 12 augustus 1992,

.

Jaarboek H.P.

1992, 438).

De stakingsrechter kan evenmin een algemeen en preventief verbod uit-

spreken van het gebruik van een bepaald merk om reclame te maken voor het
bedrijf van een verkoper (Voorz. Kh. Hasselt 17 november 1995,

H.P.
.

1995, 450).

Jaarboek

Appellant vraagt dat het hof zou zeggen of hij een inbreuk zou plegen

Garage Verheyen
Onafhankelijk verkoper van Opelwagens

indien hij in zijn reclame naast de benaming ,,
vermelden: ,,

'' zou

''. Als stakingsrechter

heeft het hof geen rechtsmacht om hierover uitspraak te doen; deze eis betreft
geen stakingsvordering en kan evenmin gelden als verweer op de door
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geõÈntimeerden gevorderde staking (Antwerpen 16 september 1996,

H.P.
.

1996, 204).

Jaarboek

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de stakingsrechter om zich d.m.v.

adviezen uit te spreken over nieuwe reclamevoorstellen wanneer het imminent gebruik ervan niet vaststaat. Art. 95, 2 noch art. 18 Ger. W. staan het de
reclameontwerper toe om voorafgaandelijk de rechter te raadplegen omtrent

Jaarboek H.P.
D.C.C.R.

de rechtmatigheid van een ontwerp (Brussel 13 oktober 1995,
1995, 96; zie ook Voorz. Kh. Hasselt 24 december 1993,
1995, 159 met noot G. L. Ballon).

.

, nr. 26,

Een stakingsvordering dient niet om te laten vaststellen dat een partij

gedurende een bepaalde periode schade heeft geleden door het onrechtmatig
optreden van een ander. Het ging

i.c.

om een vordering tot staking van de

niet-naleving van de voorwaarden van een beslissing van de EG-commissie.
Deze vordering wordt als ongegrond aangemerkt omdat de gewraakte handelswijze haar onrechtmatig karakter heeft verloren nu de beslissing van de
EG-commissie heeft opgehouden uitwerking te hebben (Brussel 8 januari
1997,

.

Jaarboek H.P.

1997, 565).

De stakingsrechter kan op grond van art. 19 lid 2 Ger. W. een voorlopig

stakingsbevel opleggen wanneer bijv. de inbreuk op de WHPC

prima facie

vaststaat, maar hij is niet bevoegd om een sekwester aan te stellen en

bepaalde goederen onder sekwester te plaatsen (Brussel 17 september
1997,

.

Jaarboek H.P.

1997, 593).

Toch kan een stakingsbevel toekomstgericht zijn. Hoewel de stopzetting

van slechtmakende brieven die slechts e
Âe
Ânmalige handelingen uitmaakten
als zodanig niet meer kan bevolen worden, moet de stakingsvordering aldus
worden uitgelegd dat het verbod moet worden opgelegd om nog zulke daden
van slechtmaking te stellen (Brussel 17 september 1997,
1997, 583).

.

Jaarboek H.P.

In een beslissing m.b.t. bescherming van een als merk gedeponeerde

reclameslogan beslist de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel de schrapping van het merk (Voorz. Kh. Brussel 30 september 1996,
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Jaarboek H.P.

1996, 589; noot B. Ponet en H. Lamon, ,,De bescherming van

een reclameslogan'',

.

ibidem

, 593).

Wanneer een vennootschap aan wie een stakingsbevel werd opgelegd om

nog langer wekelijkse rommelmarkten in een veilingzaal te organiseren, zich
aan dat bevel tracht te onttrekken door de markt

pro forma

te laten organi-

seren door andere rechtspersonen terwijl zij zelf de feitelijke organisator
blijft, kan rechtstreekse uitvoering van het bevel tot staking worden bevolen
door iedere aangezochte deurwaarder te machtigen om zowel de organisatoren als de bezoekers de toegang tot die rommelmarkt te ontzeggen, desnoods met behulp van de openbare macht (Voorz. Kh. Dendermonde 30 oktober 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 600). Ter verduidelijking: bij beslissing van

26 februari 1996 beval de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Dendermonde de staking van sommige rommelmarkten. Deze beslissing
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werd bevestigd bij arrest van het Hof van Beroep te Gent

dd.

12 september

1996. De verboden rommelmarkt werd verdergezet maar dan via een andere
rechtspersoon.

.

De stakingsrechter is bevoegd positieve maatregelen zoals de vernietiging

van gegevens te bevelen wanneer zulks het noodzakelijke corollarium is van
een stakingsbevel (Voorz. Kh. Brussel 12 juli 1996,
351).

D.C.C.R.

, nr. 33, 1996,

357. GRENZEN RESULTEREND UIT DE GRONDWETTELIJK GEWAARBORGDE GRONDRECHTEN

.

Een vordering die ertoe strekte het beleggen van een vergadering te

verbieden werd ongegrond verklaard omdat een dergelijke verbod in strijd
zou zijn met het door art. 19 G.W. (thans art. 26 G.W.) gewaarborgd recht te
vergaderen (Voorz. Kh. Brussel 30 december 1991,

.

T.B.H.

1993, 665).

Het komt de stakingsrechter ook niet toe in het buitenland te geven

cursussen voor vliegtuigbesturing te verbieden ook al beschikken de instructeurs niet over de bij de Belgische wet voorziene kwalificaties. Een dergelijke verbod zou een door art. 17 G.W. (thans art. 24 § 1 G.W.) verboden
preventieve maatregel t.a.v. de vrijheid van onderwijs inhouden (Voorz. Kh.
Brussel 27 februari 1992,
358. TOEKENNING

.

T.B.H.

1993, 670).

VAN EEN TERMIJN

Op grond van art. 95 kan de voorzitter een termijn toekennen aan de

verweerster om haar toe te laten een einde te stellen aan de onwettige daad of
toestand. In het voorliggend geval was verweerster overduidelijk niet in staat
de aangekondigde werken onmiddellijk uit te voeren; de onmiddellijke
sluiting zou haar niet toelaten de passende maatregelen te nemen om haar
installaties te moderniseren; er werd haar dus een termijn van 1 maand
toegekend voor het nemen van de nodige contacten om haar investeringen
gestalte te geven op basis van de reeds opgemaakte plannen en zulks in goede
economische voorwaarden (Voorz. Kh. Namen 14 april 1993,

Jaarboek H.P.
309

1993, 187; zie ook Voorz. Kh. Turnhout 21 maart 1997,
474).

.

Jaarboek H.P.

1997,

In een zaak waarbij beide partijen dezelfde overtreding begaan nl. het geven

van geschenken aan wie op een uitstap intekent kent de voorzitter aan
verweerster en aan verweerster op tegeneis een termijn van drie maanden
toe volgend op de betekening van het vonnis, om een einde te stellen aan hun
verboden praktijk (Voorz. Kh. Brussel 23 juli 1993,
154 met noot P. De Vroede;

Jaarboek H.P.

D.C.C.R.

, nr. 26, 1995,

1993, 517). Deze beslissing leidt

tot de verrassende conclusie dat beide partijen hun verboden praktijk kunnen
voortzetten. Het volstaat dat zij niet tot de betekening van het vonnis overgaan.
359. GEEN SCHORSING VAN DE VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING VAN EEN VON-
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NIS

Ð Art. 1402 Ger. W. verzet zich ertegen dat de rechter in beroep die

wordt gevat op grond van art. 19 Ger. W. de voorlopige tenuitvoerlegging
van een vonnis gewezen op grond van de WHPC schorst, zij het gedeeltelijk.
Niettegenstaande deze bepaling, gebeurt de voorlopige tenuitvoerlegging
van een vonnis waartegen hoger beroep is aangetekend op risico van de
eiser die ze vordert (Brussel 20 november 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 612).

360. EEN BESLISSING MET VOORLOPIG KARAKTER Ð De stakingsrechter kan op
grond van art. 19 Ger. W. voorlopig bevelen dat een koopman geen draadloze telefoontoestellen zou verkopen die door de RTT niet zijn goedgekeurd
(Voorz. Kh. Brussel 2 april 1993,

T.B.H.
Jur.

1994, 40). Deze beslissing is voor

kritiek vatbaar in het licht van het arrest van het Hof van Justitie (H.v.J.
13 december 1991, zaak C18/88,

1991, I, 594).

È LE BEVOEGDHEID VAN DE STAKINGSRECHTER Ð De volstrekte
361. DE MATERIE

of materie
Èle bevoegdheid wordt bepaald op grond van het voorwerp van de
vordering zoals het wordt geformuleerd in de dagvaarding. Wanneer de eiser
in de dagvaarding de bestreden handelingen omschrijft als inbreuken op de
WHPC is de geadieerde stakingsrechter in elk geval bevoegd. Wanneer
achteraf zou blijken dat de oorzaak en het voorwerp van de eis zodanig zijn
dat een daad van namaking wordt bestreden die onder meer valt onder het
auteursrecht moet de stakingsrechter de vordering als ongegrond afwijzen
(Brussel 2 oktober 1996,

Pas.
Jaarboek H.P.

1981,

Jaarboek H.P.

1996, 465, steunend op Cass. 4 mei

1981, I, 1001). Zie ook o.m. Voorz. Kh. Kortrijk 22 mei 1995, die

Arr. Cass.

tevens verwijst naar Cass. 19 december 1985 (
1995, 527).

1985-86, 589,

§ 2. Formulering van het stakingsbevel
362. HET

.

STAKINGSBEVEL MOET EEN PRAKTIJK VERBIEDEN

De stakingsmaatregel moet direct aansluiten bij de vastgestelde inbreuk

doch dit betekent niet dat zij strikt beperkt moet blijven tot de inbreuk zoals
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die

in concreto

wordt omschreven. Het doel van de maatregel is dat een halt

wordt toegeroepen aan een genus van praktijken waarvan de vastgestelde
inbreuk een species is. Indien de toekomstgerichte stakingsmaatregel eng
beperkt wordt tot de veelal tot het verleden behorende inbreuk heeft ze geen
zin (Voorz. Kh. Brussel 1 maart 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 158).

Het stakingsbevel moet zich uitbreiden tot daden die een gelijkaardig

effect hebben. Een praktijk eerder dan een welbepaalde daad moet verboden
worden (Brussel 29 mei 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 74).

Een VZW die een taverne verkoopt en onmiddellijk daarna de openingsu-

ren van een nabijgelegen concurrerende zaak die zij blijft uitbaten, uitbreidt
van enkele uren op welbepaalde dagen tot voltijdse uren en dagelijks, begaat
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waarvan de staking moet
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bevolen worden. De VZW moet bevel opgelegd worden terug te keren naar
de openingsuren van kracht vo
Âo
Â r de verkoop van de nabijgelegen zaak
(Voorz. Kh. Nijvel 5 februari 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 366).

Het verbod om gratis drankjes uit te delen werd beperkt tot de bewuste

plaats over verschillende opeenvolgende dagen in de loop van het kustseizoen (Gent 15 januari 1998,

.

T.B.H.

1998, 203).

Vooral m.b.t. het stakingsbevel van verkoop met verlies is de formulering

van het stakingsbevel van zeer groot belang. Er moet o.m. vermeden worden
dat het stakingsbevel beperkt wordt tot het herhalen van de wettekst. Ik
verwijs in deze naar A. Puttemans, ,,Actualite
Â de la re
Âglementation de la
vente a
Á perte: mais comment donc libeller le
Âgalement l'ordre de cessation?''
(

Jaarboek H.P.

.

1995, 226 e.v. met de aldaar geciteerde rechtspraak).

De stakingsrechter kan een stakingsbevel uitspreken tegen een werkgever

voor de niet-betaling van de minimumbarema's vastgesteld door collectieve
arbeidsovereenkomsten, het niet regelmatig bijhouden van de sociale documenten en de tewerkstelling van vreemde arbeiders die geen onderdaan zijn
van een lidstaat van de Europese Unie en niet in het bezit zijn van een
arbeidsvergunning of een toelating van het bevoegde regionale ministerie
(Voorz. Kh. Namen 22 juni 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 456 met noot R.

Andersen: ,,Le juge de l'action en cessation et la the
Âorie de l'acte clair'',

ibidem

, 462-468, deze noot heeft betrekking op de weigering van de voor-

zitter in te gaan op de vraag om aan het Arbitragehof een prejudicie
Èle vraag
te stellen.).

.

Wanneer de uitbater van een handelscomplex optreedt als franchisegever

voor het uitbreidingsgedeelte en de franchiseovereenkomst de vrijheid van
handelen van de franchisenemer zodanig beperkt dat hij gebonden is aan de
beslissingen van de franchisegever, moet het stakingsbevel niet beperkt
worden tot de franchisenemer maar worden uitgebreid tot de franchisegever.
(Gent 3 juni 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 316).

Soms is het stakingsbevel zeer uitvoerig. Zulks is het geval in de zaak

m.b.t. het misbruik van een gegevensbestand (zie randnummer 326).
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363. EEN

STAKINGSBEVEL BIJ OPSLORPING VAN EEN VENNOOTSCHAP

Ð De

bevestiging in beroep van een stakingsbevel tegen een vennootschap kan
ook uitgesproken worden tegen de vennootschap die, sedert de inleiding van
het geding uit hoofde van een opslorping zonder enige reserve of beperking
de verplichtingen en procedures van de eerstgenoemde heeft overgenomen,
indien niet op onomstootbare wijze vaststaat dat de gewraakte daden definitief bee
Èindigd zijn en er geen enkel risico voor herhaling bestaat omwille van
de organisatie of de instructies van de opslorpende vennootschap. Het verbod
van oneerlijke handelspraktijken en de juridische bescherming van de vordering tot staken kunnen worden ingeroepen zowel tegen de materie
Èle dader en
zijn opdrachtgever als tegen alle opvolgers die de exploitatie van de handelaar waarvan het juridisch leven bee
Èindigd is, voortzetten (Luik 8 oktober
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1992,

Jaarboek H.P.

364. EEN

1992, 398).

ONLOGISCHE BESLISSING

Ð Als onlogisch is aan te merken de

beslissing van een rechter die, terwijl hij een prejudicie
Èle vraag stelt aan
het Hof van Beroep te Brussel, omtrent de geldigheid van een selectief
distributiesysteem, vooruitloopt op het antwoord door te oordelen dat een
niet-erkend handelaar die in zijn grootwarenhuizen producten verkoopt
waarvan de fabrikant de verdeling heeft voorbehouden aan geselecteerde
verdelers en dit op de verpakking van zijn producten vermeldt, een met de
eerlijke handelspraktijken strijdige daad stelt (Voorz. Kh. Verviers 4 november 1994,

Ing. Cons.

1995, 379 met noot P. De Vroede).

ONDERAFDELING II

UITSLUITING VAN DADEN VAN NAMAKING

365. ART. 95

IS NIET VAN TOEPASSING OP DADEN VAN NAMAKING DIE VALLEN

ONDER DE WETTEN BETREFFENDE DE UITVINDINGSOCTROOIEN, DE WAREN- OF
DIENSTMERKEN, DE TEKENINGEN OF MODELLEN EN HET AUTEURSRECHT

(ART. 96)

Ð Voor de bescherming via beteugeling als daden van aanhaking en kopie
È ren
komen slechts in aanmerking de prestaties die niet beschermd of beschermbaar
zijn op grond van de wetgeving inzake intellectuele of industrie
Èle eigendom.
Gelet op art. 96 kan de staking van daden van beweerde namaak van prestaties
die het voorwerp kunnen uitmaken van intellectuele of industrie
È le eigendomsrechten niet worden bevolen bij gebreke aan daarvan te onderscheiden begeleidende omstandigheden die een misleidend of verwarringstichtend effect
hebben (Brussel 17 september 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 583).

§ 1. Waren- of dienstmerken
(Wet 19 maart 1962 zoals aangevuld bij Protocol van 10 november 1983
(

B.S.

13 oktober 1986) met ingang van 1 januari 1987, verder B.M.W.)

366. BESLISSING

VAN HET HOF VAN CASSATIE

Ð Inzake merken (B.M.W.)

besliste het Hof van Cassatie dat onder de in art. 96 gestelde uitzondering
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enkel inbreuken op art. 13 a lid 1 (gebruik, van eenzelfde of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren) vallen en niet de inbreuken op art. 13 a
lid 2 (Elk ander niet-gerechtvaardigd gebruik in het economisch verkeer dat
de merkhouder schade berokkent.) (Cass. 3 november 1989,
216).

T.B.H.

1990,

Vraag blijft of deze rechtspraak na aanpassing van de B.M.W. aan de eerste
EG-merkenrichtlijn onverkort zal gehandhaafd blijven, m.a.w. of het begrip
namaking al dan niet beperkend of extensief zal worden geõÈnterpreteerd. De
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel opteerde voor een
restrictieve interpretatie van de uitsluiting. Wat niet als namaking stricto
sensu kan worden aangemerkt moet door de stakingsrechter worden benaar-

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

stigd (Voorz. Kh. Brussel 30 september 1996,

1996, 589; in
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dezelfde zin Voorz. Kh. Kortrijk 1 februari 1996,
Voorz. Kh. Antwerpen 14 juli 1995,

367. DOOR

.

1996, 493;

1995, 385).

DE B.M.W. NIET VERBODEN PRAKTIJKEN

Het verbergen van een collectief merk door er een zelfklevend etiket over

te plakken wordt niet door de B.M.W. verboden. Bijgevolg zijn de gevolgen
die rechtstreeks en uitsluitend uit het verbergen van dit collectief merk
voortvloeien niet onrechtmatig en kunnen zij niet aangemerkt worden als
schade in de zin van de meer algemene wetgeving die de WHPC is (Voorz.

Jaarboek H.P.
ibidem

Kh. Brussel 23 september 1996,

1996, 544, met noot J. Stuyck

,,L'effet supple
Âtif de l'article 93 LPCC par rapport a
Á la protection de la
proprie
Âte
Â intellectuelle'',

.

, 551-553).

De handel in vervormde Coca Colaflesjes als decoratiestukken, terwijl de

Coca Colaflesjes ingeschreven zijn als Beneluxmerk voor niet-alcoholische
dranken maakt een ander gebruik van het merk uit in de zin van art. 13, a 2

o

B.M.W. hetgeen via art. 93 kan benaarstigd worden (Voorz. Kh. Brugge
3 november 1994,

368. GEBRUIK

.

Jaarboek H.P.

1994, 476).

VAN HET MERK

Handelingen die geen daden van namaking zijn maar een onrechtmatig

gebruik van het merk uitmaken worden via art. 95 en niet via art. 96

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

aangevochten (Voorz. Kh. Hasselt 17 november 1995,
1995, 450, in dezelfde zin Brussel 19 januari 1996,

1996,

425 waarbij wordt bevestigd Voorz. Kh. Brussel 19 juni 1995,

1995, 375). In casu ging het in deze over het gebruik van een merk door een
direct marketingfirma die door dit gebruik een profiel van de consument
trachtte te bekomen.

.

Het gebeurt ook dat de vermelding van de merknamen van andermans

machines wordt gedoogd omdat aldus kon worden verduidelijkt dat de
producten die de verkoper zelf aanbiedt compatibel zijn met die machines
(Voorz. Kh. Brussel 30 januari 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 146).

313

369. TOEPASSING

B.M.W.

VAN DE RELEVANTE BEPALINGEN VAN DE

DOOR DE

STAKINGSRECHTER

.

Art. 96 WHPC belet de stakingsrechter niet de relevante bepalingen van de

B.M.W. toe te passen om het beweerdelijk abusief gebruik van een slogan te
bepalen wanneer naast de bescherming van het gemeenrecht ook de bescherming van het merkenrecht wordt ingeroepen. Het ging in deze om de als

Mannen weten waarom

merk voor het bier Jupiler gedeponeerde slogan ,,

''.

De voorzitter oordeelde dat de reclameslogan als reclameboodschap werd
ervaren zodat merkenrechtelijke bescherming uitgesloten is (Voorz. Kh.
Brussel 30 september 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 589, met noot B. Ponet

en H. Lamon, ,,De bescherming van een reclameslogan'',

.

ibidem

, 593).

Een reclamecampagne voor een dagblad d.m.v. affiches waarop een
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krantenkop wordt afgebeeld verwijzend naar een merk, terwijl die krantenkop enkel werd gecree
È erd voor die campagne, buiten elke context van
informatie aan het publiek om, en in omstandigheden dat het gebruik van
het merk een pejoratief aspect heeft, is een gebruik van een merk dat
verboden is door art. 13, a, 2 B.M.W. en dus een daad verboden op grond

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

van art. 93 (Voorz. Kh. Brussel 27 juni 1994,
Voorz. Kh. Kortrijk 1 februari 1996,

.

1994, 343; vgl.

1996, 493).

Verwant met voornoemde zaak betreft de procedure ingeleid door General

Motors Corporation (G.M.C.) tegen de B.V. Noteboom Fashion. G.M.C. had
het merk Corvette bij het Beneluxbureau gedeponeerd voor autovoertuigen.
Verweerster deponeerde hetzelfde merk voor kledingwaren. De vordering
werd afgewezen omdat de aanlegger niet kon aantonen dat de wagens
waarop het merk betrekking heeft bij een groot deel van het publiek op
het Beneluxterritorium gekend is. Aanlegger blijft dus in gebreke aan te
tonen dat er verwarringsgevaar zou ontstaan wanneer hetzelfde merk gebruikt wordt voor een kledinglijn (Voorz. Kh. Brussel 5 februari 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 501 met noot L. Van Bunnen ,,Le juge de cessation
o

et l'article 13, a, 1 c de la loi Benelux sur les marques'',

ibidem

, 505).

370. DE STAKINGSRECHTER BEVOEGD NA ANALYSE VAN DE IN ART. 13, a B.M.W.
VOORKOMENDE BEGRIPPEN

.

Op grond van art. 13, a B.M.W. kan de merkhouder zich verzetten tegen

elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat
dat bij het publiek een associatie wordt gemaakt tussen het teken en het merk
(deze bepaling geldt ook voor dienstmerken).
Er is overeenstemming wanneer merk en teken elk in hun geheel en onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat mede daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die
met het teken geconfronteerd wordt, associaties tussen het merk en het teken
worden gewekt.
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Voor de toepassing van art. 13, a B.M.W. moet het bewijs van ,,

ringsgevaar

'' niet geleverd worden, ,

associatiemogelijkheid

verwar-

'' volstaat. Ver-

warren is het ongekende nemen voor het gekende of het ene voor het andere,
terwijl het bij overeenstemming mogelijk is dat degene die met een overeenstemmend teken geconfronteerd wordt, niet het ene voor het andere
neemt doch eventueel onbewust een verband legt tussen beide tekens, zodat
bijv. de indruk kan ontstaan dat men te doen heeft met producten of firma's
die onrechtstreeks verband houden met elkaar.
Het volstaat niet dat een onderscheiden woordenmerk gecombineerd wordt
met een ander woord opdat er geen overeenstemming meer met dat woordmerk zou zijn in de zin van art. 13, a B.M.W.
Het bestaan van een geldige reden in de zin van art. 13, a B.M.W. is niet
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gelijk te stellen met een ,,

redelijk belang

''.

Wie beroep doet op art. 13, a B.M.W. moet niet aantonen dat er reeds
effectieve schade is ingetreden, de loutere mogelijkheid of gevaar van schade
volstaat. De voorzitter verwerpt de toepassing van art. 96 omdat de keuze van
de betwiste benaming (benaming Erico) zonder noodzaak gebeurde. Voor de
toepassing van een geldige reden moet door de gebruiker een zodanige

noodzaak
N.V.
,,

'' van het gebruik van precies dat teken worden aangetoond.

Bouwonderneming Erico

Verweerster heeft als handelsnaam gekozen ,,

''. Er bestaat volgens de voorzitter een associatiemogelijkheid met het

merk Erico Products Inc. en Erico Europa BV merknamen van resp. eerste en
tweede eiseres. De voorzitter is van oordeel dat de toepassingsvoorwaarden
van art. 13, a B.M.W. niet vervuld zijn en verklaart zich dienvolgens bevoegd overeenkomstig art. 95 WHPC (Voorz. Kh. Kortrijk 21 september
1995,

Jaarboek H.P.

1995, 410).

371. DE INVLOED VAN DE KWALIFICATIE LUXEPRODUCT Ð De kwalificatie van
een product als luxeproduct heeft geen invloed op de toepassing van de
B.M.W. (Voorz. Kh. Brussel 13 november 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 445).

§ 2. B.T.M.W. (Benelux Tekeningen en Modellenwet)
(Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966)

372. UITGANGSPUNT

.

ART.

14 B.T.M.W.

Uitgangspunt is hier andermaal dat de exclusieve werking van de

B.T.M.W. t.a.v. de WHPC alleen de in de B.T.M.W. uitgewerkte beschermingsomvang betreft zoals die limitatief wordt beschreven in art. 14, 1ste lid
B.T.M.W. Ook in deze kan desgevallend op de stakingsrechter beroep
worden gedaan (Voorz. Kh. Kortrijk 27 februari 1995,
1995, 364).

.

Jaarboek H.P.

Zulks zal o.m. het geval zijn ter beteugeling van begeleidende omstan-

digheden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Men dient er zich evenwel voor te hoeden de namaak van het al dan niet gedeponeerd model te
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begeleidende omstandigheden om aan de toepassing
van art. 14, B.T.M.W. te ontsnappen
herkwalificeren als ,,

''. De Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Hasselt stelt dienvolgens dat art. 96 zich ertegen verzet dat het
assembleren en verkopen van een friteuse als parasitaire mededinging wordt
verboden om de enkele reden dat het uiterlijk van die friteuse gelijkt op dat

van de friteuse van een andere fabrikant of omdat daardoor verwarring
ontstaat (Voorz. Kh. Hasselt 7 januari 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 417).

§ 3. Auteursrechtelijke bescherming
(Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten gew. bij Wet van
3 april 1995)

373. ELKE

WIJZE VAN REPRODUCTIE VAN EEN PRESTATIE VAN EEN PRODUCENT
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VAN FONOGRAMMEN, MET INBEGRIP VAN PLAGIAAT MET AANWENDING VAN DE
MENSELIJKE MIDDELEN IS EEN DAAD VAN NAMAKING

Ð De schending van een

naburig recht of namaak in de zin van art. 87 Auteurswet valt in toepassing
van art. 96 buiten de bevoegdheid van de stakingsrechter (Voorz. Kh. Brussel
9 december 1996,
374. DE
,,ELKE

Jaarboek H.P.

1996, 607).

NOODZAKELIJKHEID VAN EEN STRIKTE INTERPRETATIE VAN DE TERM

BETROKKENE''

(ART. 87 § 1

LID

5

AUTEURSWET)

Ð Het gaat niet op

elke betrokke-

om op grond van een zeer ruime interpretatie van de termen ,,

ne

'' in art. 87 § 1 lid 5 Auteurswet een derde die geen titularis is van de

geschonden auteursrechten een beroep op de stakingsvordering ex 95 te
ontzeggen (Brussel 2 oktober 1996,
375. ORIGINELE

Jaarboek H.P.

1996, 465).

SOFTWARE WORDT DOOR HET AUTEURSRECHT BESCHERMD

Ð

Niet-originele software komt voor geen bescherming in aanmerking (Voorz.
Kh. Brussel 8 januari 1992,

Jaarboek H.P.

1992, 414).

§ 4. Uitvindingsoctrooien
(Wet van 28 maart 1984)

376. HET

RECHT VAN DE OCTROOIHOUDER

Ð Artikel 27 § 2 van de wet van

28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien geeft aan de octrooihouder het
recht iedere derde te verbieden middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van zijn uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de
geoctrooieerde uitvinding, met inbegrip van middelen die algemeen in de
handel verkrijgbaar zijn, voor zover degene aan wie geleverd wordt, aangezet wordt tot het verrichten van een verboden handeling. Dergelijke handelingen bestaan er o.m. in een werkwijze aan te bieden of toe te passen.
Krachtens art. 52 § 1 van dezelfde wet maakt een aanbod of levering gedaan
in die omstandigheden een daad van namaking uit. De verkoop van een
product met op het etiket de vermelding dat dat product in menging of in
combinatie met het geoctrooieerd product van een ander kan gebruikt
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worden, is derhalve een daad van namaking die onder de wet betreffende het
uitvindingsoctrooi valt, zodat, uit hoofde van art. 95 WHPC daarvoor geen
stakingsbevel kan worden uitgesproken (Voorz. Kh. Brussel 10 juni 1992,

Jaarboek H.P.

1992, 423).

ONDERAFDELING III

UITSLUITING VAN CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN

377. UITGANGSPUNT:

HET ARREST VAN HET

HOF

VAN

CASSATIE

VAN

1943 Ð

Zoals geweten komt de uitsluiting van contractuele tekortkomingen niet voor
in de WHPC. Wel werd tijdens de voorbereidende werken tot de wet gesteld
dat de cassatierechtspraak vastgelegd in het arrest van 25 november 1943
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(Cass. 25 november 1943,
378. SAMENLOOP
DELICTO

Pas.

1944, I, 70) van toepassing zou blijven.

VAN DE VORDERING EX CONTRACTU EN DE VORDERING EX

Ð Sinds het stuwadoorarrest (Cass. 7 december 1973,

Pas.

1974,

I, 376) werd een algemene regel inzake samenloop van de vordering

contractu

en de vordering

ex delicto

ontwikkeld.

ex

Deze zienswijze werd bekrachtigd door het Hof van Cassatie in het arrest van
4 juni 1993. De vordering tot staken kan door een niet-concurrent slechts
worden ingesteld tegen diegene die een contractuele fout begaat indien die
tekortkoming tezelfdertijd en los van het contract een schending oplevert van
het verbod een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen
(Cass. 4 juni 1993,

Jaarboek H.P.

T.B.H.
T.B.H.

1993, 498;

1994, 608). In de daarop

aansluitende noot ,,Over co-existentie en samenloop tussen de vordering tot
staking en de vordering ex contractu'',

1994, 610 e.v. betuigen J.

Stuyck en Chr. Pauwels hun instemming met deze beslissing.).

.

In de lijn van de samenlooptheorie is nog te vermelden een arrest van het

Hof van Beroep te Luik. In deze zaak ging het om de schending van een nietconcurrentiebeding in een overeenkomst van overdracht van een handelsfonds (Luik 11 februari 1994,

.

Ing. Cons.

1994, 164).

In het raam van een op de handelspraktijkenwet gebaseerde vordering tot

staking zijn contractuele inbreuken slechts relevant in zoverre ze tevens
daden opleveren die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken. Aan
een concessiegeefster kan niet worden verweten dat zij, met het oog op de
vervanging van haar concessiehouder in Belgie
È contact heeft gezocht met
een andere vennootschap die vennootschapsrechtelijk verbonden is met haar
concessiehouder in Frankrijk. Zo'n contactname kan op zichzelf niet worden
aangemerkt als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad. Een
parallelimport waarbij door de concessiegever vervaardigde producten worden aangekocht bij de Franse concessiehouder van die producten, is niet
verboden en maakt geen inbreuk uit op de eerlijke handelspraktijken. Hieraan staat niet in de weg dat er een vennootschapsrechtelijke binding bestaat
tussen de parallelimporteur en die Franse concessiehouder via het deels
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gemeenschappelijk aandeelhouderschap (Antwerpen 20 mei 1996,
1996-97, 889).

.

R.W.

De begunstigde van een niet-concurrentiebeding heeft er belang bij dat

beding te doen eerbiedigen, zodat zijn vordering tot staken, gericht tegen een
derde omwille van zijn beweerde medeplichtigheid in de miskenning ervan,
ontvankelijk is. De miskenning door deze derde van dergelijk beding is geen
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, daar zelfs indien zulks als
een aquiliaanse fout zou kunnen beschouwd worden in de zin van art. 1382
B.W. de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien uitsluitend contractueel
is, zowel van oorsprong als van aard (Voorz. Kh. Brussel 20 januari 1995,

T.B.H.

1995, 315 met instemmende noot J. Stuyck, ,,(Im)possibilite
Â de

l'action en cessation a
Á l'encontre du tiers participant a
Á la violation d'une
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clause de non-concurrence'',

ibidem

, 319 e.v.).

379. TOCH WAS, WELISWAAR ONDER DE GELDING VAN DE WHP, NOG EEN ANDER
GELUID TE HOREN

Ð De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Verviers 16 mei 1990,

Jaarboek H.P.

1990, 348) daarin gevolgd door het

Hof van Beroep te Luik (25 oktober 1990,

Jaarboek H.P.

1990, 269) zijn van

oordeel dat een contractuele tekortkoming waarbij de beroepsbelangen van
een derde worden geschaad een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad kan uitmaken (Luik 25 oktober 1990,

Jaarboek H.P.
ibidem

1990, 269 met

instemmende noot P. De Vroede, ,,Quand le contrat ajoute des re
Âgions
nouvelles au domaine de la responsabilite
Â de
Âlictueuse'',
380. DE

272).

STAKINGSRECHTER IS NIET VOLLEDIG ONBEVOEGD IN CONTRACTUELE

AANGELEGENHEDEN

.

Aanvaard wordt dat, zo het de stakingsrechter niet toekomt een overeen-

komst waarin een onrechtmatig beding voorkomt nietig te verklaren, hij
niettemin dergelijk beding kan aanmerken als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken en als dusdanig verbieden (Voorz. Kh. Brussel 8 maart 1996,

Jaarboek H.P.
H.P.

1996, 256; Voorz. Kh. Dendermonde 21 juni 1995,

1995, 217).

.

Jaarboek

Een vordering gebaseerd op een overeenkomst die strijdig is met de

openbare orde kan niet worden ingewilligd op straffe van schendig van

nemo auditur turpitudinem suam allegans.
Jaarboek H.P.

art. 1131 B.W. en het adagium: ,,
(Kh. Brussel 28 januari 1994,

.

''

1994, 493).

De stakingsrechter is ook bevoegd om een overeenkomst die als verweer-

middel wordt opgeroepen, te onderzoeken (Antwerpen 26 april 1993,

boek H.P.
.

1993, 311).

Jaar-

De stakingsrechter mag de contractuele relaties tussen partijen onderzoe-

ken om uit te maken of zij de hoedanigheid van verkoper hebben (Brussel
21 juni 1996,
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Jaarboek H.P.

1996, 442).

ONDERAFDELING IV

DE STAKINGSVORDERING KRACHTENS ART. 97

381. ART. 97 VERVANGT DE ARTT. 54BIS EN 55BIS WHP Ð De Voorzitter stelt
eveneens het bestaan vast, en beveelt de staking van de inbreuken opgesomd
in art. 97. Dit artikel, nu een procedureartikel geworden, herneemt mits twee

bis

toevoegingen de vroegere art. 54
382. TOEPASSINGSGEVALLEN

.

bis

en art. 55

OP GROND VAN ART.

WHP.

97

ZIJN SCHAARS

Een vordering ingesteld door de Minister van Arbeid en Tewerkstelling
o

Jaarboek
Jaarboek H.P.

wegens overtreding van art. 97, 9 (Voorz. Kh. Luik 13 april 1995,

H.P.

1995, 524; vgl. Voorz. Kh. Namen 22 juni 1994,

1994, 456 m.b.t. een vordering ingesteld door voornoemde minister).
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.

o

Een vordering ingesteld op grond van art. 97, 7

door de Minister van

Financie
Èn teneinde achterstallige BTW te innen (Voorz. Kh. Doornik
30 maart 1994,

.

Jaarboek H.P.
in fine

Krachtens art. 97

1994, 324).

kan de voorzitter de opheffing van de staking

toestaan zodra bewezen is dat aan de inbreuk een einde gemaakt werd.
Hieruit mag worden afgeleid dat naargelang het gevorderde met het vaststellen van de inbreuk niet meer noodzakelijk de staking hoeft gepaard te
gaan (Voorz. Kh. Brussel 23 juli 1993,
De Vroede).

.

R.W.

1993-1994 met kritische noot P.

Soms wordt de inschrijving in het handelsregister verboden in toepassing

van art. 97, zij het dan met een uitstel van 6 maanden (Voorz. Kh. Tongeren
21 maart 1997,

.

Jaarboek H.P.

1997, (474) 481).

De vermelding ,,gratis krediet'' verboden door de wet op het consumeno

tenkrediet wordt als inbreuk op art. 97-12 aangemerkt (Voorz. Kh. Verviers,
5 juli 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 225).

ONDERAFDELING V

WIE KAN EEN STAKINGSVORDERING INSTELLEN?

§ 1. De belanghebbenden art. 98 § 1, 1
383. HET

.

CRITERIUM: HET VEREISTE BELANG

Het vereiste belang voor de ontvankelijkheid van een vordering moet

worden beoordeeld op het ogenblik van de inleiding van de vordering
(Bergen 6 februari 1996,

.

1994,

.

Jaarboek H.P.

1996, 153).

Het vereiste belang mag louter moreel zijn (Voorz. Kh. Brussel 29 maart

Jaarboek H.P.

1994, 70).

Het belang om een vordering in te stellen dient beoordeeld te worden op

basis van wettelijke elementen. De bedoeling van de partijen zoals de
betrachting een economische machtspositie te verwerven met het oog op
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toekomstige onderhandelingen is niet relevant (Luik 8 december 1992,

Jaarboek H.P.
.
Jaarboek H.P.

1992, 398).

Een concurrent is een belanghebbende (Voorz. Kh. Ieper 9 december

1993,

.

1993, 219).

De omstandigheid dat andere handelaars hetzelfde doen, belet niet dat de

vordering tot staken zich maar beperkt tot e
Âe
Ân van hen (Voorz. Kh. Brussel
8 februari 1993,
1993,

.

D.C.C.R.

Jaarboek H.P.

1993, 173; zie ook Voorz. Kh. Brussel 23 juli

, nr. 28, 1995, 154 met noot van P. De Vroede).

in se

Het belang voor het instellen van een vordering moet als ,,

'' recht-

matig worden beschouwd wanneer deze vordering de bescherming beoogt
die de wet verleent aan onderscheidende tekens waarvan de eiser titularis is
(Brussel 19 januari 1996,
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.

Jaarboek H.P.

1996, 425)

De fabrikant van producten heeft een moreel belang om een vordering tot

staken in te stellen, indien hij daarbij nastreeft dat de wet gee
Èerbiedigd wordt
bij de verkoop van zijn producten, zelfs indien dit belang slechts bij het
vellen van het vonnis al dan niet bevestigd wordt (Voorz. Kh. Nijvel

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

15 december 1995,
30 januari 1996,

.

1995, 237; in dezelfde zin Brussel

1996, (146) 149).

Detailhandelaren die lid zijn van een selectief distributiesysteem, hebben

er een persoonlijk belang bij niet geconfronteerd te worden met concurrentie
van een verkoper die niet onderworpen is aan de distributiebeperkingen
waaraan zij wel onderworpen zijn (Voorz. Kh. Brussel 6 maart 1995,

boek H.P.

.

1995, 755; zie ook Luik 13 april 1995,

Ing. Cons.

Jaar-

1996, 558).

De begunstigde van een niet-concurrentiebeding heeft er belang bij dit

beding te doen eerbiedigen, zodat zijn vordering tot staken gericht tegen een
derde omwille van zijn beweerde medeplichtigheid in de miskenning ervan
ontvankelijk is (Voorz. Kh. Brussel 20 januari 1995,

.

T.B.H.

1995, 315).

De partij die een vordering tot staking wegens schending van de eerlijke

handelsgebruiken instelt hoeft niet noodzakelijk verkoper te zijn maar moet
wel belanghebbende zijn bij de vordering (Voorz. Kh. Antwerpen 11 december 1997,

H.P.

Jaarboek H.P.

1997, 641; zie ook Brussel 17 juni 1995,

Jaarboek

1995, 312, noot E. Gijbels, ,,De l'intere
Á faire constater une infraction
Ãt a

aux usages honne
Áre commerciale sans e
Â resse
Â a
Á sa cessaÃtes en matie
Ãtre inte
tion'',

.

ibidem

, 316 e.v.).

Ook de consument is belanghebbende zo hij het bewijs levert van een

verkregen, actueel, en persoonlijk belang in de zin van art. 17 Ger. W.
(Voorz. Kh. Brussel 27 juni 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 469). Dergelijk

belang ontbreekt wanneer de consument twee dagen na de verkoopovereenkomst van de aankoop afzag en het gegeven voorschot werd terugbetaald
(Voorz. Kh. Gent 28 september 1992,
384. AFWIJZING

.

Jaarboek H.P.

1992, 441).

BIJ GEBREK AAN BELANG

Wanneer een officie
Èle distributeur van producten een vordering tot staken

instelt tegen een parallelinvoerder waarvan het doel er kennelijk in bestaat
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dat een legale import en een rechtmatige concurrentie op de Belgische markt
worden verhinderd, is de eis bij gebrek aan rechtmatig belang ontoelaatbaar
in de zin van art. 17 Ger. W. (Voorz. Kh. Brussel 8 november 1996,
1997-1998, 444).

.

R.W.

Een vennootschap in vereffening waarvan het handelsfonds werd over-

gedragen heeft niet de vereiste hoedanigheid om een vordering in te stellen.
De enkele omstandigheid waarin dergelijke vennootschap gehouden is de
overnemer van het handelsfonds te vrijwaren tegen uitwinning, impliceert
geenszins dat deze vennootschap een vordering tot staken zou kunnen in-

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

stellen (Voorz. Kh. Brussel 2 februari 1994,
Voorz. Kh. Mechelen 15 december 1992,
Kh. Antwerpen 1 december 1997,

.

1994, 427; vgl.

1992, 462; Voorz.

1997, 618).

Een vennootschap die een vordering tot staken instelt, doch hangend het
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geding failliet verklaard wordt zonder dat de curator de economische activiteiten verderzet, heeft niet langer belang bij het vaststellen van een inbreuk
op de WHPC noch bij het instellen van een vordering tot staken (Voorz. Kh.
Leuven 24 mei 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 452).

De vordering tot staken is niet toelaatbaar wegens gebrek aan belang

wanneer het doel van de vordering er kennelijk enkel in bestaat onrechtmatigheden te horen vaststellen met het oog op een latere eis in nietigheid en /
of schadevergoeding (Voorz. Kh. Brussel 22 april 1992,
419).

.

Jaarboek H.P.

1992,

De vordering tot staken ingeleid door de medecontractanten van een

onderneming van timesharing, die er toe strekt de inbreuken te doen staken
waarvan ze zelf het slachtoffer waren, is niet toelaatbaar omdat de eisers
geen persoonlijk belang hebben bij de staking (Voorz. Kh. Brussel 22 april
1992,

D.C.C.R.

, nr. 20, 1993, 361, met kritische noot G. Glas en M. Van den

Abbeele).

.

De echtgenote van een verkoper heeft geen rechtstreeks belang om de

vordering tot staken in te stellen m.b.t. een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad die de beroepsbelangen van haar echtgenoot schaadt of zou
kunnen schaden. Het huwelijk met een verkoper wiens beroepsbelangen
geschaad worden, verleent haar als dusdanig niet de hoedanigheid van belanghebbende in de zin van art. 98 § 1 WHPC (Antwerpen 20 januari 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 570).

§ 2. De Minister (art. 98 § 1-2)
385. DE

MINISTER OVEREENKOMSTIG ART.

1-8 Ð Wordt bedoeld: de minister

tot wiens bevoegdheid de economische zaken behoren. Hij is niet bevoegd zo
het verzoek betrekking heeft op een daad bedoeld bij art. 93.

.

Een ministerie
Èle vordering dient te worden ingesteld door de Belgische

Staat vertegenwoordigd door de bevoegde minister die de vordering instelt

orgaan

als ,,

'' van de Belgische Staat. De betrokken minister moet niet

aantonen dat hij een belang heeft bij het instellen van de vordering of dat

321

de vordering in het algemeen belang noodzakelijk is (Antwerpen 29 juni
1993,

Jaarboek H.P.

1993, 38). De minister kan pas optreden na de waar-

schuwingsprocedure van art. 101 te hebben toegepast (zie hierover randnummer 416). De Minister van Economische Zaken is opgetreden tegen
o

postorderbedrijven die zich bezondigen aan overtreding van art. 23, 10 .
Dit optreden werd met succes bekroond zij het soms dat een uitspraak in
beroep daartoe nodig was (Voorz. Kh. Tongeren 16 februari 1993,

H.P.

Jaarboek

1993, 68). Dit vonnis werd bevestigd door het Hof van beroep te

Antwerpen (29 juni 1993,
,,art. 23, 10

o

Jaarboek H.P.

1993, 38 met noot J. Stuyck,

WHPC: een ongeluksnummer? of Schindler's lot'',

53 e.v.).

ibidem

,

Voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Doornik werd de
minister in het ongelijk gesteld (2 maart 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 272). Dit
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vonnis werd hervormd door het Hof van Beroep te Bergen (6 februari 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 160). In een andere zaak die reeds een aanvang kende
o

onder de gelding van de WHP art. 20, 4 , werd de Belgische Staat eveneens
pas in het gelijk gesteld door het Hof van Beroep te Bergen (6 februari 1996,

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

1996, 153; voorziening in Cassatie verworpen 17 oktober

1997,

.

1997, 412).
o

Zijn nog te vermelden een vordering wegens schending van art. 23, 4 (het

weglaten door de verkoper van essentie
Èle inlichtingen met de bedoeling te
misleiden) en van art. 63-68 m.b.t. de waardebonnen (Voorz. Kh. Bergen
10 september 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 103) een vordering wegens schen-

ding van art. 5d en 26 (Voorz. Kh. Brussel 22 februari 1993,

Jaarboek H.P.
o

1993, 166), een vordering wegens schending van art. 23-1
Charleroi 5 juni 1997,

Jaarboek H.P.

(Voorz. Kh.

1997, 197) een vordering wegens

vermeende schending van de artt. 43 en 53 (Voorz. Kh. Brussel 3 oktober
1997,

Jaarboek H.P.

1997, 266) en een vordering wegens een vermeende

schending van art. 84 (Voorz. Kh. Brussel 16 september 1997,
1997, 379 met kritische noot P. De Vroede).

Jaarboek H.P.

§ 3. Een beroeps- of interprofessionele vereniging art. 98 § 1.3
386. BASISVOORWAARDE:

HET

BEZIT

VAN

DE

RECHTSPERSOONLIJKHEID

Ð

Art. 98, §1-3 vereist niet dat een beroeps- of interprofessionele vereniging
het bestaan van een belang bewijst. Het volstaat dat zij rechtspersoonlijkheid
heeft (Voorz. Kh. Hasselt 23 oktober 1992,
387. ART. 98, §1

.

Jaarboek H.P.

1992, 160).

IN FINE

In afwijking van de bepalingen in de artikelen 17 en 18 Ger.W. kan een

beroeps- of interprofessionele vereniging in rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.
Met deze bepaling werd ten onrechte geen rekening gehouden door de
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout (24 maart 1995,
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Jaarb. H.P.
Jaarb. H.P.
.

1995, 514) en door zijn college te Mechelen (15 oktober 1992,
1992, 462). Deze beslissingen mogen vergeten worden.

Wel dient de betrokken groepering zo zij de status van VZW heeft, de door

de Wet van 27 juni 1921 opgelegde verplichtingen na te komen. Hetzelfde
geldt zo zij de status overeenkomstig de Wet van 31 maart 1898 heeft.
Art. 9 van de VZW-wet vereist dat elke wijziging van de statuten binnen de
maand nadat ertoe besloten is in de

Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

bekend

dient gemaakt te worden. Datzelfde art. 9 vereist niet dat bij wijziging van de
statuten de nationaliteit van de leden wordt bekendgemaakt. Evenmin wordt
vereist dat bij wijziging van de bestuurders hun beroep en woonplaats openbaar
wordt gemaakt (Voorz. Kh. Hasselt 4 oktober 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 922).

Tegen leden van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan een
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vordering tot staken worden ingesteld opdat door hun persoonlijk toedoen
niet meer namens de vereniging inbreuken op de WHPC zouden worden
verdergezet. Die leden kunnen zich niet beroepen op het feit dat zij hun
activiteiten uitoefenen voor een niet met rechtspersoonlijkheid beklede vereniging om aan een stakingsvordering te ontsnappen (Voorz. Kh. Hasselt
10 april 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 517).

De vordering van een beroepsvereniging in de zin van de Wet van

31 maart 1898 is ontvankelijk en deze beroepsvereniging behoudt haar
rechtspersoonlijkheid ook al heeft zij de lijst van haar leden niet neergelegd
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg conform art. 8 voornoemde
wet (Voorz. Kh. Brussel 15 december 1995,
zin Brussel, 21 mei 1997,
388. GEEN

Jaarboek H.P.

ACTIO POPULARIS

R.W.

1995-96, 1420, in dezelfde

1997, (304) 306).

Ð De actio popularis is onbestaand in het

Belgisch recht. Het feit dat enkele leden van een VZW schade hebben
geleden kan niet ingeroepen worden als bewijs voor schade geleden door
de VZW zelf. De vordering tot staken die door deze VZW om deze feiten
wordt ingesteld is onontvankelijk (Voorz. Kh. Hasselt 27 augustus 1997,

Jaarboek H.P.
389. EEN

1997, 624).

VORDERINGSRECHT OOK VOOR BUITENLANDSE GROEPERINGEN

Ð Het

vorderingsrecht waarover sprake in art. 98 § 1, 3 geldt ook voor buitenlandse
beroepsgroeperingen die de rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens de
wetgeving van het land van herkomst (Voorz. Kh. Ieper 8 februari 1993,

Jaarboek H.P.

T.B.H.
Handelspr.
Jaarboek H.P.

1993, 65;

10 november 1994,

Brussel 29 maart 1994,
390. DE

1994, 648; zie ook Voorz. Kh. Antwerpen

, 1994/10, randnummer 167; Voorz. Kh.
1994, 70).

ORDE DER APOTHEKERS BEANTWOORDT NIET AAN DE GESTELDE VOOR-

WAARDEN

.

De Orde der Apothekers is geen beroepsvereniging in de zin van art. 98 §1,

3 Ð zij kan niet doen vaststellen dat een promotiecampagne van een
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leverancier gericht tot apothekers strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken
bij gebrek aan schade aan haar belangen als verkoper of consument te kunnen
inroepen (Voorz. Kh. Brussel 27 juni 1994,

Ing. Cons.
.

1995, 121).

Jaarboek H.P.

1994, 469;

Door de Orde der Apothekers werd ook zonder succes een vordering

ingesteld wegens het verbergen van een collectief merk waarvan de Orde
titularis is (Voorz. Kh. Brussel 23 september 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 544,

noot J. Stuyck: ,,L'effet supple
Âtif de l'art. 93 LPCC par rapport a
Á la protection de la proprie
Â te
Â intellectuelle ± le juge national et le contro
Ã le du respect
d'une de
Âcision de la Commission Europe
Âenne en matie
Áre de concurrence'',

ibidem

, 551 e.v.).
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§ 4. Andere Ministers (art. 98 § 2)
391. Onverminderd de eventuele toepassing van de artikelen 93 en 95 op de
daarin bedoelde daden wordt de vordering gegrond op art. 97 ingediend op
verzoek van de minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd is.
Ð Deze aangelegenheid werd reeds behandeld in randnummer 382.

ONDERAFDELING VI

DE BEKENDMAKING (ART. 99)

392. DE

.

IN ART.

99

UITGEWERKTE REGELING

Art. 99 bepaalt dat de in toepassing van de WHPC genomen beslissingen

openbaar kunnen gemaakt worden. Deze maatregelen van openbaarmaking
aldus art. 99, lid 2, mogen slechts worden opgelegd indien zij er kunnen toe
bijdragen dat de gewraakte daad of de uitwerking ervan ophouden. In
tegenstelling tot het bepaalde in de WHP moet voor de bekendmaking niet
meer gewacht worden tot het vonnis definitief is.

.

Problemen kunnen zich voordoen wanneer de bekendmaking gebeurde en

het desbetreffende vonnis werd hervormd en tevens de bekend te maken
samenvatting van de beslissing werd gewijzigd. Beslist werd dat in dergelijke geval de gewijzigde tekst op kosten van de geõÈntimeerde i.e. de in eerste
aanleg winnende partij diende te worden bekendgemaakt (Brussel 21 juni
1996,

D.C.C.R.

, nr. 33, 1996, 365).

393. DE

BEKENDMAKING MOET NIET NOODZAKELIJKERWIJZE DE GANSE BESLIS-

SING BETREFFEN

Ð De voorzitter kan de bekendmaking beperken tot de

samenvatting die hij opstelt. Het presidentie
È le pensum kan verschillende
vormen aannemen: nu eens een nieuwe tekst (Voorz. Kh. Brussel 24 juli
1992,

Jaarboek H.P.

1992, 144) dan weer het beschikkend gedeelte van het

vonnis (Voorz. Kh. Hasselt 10 april 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 517) of de

door de voorzitter aangemerkte delen van het vonnis (Voorz. Kh. Brussel
8 oktober 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 112). Vrij uitzonderlijk wordt de

bekendmaking van de volledige tekst van het vonnis bevolen (Voorz. Kh.
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Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

Brussel 3 oktober 1995,
14 september 1994,

394. OVEREENKOMSTIG

1995, 196; Voorz. Kh. Brussel

1994, 354).

ART.

99

KAN DE BEKENDMAKING OP VERSCHILLENDE

MANIEREN GEBEUREN:

.

Zo besliste de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Ieper de

aanplakking aan de binnenkant van de toegangsdeur van het handelspand
evenals op de toonbank op duidelijke, d.i. in groot lettertype van minimum
1 cm doorsnede, van de door de voorzitter geformuleerde vermelding:

Ingevolge art. 53 § 1 WHPC mogen de uitgegeven waardebonnen van
Femina-mercerie-lingerie 10% korting, niet worden ingeruild tot 3 januari
1994
Jaarboek H.P.
,,

'' (Voorz. Kh. Ieper 9 december 1993,
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.

1993, 219).

Soms wordt dan wel vergeten te vermelden hoelang de aanplakking moet

duren (Voorz. Kh. Nijvel, 5 februari 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 366). Van

zijn kant stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt
dat het beschikkend gedeelte van het vonnis gedurende e
Âe
Ân maand moest
worden aangeplakt op de plaats van uitbating, eraan toevoegend dat de
aanplakking diende te gebeuren op een gemakkelijk zichtbare plaats op de
voorgevel of op de inkomdeur (Voorz. Kh. Hasselt 10 april 1995,

H.P.
.

1995, 517).

Jaarboek

Frequenter zijn de bekendmakingen in kranten of tijdschriften. Nu eens

wordt gepreciseerd in welke kranten de publicatie moet gebeuren, (Antwerpen 1 maart 1993,

Jaarboek H.P.

1993, 297) meestal bepaalt de eiseres zelf

in welke kranten (het aantal wordt beperkt) zij de bekendmaking wenst
(Voorz. Kh. Namen 31 mei 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, (154) 187).

Bekendmaking kan ook bij middel van een circulaire gebeuren. Uiteraard

dient dan wel bepaald aan wie dergelijke circulaire dient te worden verzonden: bijv. aan bepaalde bedrijven op basis van lijsten uit de Gouden Gids
(Voorz. Kh. Kortrijk 15 februari 1993,

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

1993, 719) of aan de

verzekeringsmakelaars die de betwiste reclame met het betwiste aanbod
ontvingen (Voorz. Kh. Brussel 15 februari 1993,

.

1993, 249).

Bekendmaking via radio:

Bevolen wordt, gedurende drie opeenvolgende dagen en op dezelfde uren als
deze die gekozen werden voor de uitzending van de betwiste reclameboodschap, voorlezing van een communique
Â op de radioprogramma's van RTBF

Voici un communiqueÂ relatif aÁ la publiciteÂ pour le nectar de fruits
,,Punica'' diffuseÂe il y a quelque temps sur nos antennes. Par un jugement
rendu le 30 mars 1992 aÁ la requeÃte de la FeÂdeÂration Royale de l'Industrie
des Eaux et des Boissons RafraõÃchissantes, le Tribunal de Commerce de
Bruxelles a constateÂ que cette publiciteÂ, qui se caracteÂrisait par une comparaison avec la limonade, comportait des comparaisons et des omissions
trompeuses et deÂnigrantes, et il a ordonneÂ que cesse sa diffusion. Il a
eÂgalement ordonneÂ la publication de ce jugement dans des quotidiens.
Jaarboek H.P.
en BRT: ,,

''

(Voorz. Kh. Brussel 30 maart 1992,

1992, 115).
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.

Zeer uitzonderlijk is de beslissing de tekst van het dispositief schriftelijk

kenbaar te maken aan iedere persoon aan wie verweerster het boek dat
verdoken reclame bevat liet geworden (Voorz. Kh. Brussel 14 oktober
1992,

Jaarboek H.P.

1992, 150 met noot S. De Meuter, ,,Pseudo-weten-

schappelijke studies als reclame'',

.

ibidem

, 154 e.v.).

Al even uitzonderlijk is de beslissing die aan eiseres toelaat haar leden in

kennis te stellen van de gerechtelijke uitspraak doch zonder de identiteit van
verweerster te vermelden (Voorz. Kh. Brussel 1 december 1993,

H.P.

1993, 287).

Jaarboek

395. DE PUBLICATIEKOSTEN Ð De bekendmakingskosten, inclusief de kosten
van de eventuele vertaling zijn ten laste van de verliezende partij (Voorz. Kh.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
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Namen 31 mei 1995,
14 april 1997,
ber 1997,

1995, (154) 187; Voorz. Kh. Brussel

1997, (185) 190; Voorz. Kh. Brussel 29 decem-

1997, 214).

396. DE MAATREGELEN VAN OPENBAARMAKING MOETEN ERTOE KUNNEN BIJDRAGEN DAT DE GEWRAAKTE DAAD OF DE UITWERKING ERVAN OPHOUDT

Ð De

voorzitter beschikt in deze over een grote appreciatievrijheid, die slechts
getemperd wordt door de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen tegen
een weigering tot de bekendmaking van de beslissing over te gaan (Antwerpen 16 september 1996,
397. DE

Jaarboek H.P.

BEKENDMAKINGSWEIGERING

1996, 204).

Ð Sommige weigeringen zijn ternau-

de gegevens van de zaak
rechtvaardigen de publicatie niet
Jaarboek H.P.
Wij zien de noodzaak van de publicatie niet in. Het
verbod op zich zal de gewraakte inbreuken doen ophouden
Jaarboek H.P.
Nu ze niet gerechtvaardigd
is kan de gevraagde publicatie niet worden toegestaan.
Jaarboek H.P.
wernood gemotiveerd. Bij wijze van voorbeeld: ,,

'' (Voorz. Kh. Brussel 13 april 1994,

1994,179). ,,

'' (Voorz. Kh.

Hasselt 16 juli 1996,

1996, 237). ,,

'' (Voorz. Kh. Brussel

2 september 1996,
398. SOMMIGE

1996, 540).

BEKENDMAKINGSWEIGERINGEN ZIJN OP NIET OVERTUIGENDE WIJ-

ZE GEMOTIVEERD

.

De gevraagde bekendmaking en rechtzetting worden afgewezen, het zou

neerkomen op een vorm van gratis publiciteit, ook gelet op het feit dat de sector
der distributiesystemen specifiek in de automobielbranche reeds dermate onrustig is en de (on)eerlijke concurrentie uiterst gevoelig ligt zodat elk ingrijpen
zoveel mogelijk dient gemeden te worden. De dwangsom wordt afdoende
geacht (Voorz. Kh. Antwerpen 12 oktober 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 203).

Ingevolge de tijd verstreken sinds de laatste gewraakte feiten, meer

bepaald ongeveer drie jaar, is het niet aannemelijk dat een publicatie van
het stakingsbevel nu nog kan bijdragen tot het doen ophouden van de
gewraakte handelingen of van de nawerking ervan (Antwerpen 16 september
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Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
1996,

1996, 204; vgl. Voorz. Kh. Brussel 4 september 1992,

1992, 144).

.

,,L'affichage et la publication ne se justifient pas sur base de l'art. 99, al. 2.

En effet l'infraction a pris fin et la demanderesse ne pre
Âcise pas en quoi cette
mesure serait de nature a
Á supprimer les effets de l'acte incrimine
Â'' (Voorz.
Kh. Nijvel 22 december 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 466).

Er dient geen gevolg te worden verleend aan het verzoek van eiseres

(APOB) tot publicatie en aanplakking, gelet enerzijds op de mogelijke
verwarring in hoofde van verweerster (bedoeld wordt een onduidelijkheid
van de wetgever m.b.t. het thans voor iedereen geldende verbod van aankondiging van prijsvermindering voor niet-seizoensgebonden producten tijdens de sperperiode) en anderzijds het feit , dat gezien het verstreken zijn van
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de winterperiode eiseres voor de toekomst tegen mogelijke nieuwe inbreuken tijdens de komende zomer-sperperiode voldoende wordt beschermd door
de dwangsommen (Voorz. Kh. Mechelen 17 februari 1994,
1994, 176; vgl. Luik 16 november 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 236).

De publicatie kan geen bijkomende sanctie zijn (Voorz. Kh. Leuven

17 november 1992,

.

Jaarboek H.P.

Jaarboek H.P.

1992, 168).

Publicatie moet niet bevolen worden nu verweerster spontaan de gewraak-

te manier van reclame voeren heeft stopgezet en zelfs aanbiedt dit vonnis ter
kennis te brengen bij hen die de synthesenota ontvingen. Bovendien is de
rechter van oordeel dat de bekendmaking een reclamevoordeel aan eiseres
zou verschaffen dat in wanverhouding staat tot het nadeel dat zij zou hebben
opgelopen (Voorz. Kh. Hasselt 21 december 1992,
176).

.

Jaarboek H.P.

1992,

De publicatie wordt niet toegestaan. De feiten geven aan dat verweer-

ster doorgaans wel de inspanningen opbrengt om de wetgeving op het taalgebruik na te leven. Wellicht verklaart een onachtzaamheid of gebrekkige
organisatie Ð die naar de inhoud van de WHPC weliswaar geen rechtvaardiging inhoudt Ð de tekortkoming bij 2 van de 23 toestellen van een
Nederlandstalige handleiding (Voorz. Kh. Brugge 9 juli 1993,

H.P.

1993, 32).

399. EEN BEKENDMAKINGSINCIDENT Ð Bij vonnis

dd.

Jaarboek

5 oktober 1994 van de

Jaarboek H.P.
De Standaard L'Echo
Financieel Economische Tijd

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (

1994, 113) wordt Belgacom veroordeeld tot de bekendmaking van het
gevelde vonnis, binnen de 8 dagen na betekening, in

Le Soir La Libre Belgique
,

, en de

,

,

.

Deze publicatiemaatregel werd op een zodanige wijze uitgevoerd dat het
publiek ontmoedigd wordt of zelfs verhinderd om er op normale wijze kennis
van te nemen; de maatregel draagt niet bij de gewraakte handelingen of de
uitwerking ervan te doen ophouden. Eiseres, ITT Promedia die geen vrede
nam met de manier waarop verweerster Belgacom het publicatiebevel had
uitgevoerd, dagvaardde Belgacom in kort geding vo
Âo
Â r de Voorzitter van de
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Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel teneinde Belgacom te verplichten
het vonnis behoorlijk uit te voeren.
Deze vordering werd afgewezen op 15 december 1994. Tegen deze uitspraak
werd door Promedia hoger beroep ingesteld. Dit leidde tot het arrest van
24 augustus 1994 van het Hof van Beroep te Brussel.
Bij dit arrest werd het onbetamelijk uitvoeren van de door de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Brussel (vonnis 5 oktober 1994) opgelegde
publicatie als foutief aangemerkt. Het publicatieverbod werd niet te goeder
trouw uitgevoerd en van zijn wettelijk doel afgewend. De schade die daardoor geleden wordt, wordt het best beperkt en hersteld door over te gaan tot
een nieuwe publicatie, in een lettertype, op een wijze en een plaats die in de
kranten waarin het vonnis moest gepubliceerd worden gebruikelijk zijn voor
dergelijke publicaties. Het arrest voegt daar nog aan toe dat de appellante,
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zijnde ITT Promedia slechts tot voormelde publicatie mag overgaan nadat zij
geõÈntimeerde ten gronde voor de rechter heeft gedagvaard (Brussel 24 augustus 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 482).

ONDERAFDELING VII

DE DWANGSOM

400. GER. W.

ART.

1385BIS

TOT

1385NONIES Ð De voorzitter kan, mits de

eisende partij de desbetreffende vraag heeft gesteld, een dwangsom opleggen
die in principe verbeurt per vastgestelde overtreding van het betekende

bis
nonies
gretig

stakingsbevel (artikel 1385

tot 1385

Opvallend is wel dat vrij ,,

Ger.W.).

'' wordt ingegaan op het verzoek de

eventuele niet-naleving van het stakingsbevel via een dwangsom te sanctioneren. Eerder uitzonderlijk is dan ook de beslissing niet in te gaan op de
toekenning van de gevraagde dwangsom (Voorz. Kh. Bergen 4 maart 1994).
Tegen deze weigering kan incidenteel beroep worden ingesteld (Antwerpen
14 april 1996,

.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
1996, 204).

Uiteenlopend zijn de bedragen van de toegewezen dwangsom: van 5 000 BEF

(Antwerpen 14 april 1997,

1997, 131) tot 100 000 000 BEF

(Voorz. Kh. Brussel 20 januari 1997,

.

1997, 453).

Bij de toekenning van een dwangsom kan een maximum worden bepaald.

Zo wordt een dwangsom van 10 000 BEF per dag vertraging opgelegd met
een maximum van 10 000 000 BEF (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996,

Jaarboek H.P.
.

1996, 240).

Een termijn kan om billijkheidsoverwegingen worden toegekend (Voorz.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

Kh. Hasselt 11 oktober 1996,
3 oktober 1995,

1996, 370 (Voorz. Kh. Brussel

1995, 196).

401. MATIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER Ð Het komt de voorzitter (of
het hof van beroep) toe de gevraagde dwangsom te milderen (Voorz. Kh.
Nijvel 17 november 1993,
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Jaarboek H.P.

1993, 485).

.

onmoge-

Inzake de verbeurdverklaring van de dwangsom moet het begrip ,,

lijkheid

'' weliswaar beperkend worden geõÈnterpreteerd, maar de rechter geniet

toch van een ruime appreciatiebevoegdheid of er al dan niet een geval van
onmogelijkheid voorhanden is. De onmogelijkheid kan niet worden gelijkgesteld met overmacht; er is slechts sprake van onmogelijkheid wanneer het
onredelijk zou zijn van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid
te vereisen teneinde aan de hoofdveroordeling te voldoen. Omwille van de
appreciatiebevoegdheid en de niet-gelijkstelling van onmogelijkheid met
overmacht beschikt de rechter over een matigingsbevoegdheid (Voorz. Kh.
Leuven 5 september 1997,

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

1997, 626; in dezelfde zin Voorz.

Kh. Brugge 27 november 1997,

1997, 639).

402. HET VERBEUREN VAN DE DWANGSOM KAN IN TWEE TIJDEN GEBEUREN Ð De
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naleving van een stakingsbevel kan in twee tijden gebeuren. Zo bijv. de
aanpassing van het uithangbord en de handelsnaam binnen de twee maanden,
voor de aanpassing van het interieur wordt een termijn van e
Âe
Ân jaar toegekend. Het verbeuren van de dwangsom zal hiermee rekening houden (Voorz.
Kh. Gent 22 februari 1993,
403. EEN

.

Jaarboek H.P.

1993, 507).

STAKINGSRECHTER KAN VERGETEN EEN DWANGSOM OP TE LEGGEN

GeõÈntimeerden laten gelden dat de eerste rechter (Voorz. Kh. Hasselt

31 augustus 1994) niettegenstaande de desbetreffende vermelding in de
redengeving van het beroepen vonnis geen dwangsom begrootte in het
dictum, zij bovendien eisen een dwangsom op te leggen van 10 000 BEF.
De eerste rechter heeft in het dictum van het beroepen vonnis geen dwangsom begroot. Uit de redengeving blijkt overduidelijk dat werd beslist een
dwangsom van 50 000 BEF per vastgestelde inbreuk op te leggen; het
ontbreken van de vermelding in het dictum maakt geen wijziging van het
beroepen vonnis noodzakelijk omdat de beslissing van de eerste rechter
vaststaat. De begroting van 50 000 BEF per vastgestelde inbreuk noopt niet
tot wijziging van het beroepen vonnis. Deze som lijkt voldoende om appellante af te houden de gestaakte praktijk te herhalen (Antwerpen 16 september
1996,

Jaarboek H.P.

404. PRECISERING

.

1996, (204) 207).

VAN DE GESANCTIONEERDE OVERTREDING

Uiteraard wordt ook de te sanctioneren overtreding gepreciseerd. Zo

wordt aan een postorderbedrijf een dwangsom opgelegd van 50 000 BEF
per 1 000 exemplaren van de publicitaire documenten die in overtreding van
het verbod zouden verspreid worden na verloop van e
Âe
Ân maand na de
betekening van het arrest (Bergen 6 februari 1996,
(160) 181).

.

Jaarboek H.P.

1996,

Een andere mogelijkheid: dwangsom van 500 000 BEF per dag of per deel

van een dag en per vastgestelde overtreding (Voorz. Kh. Doornik 7 mei 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 46).
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.

Het gebeurt dat een verweerster twee overtredingen worden aangerekend.

Dit leidt dan tot een differentie
È ring van de opgelegde dwangsom (Voorz. Kh.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

Tongeren 17 oktober 1995,

1995, 426; zie ook Voorz. Kh.

Mechelen 17 februari 1994,

1994, 176 en Voorz. Kh. Brussel,

13 april 1994,

1994, 185).

405. DWANGSOM

ALS SANCTIE VOOR DE NIET-UITVOERING VAN DE OPGELEGDE

Ð Een dwangsom kan ook opgelegd worden indien de

BEKENDMAKING

verliezende partij niet overgaat op de voorgeschreven wijze en binnen de
gestelde termijn tot de bekendmaking van het gevelde vonnis (Voorz. Kh.

Jaarboek H.P.
D.C.C.R.

Hasselt 10 april 1995,
Brussel 10 juli 1996,

1995, 524; in dezelfde zin Voorz. Kh.

, nr. 35, 1997, 126).

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

406. WIJZIGING VAN HET BEDRAG DER DWANGSOM DOOR DE RECHTER IN BEROEP
Ð Het is mogelijk dat de rechter in beroep de opgelegde dwangsom wijzigt
(Brussel 18 april 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 57). Wordt het bedrag vermin-

derd of wordt beslist geen dwangsom op te leggen dan zal de reeds verbeurde
en betaalde dwangsom moeten terugbetaald worden (Brussel 4 november
1993,

T.B.B.R.

, 1995/3, 230).

407. BETWISTING

ROND HET VERBEUREN VAN EEN DWANGSOM

Ð In geval van

betwisting of een dwangsom verbeurt, komt het aan de beslagrechter toe om
na te gaan of de voorwaarden van verbeuren van de uit te spreken dwangsom

Jaarboek H.P.
Pas I

aanwezig zijn (Voorz. Kh. Bergen 10 september 1993,
(103) 111), op het gezag van Cass. 26 juni 1987,

1993,

, 1988, 1328).

ONDERAFDELING VIII

DE INLEIDING VAN DE VORDERING

408. HET

.

AAN TE WENDEN

''

,,INSTRUMENT

Artikel 100, lid 2 bepaalt dat de vordering mag ingeleid worden bij

verzoekschrift. Aangenomen wordt dat de vordering ook kan worden ingeleid bij exploot van de gerechtsdeurwaarder. De Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel oordeelde dat de rechtsgeldigheid van de rechtspleging niet is aangetast wanneer een gerechtsbrief waaraan een exemplaar
van het inleidend verzoekschrift gehecht werd, naar het juiste adres werd
verstuurd, doch door de post aan de griffie werd teruggezonden met de

onbekend
ontoereikend adres
Jaarboek H.P.

vermeldingen ,,

'' en ,,

13 januari 1993,

.

'' (Voorz. Kh. Brussel

1993, 504).

Het niet-versturen aan de verwerende partij, van een verzoekschrift op

grond van art. 100 geeft slechts aanleiding tot nietigheid van de procedure
wanneer de belangen van die partij geschaad werden (Voorz. Kh. Antwerpen
9 januari 1997,
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Jaarboek H.P.

1997, 169).

409. TERMIJN

.

VOOR HET INSTELLEN VAN EEN PROCEDURE

De WHPC legt geen vereiste op qua termijn voor het instellen van een

vordering in rechte; de enige termijn is deze van een 30-jarige verjaring. Elk
slachtoffer kan een vordering instellen zolang de gewraakte daden niet
gestopt zijn of nog kunnen herhaald worden (Voorz. Kh. Namen 20 april
1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 443).

Rechtsverwerking kan slechts zelden intreden door het louter verloop van

tijd. Eiseressen hebben nooit een houding aangenomen die tegenstrijdig zou
zijn met het recht dat zij thans uitoefenen. Integendeel in hun laatste brief vo
Âo
Âr
het stilvallen van de correspondentie blijkt duidelijk dat zij van oordeel waren
dat verweerster hun reclamemateriaal nabootste. Uit de gegevens van het
vonnis blijkt dat eiseressen stilgezeten hadden van 10 juni 1991 tot 27 novem-
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ber 1992 (Voorz. Kh. Hasselt 28 mei 1993,

.

Jaarboek H.P.

1993, 423).

Rechtsverwerking is geen rechtsbeginsel, afstand van recht dient bewezen

te worden uit onbetwistbare feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.
Het stilzitten tegen het gebruik van een verwarringstichtende handelsnaam
gedurende een periode van minder dan een jaar waarbinnen dan nog aangemaand werd, kan niet als een vermoeden van afstand gelden, nu de eisende
partij er enkel dient op te letten dat haar eis niet verjaard is (Voorz. Kh. Gent
22 februari 1993,
410. GEEN

Jaarboek H.P.

1993, 507).

VOORAFGAANDE AANMANING

Ð Er bestaat geen verplichting om

een voorafgaande aanmaning te sturen alvorens tot dagvaarding wegens een
inbreuk op de WHPC over te gaan (Voorz. Kh. Brugge 3 november 1994,

Jaarboek H.P.

1994, 476).

È INDIGING VAN DE OVERTREDING
411. HET INSTELLEN VAN DE VORDERING NA BEE

Ð Uit een arrest van het Hof van Cassatie werd te voorbarig geconcludeerd
dat een vordering tot staken onder de WHPC uitsluitend een voorwerp heeft
wanneer de daad op het ogenblik van de instelling van de vordering nog aan
de gang is. Zoals H. De Bauw heeft aangetoond, hebben rechtsleer en
rechtspraak er zich niet bij neergelegd dat enkel concrete daden die nog
aan de gang zijn op het ogenblik dat zij het voorwerp worden van een
vordering tot staken, met een stakingsbevel gesanctioneerd kunnen worden
(H. De Bauw, ,,Het bevel tot staken van inbreuken op de WHPC die een
einde hebben genomen'',
412. HET

.

Liber Amicorum P. De Vroede

, I, 387, e.v.).

GEVAAR VOOR HERHALING EN DE HOUDING VAN DE DADER

Herhaling is niet uitgesloten wanneer degene die de slechtmaking ten laste

wordt gelegd, stelt dat hij ten gronde gelijk heeft en zijn handelwijze gerechtvaardigd was (Voorz. Kh. Hasselt 25 maart 1994,
320).

.

Jaarboek H.P.

1994,

Het feit dat een publiciteitsactie reeds afgelopen is op het ogenblik van het

inleiden van de vordering heeft niet tot gevolg dat geen stakingsbevel meer
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kan uitgesproken worden. Vermits de handelaar nog steeds werkt met folders
waarin hij in de tijd beperkte aanbiedingen doet voor bepaalde producten,
bestaat er gevaar voor herhaling (Antwerpen 1 maart 1993,
1993, 297).
413. HET

OORDEEL OVER DE MOGELIJKE HERHALING

Jaarboek H.P.

Ð Er moet rekening

gehouden worden met de natuurlijke ijver van verkopers om de grenzen van
de verkoopmogelijkheden voortdurend te verleggen en daarbij gewild of ongewild te handelen in het grensgebied van de geoorloofde en niet-geoorloofde
handelspraktijk (Voorz. Kh. Leuven 17 november 1992,
1992, 168).

.

Jaarboek H.P.

Het feit dat aan een ongeoorloofde aankondiging van een prijsverminde-
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ring een einde werd gesteld vo
Âo
Â r de inleidende dagvaarding maakt de
vordering tot staken niet zonder voorwerp, vermits uit deze enkele omstandigheid niet kan worden afgeleid dat de inbreuk niet meer herhaald zou
kunnen worden (Voorz. Kh. Brussel 26 april 1993,
169).

.

Jaarboek H.P.

1993,

Het feit dat een affichecampagne een einde heeft genomen vooraleer de

vordering tot staken van die campagne wordt ingesteld sluit het gevaar van
herhaling niet uit en maakt de vordering niet onontvankelijk (Voorz. Kh.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

Namen 20 april 1994,
30 juni 1997,
414. IN

1994, 443; vgl. Voorz. Kh. Brussel

1997, 493).

DE HIERNA VERMELDE GEVALLEN WERD DE HERHALINGSMOGELIJKHEID

VOOR UITGESLOTEN GEHOUDEN:

.

Wanneer de eiseres na het instellen van de stakingsvordering niet meer

dezelfde positie in het economisch circuit inneemt en een herhaling van de
verweten daden daardoor onmogelijk geworden is, moet de stakingsvordering onontvankelijk worden verklaard wegens gebrek aan voorwerp (Voorz.
Kh. Aarlen 5 december 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 605).

Voor een uitverkoop die gebeurde met miskenning van de bepalingen van de

wet, doch die ondertussen afgelopen is, kan geen stakingsbevel meer uitgesproken worden (Voorz. Kh. Hasselt 29 mei 1992,
415. DE

Jaarboek H.P.

1992, 226).

INSCHRIJVING VAN DE VORDERING TOT STAKING, INGESTELD EN BEHAN-

DELD ZOALS IN KORT GEDING

Ð RECHTZETTING INZAKE ROLZETTING Ð Volgens

het Hof van Beroep te Brussel dient de vordering tot staking op de (algemene) rol ingeschreven te worden daags vo
Âo
Â r de zitting waarvoor de dagvaarding is gedaan op straffe van nietigheid van het exploot en dit bij
toepassing van art. 716-717 Ger. W.
De vordering in kort geding die op de daartoe voorziene bijzondere rol
(art. 712 Ger. W.) wordt ingeschreven, wordt door dergelijke rigoriste en
gelukkig tamelijk geõÈsoleerde interpretatie niet getroffen. Zij kan ingeschreven worden op ieder ogenblik vo
Âo
Â r de zitting waarvoor gedagvaard werd.
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Art. 100 WHPC stelt dat de vordering tot staking wordt ingesteld zoals in
,,

kort geding

''. Deze beschikking slaat evenveel op de dagvaardingstermij-

nen als op de inschrijving op de rol zodat art. 716-717 Ger. W. geen
toepassing vinden inzake vorderingen tot staking die qua inschrijving op
de rol, bij de vorderingen in kort geding en hun bijzondere rol behoren.
J.F. van Drooghenbroek die deze materie bespreekt (,,L'inscription de l'action en cessation forme
Â e et instruite selon les formes du re
Âfe
Âre
Â: quand la mise
au ro
Ã le appelle en une mise au point'',

T.B.H.

1995, 272-280) stipt aan dat in

tegenstelling tot de teksten en de beginselen die aan de grond liggen van het
bovenstaande, (tot nu toe) de vorderingen tot staking doorgaans ingeschreven worden op de algemene rol. Zulks is blijkbaar te wijten aan een
eenzijdige interpretatie van het Ministerie van Financie
Èn dat in een rondschrijven bestemd voor de griffiers weliswaar voorkeur gegeven heeft aan de
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belangen van de Schatkist boven de orthodoxe toepassing van de wet. Tot
vo
Âo
Â r 1 januari 1995 genoot immers de inschrijving op de bijzondere rol van
o

de vordering in kort geding van fiscale immuniteit (oud art. 268, 1

Wb

Registratierechten thans gewijzigd door art. 7 en 8 van de Programmawet
van 24 december 1993).
Nu wordt de inschrijving op de rol van de vordering in kort geding waarbij de
vorderingen tot staking behoren, onderworpen aan een griffierecht van
2 800 BEF.
Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarop van Drooghenbroek
steunt is van 14 september 1994 (8ste kamer B.V.B.A. Optic 2011/APOB,
RG nr. 1994/30954, onuitg.).

AFDELING VII
WAARSCHUWINGSPROCEDURE

416. BEPERKTE VERPLICHTE AANWENDING VAN DE WAARSCHUWINGSPROCEDURE
(ART. 101) Ð De waarschuwingsprocedure geldt alleen voor de minister
wanneer hij beslist een vordering in te stellen. Wanneer andere belanghebbenden een procedure wensen in te leiden dienen zij niet vooraf hun
toevlucht te nemen tot voormelde procedure.
Uit de cijfers m.b.t. de onderzoeksactiviteiten van het Bestuur Economische
Inspectie blijkt dat de bevoegde administratie heel wat waarschuwingen tot
mogelijke overtreders heeft gezonden soms gevolgd door een ,,
(Zie

Jaarboek H.P.

1997, 824)

417. ART. 101

1994, 568;

ibidem

1995, 847;

ibidem

SCHENDT HET GELIJKHEIDSBEGINSEL NIET

pro justitia
ibidem

''

1996, 936;

Ð Op prejudicie
Èle

vraag vanwege de Correctionele Rechtbank te Luik diende het Arbitragehof
zich uit te spreken over de eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel
door de art. 101, 113 en 116. Het Arbitragehof besliste dat voornoemd
gelijkheidsbeginsel niet geschonden werd.
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Het feit dat artikelen 101, 113 en 116 WHPC de procedure van voorafgaande
waarschuwing en de mogelijkheid tot een administratieve transactie voorzien
wanneer de inbreuk vastgesteld wordt door een agent aangesteld door het
Ministerie van Economische Zaken en niet wanneer zij vastgesteld is door
een officier van de gerechtelijke politie, is geen inbreuk op de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie. Dit verschil in behandeling is immers niet het gevolg van de hoedanigheid van de verkopers, maar
uitsluitend van het bestaan van verschillende procedures die op alle verkopers van toepassing zijn (Arrest 13 195 van 7 februari 1995,
1995,

Jaarboek H.P.

418. SPOREN

VAN

1995, 472).

DE

WAARSCHUWINGSPROCEDURE

IN

DE

B.S.

11 maart

GEPUBLICEERDE

RECHTSPRAAK
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.

Van de zeer talrijke processen-verbaal van waarschuwing (bijv. 3237 in

1994 en 2.554 in 1997) zijn schaarse sporen in de gepubliceerde rechtspraak terug te vinden. Zo stelt de Correctionele Rechtbank te Gent dat
de kwade trouw van een verkoper die een verboden openbare verkoop
houdt vaststaat, wanneer enkele dagen tevoren tegen dezelfde persoon een
proces-verbaal van waarschuwing was opgesteld n.a.v. een gelijkaardige
openbare verkoop en de verkoper verwittigd was dat, althans voor de
Economische Inspectie, het delictueel karakter van zijn optreden vaststond
en desgevallend strafrechtelijke vervolging zou overwogen worden in geval
van een nieuwe overtreding (Corr. Gent 7 september 1993,
1993, 521).

.

Jaarboek H.P.

Een handelaar die niettegenstaande hij een proces-verbaal van waarschu-

wing heeft gekregen, verdergaat met een uitverkoop hoewel de initie
Èle
termijn van e
Âe
Ân maand verstreken is en hij niet tijdig een verzoek tot
verlenging heeft ingediend, handelt te kwader trouw (Antwerpen 28 juni
1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 339).

Van een door de Economische Algemene Inspectie opgesteld proces-

verbaal is er ook sprake in de zaak Bogytex G.C.V./Belgische Staat (Brussel
28 februari 1996,

Jaarboek H.P.

1996 (312) 317).

AFDELING VIII
SANCTIES
ONDERAFDELING I

STRAFBEPALINGEN

§ 1. Art. 102
419. HET

.

STRAFRECHT IS UIT DE

WHPC

NIET VERDWENEN

Niettegenstaande de depenalisatie blijft het mogelijk de overtredingen op

een der in art. 102 vernoemde bepalingen strafrechtelijk te behandelen. In
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Jaarboek H.P.
D.C.C.R.
leesbaarheid en goede zichtbaarheid
van de door meetinstrumenten verstrekte aanduidingen)
een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge (19 mei 1994,
1994, 45;

, nr. 27, 1995, 259) werd gesteld dat een

strafrechtelijke inbreuk op art. 11 (

geen bijzonder

bedrieglijk opzet vereist is. Het volstaat dat er algemeen opzet is dat

erin bestaat dat de beklaagde wetens en willens een laakbare daad heeft
gesteld.

.

Een zaakvoerder dient er zich van te vergewissen dat zijn instructies om de

prijzen op ondubbelzinnige en schriftelijke wijze aan te duiden en de datum
vanaf dewelke de aangekondigde prijsverminderingen van kracht worden
gedurende de ganse verkoopperiode aan te duiden, worden opgevolgd. Zo
zijn zaak toch inbreuken op deze reglementeringen pleegt, kan hij zijn
verantwoordelijkheid niet afwentelen op ondergeschikten (Corr. Brugge
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30 oktober 1995,

Jaarboek H.P.

1995, 542).

§ 2. Art. 103
420. TOEPASSINGSGEBIED

VAN ART.

103 Ð Art. 103 bestraft met een geld-

boete van 500 tot 20 000 BEF zij die te kwader trouw de bepalingen van de
WHPC overtreden, met uitzondering van deze welke bedoeld zijn in de
art. 102, 104 en 105 en met uitzondering van de in art. 97 bedoelde inbreuken
(vgl. Antwerpen 20 juni 1993,
421. HET

BEGRIP

,,TE

R.W

. 1993-94, 266).

KWADER TROUW''

Ð Uit de schaarse rechtspraak blijkt

de moeilijkheid om het begrip te kwader trouw te omschrijven. In zijn
referaat over de stafsancties (

De nieuwe wet handelspraktijken

, J. Stuyck

en P. Wytinck ed., 350) concludeerde A. Vandeplas zeer overtuigend dat
niemand precies weet wat met dit begrip bedoeld wordt.
De hierna volgende voorbeelden spreken deze conclusie niet tegen.

.

De kwade trouw die vereist is door art. 103 moet verstaan worden als de

bewuste daad die met kennis van zaken wordt gesteld wat ook de drijfveer
ervan weze (Corr. Luik 30 mei 1996,

.

Jaarboek H.P.

1996, 353).

Van zijn kant stelt het Hof van Beroep te Luik dat de verkoper die een

inbreuk op de bepalingen van de WHPC pleegt zijn goede trouw niet kan
inroepen wanneer de Inspectie van de Minister van Economisch Zaken hem
geõÈnformeerd heeft over de nieuwe wettelijke bepalingen van de WHPC
(Luik 21 december 1995,

.

Jaarboek H.P.

1995, 545).

De verkoper die reeds verschillende pro justitia's kreeg m.b.t. onregel-

matige prijsverminderingen en die betrokken was bij talrijke uitverkopen,
moet perfect op de hoogte zijn van de toepasselijke bepalingen van de
WHPC. De inbreuken die hij niettemin nog pleegt getuigen bijgevolg noodzakelijkerwijze van kwade trouw (Corr. Namen 8 november 1995,

H.P.
.

1995, 540).

Jaarboek

De kwade trouw van de verkoper staat vast wanneer een onwettige

uitverkoop heeft plaatsgehad niettegenstaande twee omstandige kennisge-
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vingen van de administratie van het handelsbeleid en hij gerechtvaardigd
wordt door onbeduidende motieven die daarenboven door het dossier worden
tegengesproken. De kwade trouw van de verkoper volgt uit de kennis van
het onwettig karakter van de geplande daden en de zekerheid van de onrechtmatigheid van zijn handelen alsook van zijn pogingen om de administratie van het handelsbeleid te misleiden omtrent de werkelijkheid en de
duur van de werken en de periodes gedurende dewelke werd overgegaan tot
de onwettige uitverkoop. De betrokken verkoper wordt veroordeeld, na
bevestiging van het vonnis

a quo

geveld door de Correctionele Rechtbank

te Nijvel tot het betalen van een geldboete van 500 BEF zijnde, met toepassing van de opcentiemen, 50 000 BEF (Brussel 26 mei 1997,
1997, 283).

.

Jaarboek H.P.

Er is kwade trouw wanneer een verkoper, hoewel hem gewezen werd
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op het inbreukmakend karakter van zijn folders, toch de reeds gedrukte

Jaarboek
Jaarboek H.P.

folders om financie
Èle redenen verspreidt (Corr. Gent 28 mei 1997,

H.P.

1997, 162; zie ook Corr. Leuven 15 april 1996,

322).
422. GEEN

SPRAKE VAN KWADE TROUW

1996,

Ð Er kan geen sprake van kwade

trouw zijn in hoofde van een verkoper die heeft nagelaten in een bestelbon de
vermelding door te halen, die stelt dat de verkoop werd afgesloten op zijn
maatschappelijke zetel, terwijl het in werkelijkheid een verkoop op een
handelsbeurs betrof, indien de verkoper aantoont dat geen onderscheid gemaakt wordt in geval van opzegging tussen de bestellingen verricht op de
maatschappelijke zetel en bestellingen buiten de vestiging van de verkoper
verricht en er geen veinzing kan worden aangetoond (Corr. Luik 21 februari
1997,

Jaarboek H.P.

1997, 391).

§ 3. Art. 104. 2
423. WEIGERING

VAN DE TOEGANG TOT DE VERKOOPRUIMTE

Ð De weigering

van de toegang tot de verkoopruimte evenals de weigering zijn identiteitskaart te vertonen aan de regelmatig aangestelde ambtenaar bevoegd om de
overtredingen van de WHPC op te sporen en vast te stellen, wordt bestraft
door art. 104, 2 (Corr. Turnhout 14 februari 1997,
noot A. Vandeplas).

R.W.

1997-98, 342 met

§ 4. Art. 106
424. ,,LE

Â TAT''
COMMERCIAL TIENT LE CRIMINEL EN E

Ð Wanneer de feiten

voorgelegd aan de rechtbank het voorwerp zijn van een vordering tot staking
kan er niet beslist worden over de strafvordering dan nadat een in kracht van
gewijsde beslissing is genomen betreffende de vordering tot staking (artikel
106 WHPC).
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425. HET

MOET TELKENS GAAN OM FEITEN DIE HET VOORWERP ZIJN VAN EEN

STAKINGSVORDERING

.

Het klassieke principe dat voorrang geeft aan de strafvordering wordt

enkel opzij gezet voor zover het gaat om feiten die het voorwerp zijn van een
vordering tot staking. Dat is niet het geval wanneer enerzijds de vordering tot
staken betrekking heeft op een schending van de bepalingen inzake uitverkoop en anderzijds klacht werd neergelegd wegens valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken in het kader van die uitverkoop (Voorz. Kh.
Hasselt 27 juni 1992,
Hasselt 25 juni 1996,

.

Jaarboek H.P.
Jaarboek H.P.

1992, 425; in dezelfde zin Voorz. Kh.
1996, 537).

Het moet vanzelfsprekend gaan om een vordering tot staking en een

vervolging voor een strafgerecht. Een onderzoek van de Raad voor de
Mededinging bezit niet het karakter van een strafvordering (Voorz. Kh.
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Brussel 14 september 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 354).

De in artikel 106 geformuleerde regel legt een schorsingsverplichting op

die van openbare orde is (Voorz. Kh. Luik 13 april 1995,
1995, 524).

Jaarboek H.P.

Voor beschouwingen m.b.t. het in art. 106 gestelde principe, inclusief de
toepassing ervan in andere wetten, zie P. De Vroede, ,,Quand le commercial
tient le criminel en e
Âtat'',
1995, 57.

Kanttekeningen bij de WHPC D.A.O.R.
,

, nr. 37,

AFDELING IX
OPSPORING EN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE WET
VERBODEN DADEN

ONDERAFDELING I

ART. 116 § 2

426. BETALING

EN UITDOVING VAN DE PUBLIEKE VORDERING

Ð Krachtens

art. 116 § 2 doet het betalen van de som die door het bestuur van de
Economische Inspectie wordt voorgesteld de publieke vordering uitdoven
(Corr. Bergen 1 december 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 612).

AFDELING X
ENKELE PROCEDUREPROBLEMEN
ONDERAFDELING I

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

427. VERWIJZING

NAAR HET GERECHTELIJK WETBOEK

Ð In afwezigheid van

een bepaling in de WHPC m.b.t. de territoriale bevoegdheid van de stakingsrechter wordt deze bepaald door het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer de
verweerder zijn maatschappelijke zetel heeft in het arrondissement Brussel,
is de Brusselse stakingsrechter bevoegd bij toepassing van art. 624 Ger. W.
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niettegenstaande het feit dat de bewuste feiten hebben plaatsgehad buiten het
Koninkrijk (Voorz. Kh. Brussel 2 september 1997,
428. DE

Jaarboek H.P.

1997, 204).

STAKINGSVORDERING IS GEEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING

Ð Aan-

gezien de stakingsvordering geen eis tot schadeloosstelling is, is naast de
rechter van de woonplaats van de verweerder slechts de voorzitter waar de
gewraakte handeling zich heeft voorgedaan, territoriaal bevoegd om de
staking van dergelijke handeling te bevelen (Voorz. Kh. Hasselt 17 oktober
1997,

Jaarboek H.P.

1997, 634).

429. GRENSOVERSCHRIJDENDE

.

RECLAME

De Brusselse stakingsrechter oordeelde dat hij territoriaal bevoegd is om

zich uit te spreken over reclame die gemaakt wordt in een Nederlands tijd-
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schrift wanneer dat tijdschrift ook in zijn gerechtelijk arrondissement verspreid
wordt (Voorz. Kh. Brussel 3 juni 1992,

Jaarboek H.P.

1992, 131). Zijn collega

te Antwerpen verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van een vordering aangaande reclame geconcipieerd en verspreid in Nederland en die slechts
door toedoen van een derde in Belgie
È werd verspreid ook al bracht de reclame
schade toe in Belgie
È (Voorz. Kh. Antwerpen 2 juli 1992,

Jaarboek H.P.

1992,

436). Zodra de gevolgen van de onrechtmatige mededinging zich in Belgie
È
voordoen past de Belgische rechter de Belgische wet toe (Bergen 29 september
1993,

T.B.H.

1994, 620). Onontvankelijk is de vordering strekkend tot het

verbieden van een in het Groothertogdom Luxemburg gestelde handeling
(Voorz. Kh. Aarlen 5 mei 1994,

.

Jaarboek H.P.

1994, 449).

De eventuele inbreuken in Frankrijk op de WHPC kunnen niet vastgesteld

worden op basis van een Belgische wetgeving die niet van toepassing is op
een vreemd grondgebied (Voorz. Kh. Ieper 8 februari 1993,

T.B.H.

1994,

648). In zijn artikel ,,Les effets internationaux de la loi sur les pratiques du
commerce'' (

T.B.H.

1994, 592 e.v.) verklaart A. De Caluwe
Â zich akkoord

met het arrest van het Hof van Beroep te Bergen. Hij neemt evenwel afstand
van de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Ieper omdat de aangevochten reclame in Belgie
È werd gedrukt en aanspoort
tot aankoop in Belgie
È.

.

Zelfs indien zij vanuit Frankrijk verspreid wordt, is reclame die in Belgie
È

kenbaar wordt gemaakt en gevolgen heeft, onderworpen aan de bepalingen
van de WHPC (Voorz. Kh. Doornik 26 maart 1997,
178).
430. BETWISTINGEN

.

Jaarboek H.P.

1997,

M.B.T. EEN INTERNETDOMEINNAAM

De Belgische stakingsrechter is territoriaal bevoegd om kennis te nemen

van een geschil omtrent de registratie van een internetdomeinnaam door een
Amerikaanse vennootschap wanneer de gelaakte daad in Belgie
È een eindpunt
heeft en daar op de markt beweerdelijk schade aanricht (Voorz. Kh. Brussel
11 juni 1997,

D.C.C.R.

Jaarboek H.P.

, nr. 39, 1998, 157).
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1997, 487, bevestiging Brussel 1 april 1998,

.

Het reserveren door een Amerikaanse vennootschap van een internetdo-

meinnaam waarin de handelsnaam van een Belgische vennootschap is opgenomen, buiten de wil en het weten van de Belgische vennootschap en met
als gevolg voor deze laatste dat haar handelsnaam voor haar minder beschikbaar wordt op Internet is een daad die geacht wordt in Belgie
È plaats te vinden
zodat de Belgische stakingsrechter bevoegd is (Voorz. Kh. Brussel 23 oktober 1997 en 27 november 1997,

Jaarboek H.P.

1997, 540). In zijn noot ,,Le

'domain grabbing' est-il un acte contraire aux usages honne
Áres
Ãtes en matie
commerciales'' is ook D. Van Bunnen van oordeel dat de Brusselse stakingsrechter bevoegd is (
431. BEVOEGDHEID

Jaarboek H.P.

1997, (548), 552).

VAN DE RECHTER VAN DE PLAATS WAAR DE HINDERLIJKE

GEVOLGEN ONDERVONDEN WERDEN
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.

Bij gebreke aan bewijs dat men inderdaad de hinderlijke gevolgen van een

daad ondervindt in het gerechtelijk arrondissement van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel voor wie de vordering tot staken wordt gebracht,
is die rechter niet bevoegd (Voorz. Kh. Verviers 28 januari 1992,

H.P.
.

1992, 416).

Jaarboek

De bevoegde stakingsrechter is deze van de plaats waar de inbreuk op de

WHPC werd begaan en de verplichting tot staken ontstaan is, alsmede van de
plaats waar de nadelige gevolgen van de inbreuk zijn ontstaan. Met deze
laatste wordt evenwel niet zonder meer bedoeld de rechter van de plaats waar
de zetel van de eisende partij zich bevindt (Voorz. Kh. Brussel 25 maart
1992,

Jaarboek H.P.

1992, 418).

432. DE TERRITORIAAL BEVOEGDE RECHTER IN GEVAL VAN VERKOOPSWEIGERING
Ð De vordering die ertoe strekt verkoopsweigering ongeoorloofd te verklaren mag gebracht worden vo
Âo
Â r de rechter van de plaats waar de beweerde
verplichting tot commercie
Èle samenwerking ontstaan is. Die weigering vindt
plaats ofwel op de maatschappelijke zetel van de verkoper van wie de
verkoopsweigering uitgaat, ofwel van de zetel van de verkoper die met die
weigering geconfronteerd wordt. Het zijn die plaatsen die bepalend zijn voor
de bevoegdheid van de rechter die zich over de geoorloofdheid van die
weigering moet uitspreken (Voorz. Kh. Nijvel 15 december 1995,

H.P.

1995, 535).

Jaarboek

ONDERAFDELING II

ROEKELOOS EN TERGEND GEDING

433. ALGEMENE

.

o

Art. 563, 3

DRAAGWIJDTE VAN ART.

o

563, 3

GER. W.

Ger. W. heeft een algemene draagwijdte zodat ook de sta-

kingsrechter schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding kan
toekennen. Het feit dat een deel van de vordering wordt toegekend, verhindert niet dat een ander deel tergend en roekeloos kan zijn (Voorz. Kh. Hasselt
11 oktober 1996,

Jaarboek H.P.

1996, 370).
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.

Wanneer inlichtingen afkomstig van de EG-autoriteiten het mogelijk

maken om te besluiten dat de organisatie van een verkoopsexclusiviteit
strijdig is met art. 85 § 1 EG, moet dit voor de eiser, die via een vordering
tot staken voor de nationale rechter de onrechtmatige verkoopsexclusiviteit
poogt te beschermen, een waarschuwing zijn omtrent het roekeloos karakter
van zijn vordering (Voorz. Kh. Brussel 23 september 1996, Jaarboek H.P.
1996, 544 met instemmende noot J. Stuyck).

ONDERAFDELING III

ANDERE

434. SAMENHANG Ð De stakingsrechter die geconfronteerd wordt met sa-
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menhangende vorderingen waarvan sommige wel en andere niet tot zijn
bevoegdheid behoren en die niet gescheiden kunnen worden, moet zich
onbevoegd verklaren voor het geheel, zonder verwijzing naar een andere
rechtbank (Voorz. Kh. Mechelen 13 oktober 1994, Jaarboek H.P. 1994,
474).
435. GEDWONGEN

TUSSENKOMST

Ð Partijen die geen verkopers zijn kunnen

in het kader van een vordering tot staken van oneerlijke mededinging gedagvaard worden in gedwongen tussenkomst en bindendverklaring van het
vonnis, wanneer de eisende partij aantoont dat het uitschakelen van de
relativiteit van het gewijsde van de uitspraak voor haar nuttig kan zijn in
een toekomstig geschil dat tussen haar en de gedaagde tot tussenkomst en
bindendverklaring zal gevoerd worden, eventueel voor een andere rechter
(Voorz. Kh. Kortrijk 3 mei 1993, Jaarboek H.P. 1993, 396).
436. EIS TOT VERBINDENDVERKLARING Ð Wanneer de erkende partij aantoont
dat het uitschakelen van de relativiteit van het gewijsde van een beslissing voor
haar nuttig kan zijn in een toekomstig geschil dat tussen haar en de gedaagde in
gedwongen tussenkomst zal gevoerd worden voor een andere rechter, moet de
verbindendverklaring worden toegestaan. De kosten van de vordering tot
gedwongen tussenkomst in verbindendverklaring zijn ten laste van de eisende
partij (Voorz. Kh. Kortrijk 6 november 1995, Jaarboek H.P. 1995, 431).
437. EIS

TOT VRIJWARING

Ð M.b.t. een vordering gestoeld op de WHPC is

een eis tot vrijwaring moeilijk vermits dergelijke vordering gaat over een
persoonlijke fout van degene die een inbreuk pleegt op die wet (Voorz. Kh.
Kortrijk 6 november 1995, Jaarboek H.P. 1995, 431).
438. DE WHPC

EN EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST

Ð Hoewel het bij ge-

schillen omtrent inbreuken op de WHPC vaak gaat om privaatrechtelijke belangen kan een schending van de bepalingen of de vereisten van de WHPC de
economische openbare orde raken (Voorz. Kh. Brussel 29 maart 1994, Jaarboek
H.P. 1994, 70; in dezelfde zin Luik 11 februari 1994, Ing. Cons. 1994, 169).
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Steunend op het hierboven geformuleerd standpunt stelt het Hof van Beroep
te Luik dat van de exclusieve bevoegdheid die de wet toekent aan de
voorzitter van de rechtbank van koophandel niet kan worden afgeweken
bij arbitrageovereenkomst (Luik 11 februari 1994, Ing. Cons. 1994, 169).
Deze te algemeen geformuleerde stelling wordt verworpen door G. Keutgen,
,,L'Arbitrabilite
Â des litiges et l'ordre public'', ibidem, 173 die evenwel de
mogelijkheid van arbitrage niet uitsluit.
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Inge DEMUYNCK

AFDELING I
DE CONSUMENT

439. ALGEMEEN Ð Een apart hoofdstuk wijden aan consumentenbescherming bij de bespreking van de rechtspraak die op basis van de WHPC van
1991 werd genomen, is een logische consequentie van de vooraanstaande
plaats die consumentenbescherming binnen de WHPC heeft ingenomen(1).
Waar onder de oude WHP de belangen van de consument, de belangen van
de handelaar en het algemeen belang min of meer in gelijke mate ter harte
werden genomen, ligt in de WHPC het zwaartepunt meer op de bescherming
van de consument. Het feit dat in de WHPC consumentenbescherming wel
altijd om de hoek komt kijken verklaart de soms gekunstelde wijze waarop
de rechtspraak inzake de WHPC over de hoofdstukken 6 en 7 verspreid ligt.
Kruisverwijzingen zullen aan dit euvel verhelpen(2).

(1) Het ligt allerminst in onze bedoeling om het ,,consumentenrecht'' in zijn geheel te overzien
en ook de rechtspraak die op andere ,,consumentenwetten'' dan de WHPC betrekking hebben
in dit overzicht op te nemen.
(2) De veelvuldig gehanteerde ,,Jaarboeken Handelspraktijken (en Mededinging)'' zullen op
de volgende wijze worden afgekort
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1991, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1992: Jaarboek H.P. 1991;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1992, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1993: Jaarboek H.P. 1992;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1993, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1994: Jaarboek H.P. 1993;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1994, Kluwer Rechts-

wetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1995: Jaarboek H.P. 1994;
± H. De Bauw en E. Gybels (Ed.), Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1995, Kluwer
Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1996: Jaarboek H.P. 1995;
± H. De Bauw en E. Gybels (Ed.), Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1996, Kluwer
Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1997: Jaarboek H.P. 1996;
± H. De Bauw, E. Gybels en Th. De Meese (Ed.),

Handelspraktijken en mededinging.

Jaarboek 1997, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1998: Jaarboek H.P.
1997.
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Steunend op het hierboven geformuleerd standpunt stelt het Hof van Beroep
te Luik dat van de exclusieve bevoegdheid die de wet toekent aan de
voorzitter van de rechtbank van koophandel niet kan worden afgeweken
bij arbitrageovereenkomst (Luik 11 februari 1994, Ing. Cons. 1994, 169).
Deze te algemeen geformuleerde stelling wordt verworpen door G. Keutgen,
,,L'Arbitrabilite
Â des litiges et l'ordre public'', ibidem, 173 die evenwel de
mogelijkheid van arbitrage niet uitsluit.
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Inge DEMUYNCK
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DE CONSUMENT
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plaats die consumentenbescherming binnen de WHPC heeft ingenomen(1).
Waar onder de oude WHP de belangen van de consument, de belangen van
de handelaar en het algemeen belang min of meer in gelijke mate ter harte
werden genomen, ligt in de WHPC het zwaartepunt meer op de bescherming
van de consument. Het feit dat in de WHPC consumentenbescherming wel
altijd om de hoek komt kijken verklaart de soms gekunstelde wijze waarop
de rechtspraak inzake de WHPC over de hoofdstukken 6 en 7 verspreid ligt.
Kruisverwijzingen zullen aan dit euvel verhelpen(2).

(1) Het ligt allerminst in onze bedoeling om het ,,consumentenrecht'' in zijn geheel te overzien
en ook de rechtspraak die op andere ,,consumentenwetten'' dan de WHPC betrekking hebben
in dit overzicht op te nemen.
(2) De veelvuldig gehanteerde ,,Jaarboeken Handelspraktijken (en Mededinging)'' zullen op
de volgende wijze worden afgekort
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1991, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1992: Jaarboek H.P. 1991;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1992, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1993: Jaarboek H.P. 1992;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken Jaarboek 1993, Kluwer Rechtswetenschappen

Belgie
È/Story-Scientia, 1994: Jaarboek H.P. 1993;
± H. De Bauw (Ed.),

Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1994, Kluwer Rechts-

wetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1995: Jaarboek H.P. 1994;
± H. De Bauw en E. Gybels (Ed.), Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1995, Kluwer
Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1996: Jaarboek H.P. 1995;
± H. De Bauw en E. Gybels (Ed.), Handelspraktijken en mededinging. Jaarboek 1996, Kluwer
Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1997: Jaarboek H.P. 1996;
± H. De Bauw, E. Gybels en Th. De Meese (Ed.),

Handelspraktijken en mededinging.

Jaarboek 1997, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È/Story-Scientia, 1998: Jaarboek H.P.
1997.
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440. DEFINITIE

CONSUMENT

Ð ALGEMEEN Ð De oude WHP gaf geen defi-

nitie van de consument.
o

Artikel 1, 7 WHPC definieert de consument als ,,iedere natuurlijke persoon
of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de
markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt'' (Over dit begrip
zie G. Straetmans, Consument en markt: onderzoek naar de rechtspositie van
de consument op de Europese interne markt. Met de financie
È le sector als
toetssteen, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È, 1998); zie ook de definitie
in artikel 1 van het ,,Voorstel voor een Algemene wet inzake de Bescherming
van de Consument'' van de ,,Commissie Bourgoignie'').
Het verbod van gezamenlijk aanbod is daarom niet van toepassing op de
verkoop van videocassettes aan een verhuurder, gebeurlijk ook occasioneel
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verkoper van dergelijke cassettes (Vz. Kh. Tongeren 12 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 240).
Er wordt derhalve van een strikte interpretatie van het begrip consument
uitgegaan. Personen die deels voor prive
Â-doeleinden, deels voor beroepsdoeleinden optreden worden niet beschermd door de WHPC. Het is alleen
niet duidelijk of de WHPC een objectief (aard van het product of de dienst)
dan wel een subjectief (intenties van de betrokkene) criterium hanteert om
prive
Â - en beroepsdoeleinden van elkaar te onderscheiden.
441. DE CONSUMENT Ð HET SPECIALISATIECRITERIUM (NEEN) Ð HET BESTEMMINGSCRITERIUM

(JA) Ð Personen die in de uitoefening van hun bedrijf, doch

buiten hun specialisatie optreden, worden niet beschermd. Kleine handelaars
die een uitrustingsgoed kopen, bestemd voor het uitoefenen van hun handel
of hun beroep (b.v. computer) zijn geen consumenten (Vr. en Antw., Parl. St.
Senaat 1992-93, 12 mei 1992, 205 (Vr. nr. 5)).
De WHPC gebruikt een duidelijk bestemmingscriterium. De band met de
beroepsactiviteit die moet ontbreken is niet gelegen in de kennis die men
inzake de betrokken sector ontbeert doch wel in het feit dat het product of de
dienst niet voor gebruik in het bedrijf bestemd is.
De aankoop van een drankautomaat die ten dienste staat van het clie
Ènteel en
van het personeel ligt in het verlengde van de handelsactiviteit, m.n. de
exploitatie van een garage, en kan niet worden beschouwd als een aankoop
voor niet-beroepsmatige doeleinden. De omstandigheid dat de aankoop van
een dergelijke machine niet het voorwerp is van het beroep van geõÈntimeerde
dingt hieraan niet af (Antwerpen 7 april 1997, R.W. 1997-98, 505 en Jaarboek H.P. 1997, 576).
De WHPC is evenmin van toepassing op het door een handelaar plaatsen van
een advertentieruimte in een tijdschrift, ook al heeft deze overeenkomst
betrekking op een product waarin de handelaar geen handel drijft. De
handelaar contracteerde immers in het kader van zijn beroepsactiviteit (Vred.
Antwerpen, 6 december 1993, R.W. 1993-94, 861).
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Om uit te maken of iemand bij de aankoop van producten al dan niet als
consument dient beschouwd te worden, moet geen rekening gehouden
worden met zijn beroepskennis of handelservaring, doch uitsluitend met
het feit of deze goederen aangewend zullen worden voor een professioneel
doel (Kh. Hasselt 29 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 226). Het bestemmingscriterium werkte deze keer in het voordeel van de schrijnwerker
die deuren, ramen en rolluiken, bestemd voor zijn prive
Â-woning, had gekocht.
Dezelfde strikte interpretatie van het consumentenbegrip vindt men ook in de
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie terug. Een handelaar die
benaderd wordt met het oog op het afsluiten van een publiciteitsovereenkomst met betrekking tot de verkoop van zijn handelszaak kan niet beschouwd worden als een consument in de zin van de Richtlijn 85/577/E.G.
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van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (H.v.J.
14 maart 1991 (Di Pinto), Jaarboek H.P. 1991, 196, noot P. Wytinck).
Handelen buiten iemands specialiteit maakt hem niet tot consument. In
dezelfde zin biedt artikel 13 EEX alleen bescherming aan de niet bedrijfsof beroepsmatig handelende particuliere eindgebruiker (H.v.J. 19 januari
1993, G 89/91, Shearson Lehman Hutton, Jur. 1993, I, 139). De bijzondere
bescherming die consumenten door deze bepaling verdienen vindt geen
rechtvaardiging in geval van overeenkomsten die een, zelfs toekomstige
beroepsactiviteit tot doel heeft (H.v.J. 3 juli 1997 C-269/95, Benincasa t.
Dentalkit Srl., J.T. 1997, 683, noot M. Ekelmans).
442. DE CONSUMENT Ð DEGENE DIE ZICH SUBJECTIEF GEVISEERD VOELT Ð Het
bestemmingscriterium mag niet zo begrepen worden dat een verkoper zichzelf buiten het toepassingsgebied van de WHPC mag plaatsen omdat het
product dat hij aanbiedt van die aard is dat het niet uitsluitend voor prive
Âdoeleinden gebruikt kan worden.
Een verkoper van softwarelicenties had met name via de media een softwarepakket aangeboden samen met een titel waarmee een G.S.M-toestel verkregen kon worden. Omdat de aard van het softwarepakket niet toeliet dat de
koper het uitsluitend voor prive
Â-doeleinden zou gebruiken, achtte hij zich
niet geviseerd door het verbod van gezamenlijk aanbod van de WHPC Deze
veronderstelling stak hijzelf een handje toe door in de geschreven reclame
voor het aanbod en op de verpakking van de producten uitdrukkelijk te
vermelden dat het aanbod enkel gold voor personen die de software voor
professionele doeleinden gebruiken, en door de koper een verklaring te laten
ondertekenen dat hij de producten minstens gedeeltelijk beroepsmatig zou
gebruiken.
Zowel in eerste aanleg (Vz. Kh. Brussel 3 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996,
356, noot J. Stuyck) als in hoger beroep (Brussel 23 oktober 1997, T.B.H.
1997, 810 (verkort) noot H. De Bauw) werd de verkoper Microsoft in het
ongelijk gesteld:

343

Ð Reclame die door de radio en via de geschreven pers wordt verspreid is
voor iedereen toegankelijk en dus ook voor de consument (eerste rechter).
Ð De bovenstaande vermelding in de geschreven reclame doet geen afbreuk aan de realiteit dat het aanbod zonder onderscheid, noch selectie
aan het publiek was gericht (eerste rechter).
Ð De verklaring is van geen belang gezien zijn evidente futiliteit (eerste
rechter).
Ð Niets verbiedt of verhindert de consument om de betrokken licentie aan te
schaffen of te gebruiken voor uitsluitend prive
Â-gebruik, zelfs als de conceptie ervan op een professioneel gebruik gericht is. Trouwens, als de
aanschaf of het gebruik door een consument uitgesloten zou zijn door de
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aard van het product, dan had bovenstaande vermelding inzake de beperking van het aanbod geen bestaansreden (eerste rechter en beroepsrechter).
Ð Op het ogenblik van de uitzending van het gezamenlijk aanbod op de
radio voelt het grote publiek van consumenten zich subjectief gezien
geviseerd en verdient hij derhalve bescherming door de WHPC Hetzelfde
geldt voor de geschreven publiciteit waarvan de eerste indruk en de
totaalindruk van de publiciteit erop gericht is de consument te laten
geloven dat hij bij de aankoop van het softwarepakket gratis een
G.S.M. krijgt (beroepsrechter).
443. DE CONSUMENT EN RECLAME Ð ALGEMEEN Ð Bij het onderzoek naar de
eerlijkheid en geoorloofdheid van reclamepraktijken is voor de uitkomst van
de rechterlijke controle de referentiebasis die de rechter hanteert bepalend
(de kritische, de gemiddelde dan wel de zwakke consument).
Bovendien wordt het rechterlijk oordeel grotendeels bepaald door de mate
waarin de doelgroep van de reclameboodschap enger wordt afgebakend (b.v.
de kopers, de koper van auto's, dan wel de koper van dure sportwagens).
Naarmate de doelgroep enger wordt omschreven neemt de rechter een ten
aanzien van de consument strengere houding aan (Zie G. Straetmans, De
consument en de markt, 170, nrs. 324 e.v. en 186, nrs. 344 e.v.). Dit laatste is
des te logischer nu artikel 22 WHPC en artikel 23 WHPC (met uitzondering
van punt 10 en punt 13 van artikel 23 WHPC) ook toeziet op reclame die tot
de beroepsbeoefenaar, niet-consument is gericht. Is de doelgroep een gespecialiseerd publiek dan zal de reclame minder streng worden beoordeeld.
Aldus staat of valt een reclameboodschap volgens het consumentenbeeld
waaraan de oordelende rechter refereert e
Ân volgens de doelgroep waarin dit
beeld wordt geplaatst.
444. DE CONSUMENT EN RECLAME Ð DE ,,GEMIDDELDE''

CONSUMENT

Ð Zoals

onder de oude WHP (P. De Vroede, ,,Overzicht rechtspraak wet op de
handelspraktijken (1983-1989)'', T.P.R. 1989, 214, nr. 49) gaat de rechtspraak inzake de WHPC doorgaans van de ,,gemiddelde consument'' of
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,,modale consument'' uit (Memorie van Toelichting, Gedr. St. Senaat 198485, nr. 947/1, 16; Zie uitgebreid G. Straetmans, De Consument en de markt,
170, nrs. 324 e.v.).
De gehanteerde bewoordingen verschillen en zijn soms meer geconcretiseerd. Enkele voorbeelden:
Ð De gemiddelde aandachtige consument (Antwerpen 24 februari 1997,
R.W. 1997-98, 1260, noot G. Straetmans).
Ð De gemiddelde, redelijke en voorzichtige consument (Vz. Kh. Brussel
29 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 214).
Ð de in het algemeen normaal bedachtzame en doorsneeconsument (Brussel 13 oktober 1995, J.T. 1996, 27; Gent 19 december 1996, D.C.C.R.
1997, nr. 34, 52, noot G.L. Ballon (bio) dat het vonnis van de voorzitter
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van de Rechtbank van Koophandel van Gent van 11 maart 1996
(D.C.C.R. 1997, nr. 34, 44) hervormt. Voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent stond de misleiding door de gebruikmaking van de term ,,bio-vlees'', om hormonenvrij vlees aan te duiden,
terwijl deze term een veel ruimere betekenis heeft en voorbehouden is
voor vlees afkomstig van biologische telers, wel vast. Derhalve hield de
rechter in eerste aanleg in feite rekening met de meer bewuste consument, die biologische producten koopt en zich daarover informeert zodat
hij weet dat ,,bio'' en ,,biologisch'' slaan op een bepaalde gereglementeerde en gecontroleerde kweekmethode (G.L. Ballon ,,Tussen producenten gebruikelijke, en aan het publiek bekende productieregels, als na
te leven norm'' (noot onder Gent 19 december 1996 en Vz. Kh. Gent
11 maart 1996), D.C.C.R. 1997, nr. 34, 64).
Ð De doorsneeconsument die niet over de betrokken wetenschappelijke
kennis beschikt (Vz. Kh. Mechelen 28 maart 1991, Jaarboek H.P. 1991,
70, noot G. Straetmans).
Ð De consument zonder bijzondere vakkennis (Antwerpen 7 december
1993, R.W. 1994-95, 53).
Ð De Correctionele Rechtbank van Gent poneert uitdrukkelijk dat inzake
artikel 23, 10

o

WHPC geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de

doorsneeconsument en een kritische verbruiker. ,,Het kan bezwaarlijk
worden betwist dat de wet de bescherming van de gewone consument
beoogt'' (Corr. Gent 28 mei 1997, Jaarboek H.P. 1997, 162).
De rechtspraak die het begrip van de doorsneeconsument verder preciseert
neemt soms een strengere, soms een soepelere houding aan.
De volgende rechters nemen de minder-dan-middelmatige consument in
aanmerking door te refereren aan:
Ð De onoplettende en eerder weinig ontwikkelde consument (Vz. Kh. Ieper
9 december 1993, Jaarboek H.P. 1993, 219).
Ð Kinderen en volwassenen wier ongewone ontwikkeling nog een bepaald
karakter van kindsheid behouden heeft (Vz. Kh. Brussel 29 maart 1994,
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Jaarboek H.P. 1994, 70) (inzake reclame voor een als champagnefles
vermomde fles badschuim).
Ð Bejaarde personen die helemaal niet op de hoogte zijn van de wisselkoersen (Vz. Kh. Doornik 7 mei 1997, D.C.C.R. 1997, nr. 36, 250,
noot M. Van Huffel en J.T. 1998, 202, noot H. Nyssens).
Andere rechters gaan er van uit dat de consument een ,,verstandig en
rationeel individu is'' met een ,,redelijk onderscheidingsvermogen''.
Ð Zij spreken b.v. van de rechtstreeks betrokken consument met zijn
onderscheidend vermogen en kritische ingesteldheid. ,,Du consommateur moyen il faut se tourner vers le consommateur directement concerne
Â'' (Vz. Kh. Charleroi, Jaarboek H.P. 1997, 196).
Ð Zij gaan er van uit dat de consument de reflex heeft om reclameslogans
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die de superioriteit bij voortreffelijkheid van een product aantonen, te
relativeren (Vz. Kh. Brussel, 14 juni 1993, Jaarboek H.P. 1993, 101).
Ð De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik is eveneens van
oordeel dat de notie consument van een gemiddelde aandacht de laatste
jaren sterk is gee
Èvolueerd dank zij de ontwikkelingen in de media, van de
consumentenorganisaties en van andere informatie- en cultuurmiddelen.
,,Nous sommes loin de l'homme moyen sans de
Â fense, livre a
Á lui-me
Ãme
devant les diffe
Â rents produits offerts'' (Vz. Kh. Luik 9 november 1992,
Ing. Cons. 1993, 386).
De visie van het Europese Hof van Justitie blijkt uit het arrest Mars (H.v.J.
6 juli 1996, nr. C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe,
Ko
È ln t. Mars GmbH, R.W. 1995-96, 1062 commentaar G. Straetmans) waarin
van de consument met een ,,gemiddeld onderscheidingsvermogen'' gewag
wordt gemaakt (voor impliciete referenties aan de gemiddelde Europese
consument, zie de arresten van het Hof van Justitie waarnaar in de commentaar van Straetmans wordt verwezen (R.W. 1995-96, 1062). Recent is het
Hof van Justitie bij de beoordeling of een benaming, een merk of een
reclameuiting de koper al dan niet kon misleiden, uitgegaan van ,,de
vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geõÈnformeerde, omzichtige
en oplettende gewone consument'' (H.v.J. 16 juli 1998, nr. C-210/96, Gut
Springenheide GmbH, R. Tusky t. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Ð
Amt fu
È r Lebensmittelu
È berwachung, n.n. gepubl., zie http://curia.eu.int/nl/
index.htm).
445. DE

CONSUMENT EN RECLAME

Ð DE

DOELGROEP

Ð Meer en meer stelt

men vast dat de rechter de gemiddelde (of desgevallend de kritische of
zwakke consument) zoekt in de aangesproken doelgroep i.p.v. in het publiek
in het algemeen. Het consumentenbeeld wordt geconcretiseerd. De appreciatie of reclame misleidend is moet in concreto gebeuren in hoofde van de
rechtstreeks betrokken consument, rekening houdend met diens onderscheidend vermogen en kritische ingesteldheid (,,consommateur directement
concerne
Â '') (Vz. Kh. Charleroi 5 juni 1997, Jaarboek H.P. 1997, 196).
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Bij reclame voor bypass-oliefilters welke specifiek gericht is tot een in
bepaalde mate gespecialiseerd publiek is niet de eenvoudige man in de straat
geviseerde doelgroep/mogelijke afnemer, zodat hij geen criterium kan vormen voor de gemiddelde aandachtige consument (Vz. Kh. Antwerpen 26 oktober 1995, geciteerd in G. Straetmans, Consument en markt, 187, nr. 347).
De doelgroep kan op basis van verschillende elementen worden afgebakend:
het type van publiciteit (vorm en omvang van de verspreiding), de aard van
het betrokken product of de betrokken dienst, en de kwaliteit van het publiek
tot wie de reclame is gericht (zie J.J. Evrard ,,Les pratiques du commerce,
l'information et la protection du consommateur (loi du 14 juillet 1991)'', J.T.
1992, nr. 11).
Aldus wordt de doelgroep soms vernauwd tot het geõÈnteresseerde publiek,
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zoals de verbruiker die zich in wijn interesseert (Vz. Kh. Brussel 30 juni
1993, D.C.C.R. 1994, nr. 24, 723, kritische noot G. Straetmans) of de
potentie
Èle clie
Ènt/de geõÈnteresseerde consument (Brussel 24 december 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 150, (Belgacom Global access)) of nog, tot een met een
bepaalde praktijk of systeem vertrouwde consument (Vz. Kh. Namen 13 december 1995, Jaarboek H.P. 1995, 458 (techniek van anti-diefstalklevers in
een warenhuis); Gent 21 september 1995, R.W. 1995-96, 741 (reglementaire
omschrijving); Vz. Kh. Brussel 29 december 1997, Jaarboek H.P. 1997, 214
(Belgacom/Mobistar).
Soms grijpt er een verenging plaats naar een bepaald soort product of dienst
zoals de consument die streeft naar gezonde, bij voorkeur vetarme voedingsmiddelen (Brussel 29 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 74), de consument die
biologische producten koopt en zich daarover informeert (Vz. Kh. Gent
11 maart 1996, D.C.C.R. 1997, nr. 34, 44, noot G.L. Ballon), of de internetgebruiker (Vz. Kh. Kortrijk 6 september 1996, Jaarboek H.P. 1996, 583).
Een andere manier van omschrijving van de doelgroep is uitgaan van de
graad van specialisatie die de geadresseerde bezit, b.v. het gespecialiseerd
publiek (ziekenhuizen (geneesheren-specialisten) waarop de reclame is gericht, ,,een zeer beperkt en technisch onderlegd clie
È nteel'' (Antwerpen,
17 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 108; Vz. Kh. Turnhout 24 juni
1994, Jaarboek H.P. 1994, 105 (vonnis a quo)), een in elektronische apparatuur gespecialiseerd publiek (Brussel 24 april 1996, Jaarboek H.P. 1996,
190), of nog, de mogelijke koper van brandweerhelmen die zeer aandachtig
is (Vz. Kh. Brussel 3 november 1993, Handelspraktijken, 1994/1, nr. 16).
Op die manier benadert men het door Straetmans vooropgesteld criterium
van de rechtstreeks betrokken consument in plaats van de gemiddelde
consument. Aan de hantering van dit criterium zijn verscheidene voordelen
verbonden, aldus Straetmans: 1) het verbod van misleidende reclame zou zo
zijn doel niet voorbijschieten, 2) een restrictievere referentiebasis is objectiever, want beter controleerbaar en 3) het is meer aangepast aan de bijzondere kenmerken van bepaalde marktsegmenten (G. Straetmans, Consument en markt, 192, nrs 358 e.v.; kritisch P. De Vroede, ,,Misleidende

347

Â , Brussel,
reclame opnieuw bekeken'' in Liber Amicorum A. De Caluwe
Bruylant, 1995, 160). Meer zelfs, de nieuwe informatiekanalen en de regelgeving inzake informatie doen Straetmans zich afvragen of de betrokken
consument niet meer en meer als een geõÈnformeerde consument moet worden
beschouwd. Het consumentenbegrip wordt op die manier afgebakend middels het kenniscriterium, ontwikkeld vanuit een geõÈntegreerde i.p.v. geõÈsoleerde visie op het consumentenrecht en resulterend in een wederzijdse
responsabilisering (G. Straetmans, Consument en markt, 194, nrs. 361
e.v.). Alleen mag men niet uit het oog verliezen dat ook andere consumenten
dan die uit de vooropgestelde doelgroep, door een reclameboodschap kunnen
aangesproken worden, en zodoende bescherming behoeven. Het is zoals in
de Richtlijn Misleidende reclame waarin de beoordeling van het misleidend
karakter van de reclame wordt beperkt tot ,,de personen tot wie de reclame
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zich richt of die zij bereikt'' (art. 2, 2

o

E.E.G.-Richtlijn van 10 september

1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame P.B.L. 1984,
afl. 250,17; vgl. met de Wet van 21 oktober 1992 betreffende misleidende
reclame inzake de vrije beroepen, B.S. 17 november 1992: ,,de personen tot
wie ze zich richt of die ze aanbelangt'').
446. DE

CONSUMENT EN VERKOOP OP AFSTAND

Ð DE

ZWAKKE CONSUMENT

Ð

In de rechtspraak duikt de idee op dat de consument meer bescherming
behoeft bij verkoop op afstand. Het refereren aan de gemiddelde consument
wordt daarom onvoldoende geacht bij de beoordeling van deze verkooppraktijk.
Het begrip consument in de WHPC is, aldus de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Namen, verbonden aan een idee van bescherming dat het
recht moet organiseren ten voordele van een categorie personen die zich in
een positie van zwakheid of instabiliteit bevindt tegenover de professionele
verkoper. Het blijkt uit de voorbereidende werken van de WHPC dat inzake
verkoop op afstand een bescherming van de consument des te meer noodzakelijk is aangezien verkoper en consument niet aanwezig zijn en laatstgenoemde slechts een min of meer getrouwe afbeelding of beschrijving ziet
van het aangeboden product. Bijgevolg is de verwijzing naar een consument
die normaal en redelijk verwittigd is, onvoldoende om de normen van correct
en loyaal gedrag die zich opdringen inzake postorderverkoop, te apprecie
Èren
(Vz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154).
AFDELING II
VOORLICHTING VAN DE CONSUMENT

§ 1. Prijsaanduiding (art. 2-6 WHPC)
447. ALGEMEEN Ð De verplichte prijsaanduiding bestaat reeds sinds 1923
toen zij werd ingevoerd door de Wet van 30 juli 1923 (zie P. De Vroede,
Prijsregeling in A.P.R., 1976). De huidige artikelen van de WHPC verschil-
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len nauwelijks van degene die in of krachtens de oude WHP waren opgenomen, respectievelijk uitgevaardigd.
Prijsaanduidingsregels worden ook in specifieke wetgeving voorzien. Zo
moet luidens artikel 5 van de Wet Reiscontract de prijs worden vermeld in de
reisbrochures.
Op Europees vlak werd er recent een nieuwe Richtlijn uitgevaardigd betreffende prijsaanduiding van consumentenproducten (Richtlijn 98/6/E.G.
van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 1998 betreffende
de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de
consument aangeboden producten (P.B.L. 1998, afl. 80, 27). Zij herziet de
beginselen vastgelegd in de huidige Richtlijnen van 15 juni 1979 voor
levensmiddelen en in de Richtlijn van 7 juni 1988 voor niet voor voeding
bestemde producten (Richtlijn 79/581 E.E.G., gewijzigd bij Richtlijn 88/315/
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E.E.G., inzake de prijsaanduiding van levensmiddelen P.B.L. 1979, afl. 158,
19 en P.B.L. 1988, afl. 142, 23; Richtlijn 88/314/E.E.G. inzake de bescherming van de consument op het gebied van de prijsaanduiding van niet voor
de voeding bestemde producten, P.B.L. 1988, afl. 142/19). Basisdoelstelling
van de nieuwe richtlijn is te voorzien in de aanduiding van de verkoopprijs en
de prijs per meeteenheid (eenheidsprijs) van consumentenproducten teneinde de voorlichting van de consument te verbeteren en een prijsvergelijking te vereenvoudigen. Deze prijzen moeten bovendien ondubbelzinnig,
gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar zijn.

A. Ondubbelzinnige, leesbare en goed zichtbare prijsaanduiding
(artikel 2 WHPC)
448. ALGEMEEN Ð De prijs van het product (art. 2, § 1 WHPC) en het tarief
van de dienst (art. 2, § 2 WHPC) moeten schriftelijk en ondubbelzinnig
worden aangeduid. Producten die te koop zijn uitgestald (art. 2, § 1 lid 2
WHPC) en diensten (art. 2, § 2 WHPC) moeten daarenboven een leesbare en
goed zichtbaar aangeduide prijs of tarief hebben.
Deze verplichtingen gelden nochtans Ð zoals de andere verplichtingen
inzake prijsaanduiding Ð alleen voor homogene diensten (Senaatsverslag
Gedr. St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 11). Dit is logisch. Een dienst die niet
homogeen is wordt niet ,,aangeboden'' in de zin van artikel 2, § 2 WHPC
(aldus J. Stuyck, ,,Richtprijzen en de verplichting tot prijsaanduiding Ð het
bevel tot het terugroepen van een reisbrochure'' (noot onder Vz. Kh. Brugge
18 maart 1994), Jaarboek H.P. 1994, 42). Minstens is het zo dat op het
ogenblik van het aanbod de bijzonderheden en de omvang van de dienst die
van de verkoper gevraagd zal worden niet gekend zijn, zodat hij ze ook niet
kan bekendmaken (H. De Bauw, ,,De verplichting het totale tarief aan te
duiden'' (noot onder Brussel 18 mei 1995), T.B.H. 1996, 631, nr. 9).
De verplichting om voor niet-homogene diensten een voorafgaand bestek op
o

te maken (artikel 6, 3 WHPC) wanneer de consument erom verzoekt en de
verkoper bereid is de dienst te verlenen, zou ruim genoeg geformuleerd zijn
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om de Koning toe te laten de naleving van artikel 3 en 4 WHPC te vereisen
bij het afleveren van dergelijk bestek (H. De Bauw, l.c., 631, nr. 9; Vgl. P. De
Vroede, noot onder Vz. Kh. Brussel 1 december 1993, D.C.C.R. 1994, nr. 24,
742). Het K.B. van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon (B.S. 30 juli 1996) voorziet nochtans alleen
de vermelding in het bestek van ,,de forfaitair berekende prijs of de prijs
bepaalbaar door verwijzing naar criteria die een direct verband houden met
o

de aard van de dienst'' (art. 17, 3

K.B.).

449. ARTIKEL 2, § 2 WHPC Ð TOEPASSELIJKHEID

OP REIZEN

Ð Vliegtuig-

reizen aangeboden in een brochure moeten als homogene diensten worden
beschouwd (Vz. Kh. Brugge 18 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 35, noot J.
Stuyck), tenminste in geval van ,,concrete kant-en-klaar reizen'', aldus
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Stuyck (,,Richtprijzen en de verplichting tot prijsaanduiding Ð het bevel
tot het terugroepen van een reisbrochure'' (noot onder Vz. Kh. Brugge
18 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 42). Artikel 2 WHPC dient derhalve
te worden eerbiedigd.
De stelling als zou artikel 2, § 2 WHPC slechts gelden voor homogene
diensten en impliciet, dat een reis geen homogene dienst zou zijn zodat
artikel 2 § 2 WHPC ter zake niet van toepassing zou zijn, kan niet gevolgd
worden nu artikel 5 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling artikel 2, § 2 WHPC overneemt, aldus de Hasseltse stakingsrechter (Vz. Kh. Hasselt 29 november
1996, Jaarboek H.P. 1996, 330). Artikel 5 eerste lid wet Reiscontract poneert
inderdaad dat wanneer aan een reiziger een brochure wordt verstrekt deze
,,nauwkeurig, leesbaar, ondubbelzinnig en goed zichtbaar de prijs moet
vermelden''. Of de vermelding van een gelijkaardige bepaling in een specifieke wet impliceert dat de bepaling in een algemene wet op de specifiek
geregelde situatie van toepassing is, is een andere zaak.
450. ARTIKEL 2, § 2 WHPC Ð REIZEN, TOEPASSINGSGEVALLEN Ð De aangeduide prijs is ondubbelzinnig wanneer hij bij de consument geen twijfel laat
omtrent hetgeen exact dient betaald te worden. Een clausule op de eerste
binnenbladzijde van een reisbrochure, in een afzonderlijk ingekleurd kader
dat poneert ,,BOVEN OP DE PRIJS VAN DE BROCHURE verplichte
inschrijvingskosten: 2% met een minimum van 240 Bef/persoon/week, beperkt tot de eerste twee verblijfsweken'' maakt het mogelijk, in functie van
een gemaakte keuze en het aantal reizigers exact te becijferen welke inschrijvingskost dient te worden betaald. De in de diverse roosters vermelde
prijzen, die op zichzelf niets aan precisie te wensen overlaten, verliezen in
samenlezing met die clausule niet aan duidelijkheid, weze het dat een
eenvoudige berekening dient toegepast te worden om het eindresultaat te
kennen, zodat de consument precies weet wat dient betaald te worden en de
prijs derhalve, globaal beschouwd, ondubbelzinnig is (Brussel 18 mei 1995,
T.B.H. 1996, 623, noot H. De Bauw; D.C.C.R. 1995, nr. 29, 448 en Jaarboek
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H.P. 1995, 51). Dergelijke prijsaanduidingswijze werd evenmin in strijd
geacht met de verplichting van artikel 3 WHPC om het totale tarief aan te
duiden. De rechter in eerste aanleg was hierover een andere mening toegedaan. De vraag naar het dubbelzinnig karakter van het beding bleef in eerste
aanleg onbesproken (Vz. Kh. Brussel 1 december 1993, D.C.C.R. 1994,
nr. 24, 739, noot P. De Vroede; inzake artikel 3 WHPC, zie verder nr. 457).
De Bauw die de visie van het Hof van Beroep van Brussel bijtreedt, voegt
er wel aan toe dat er op een ander vlak wel dubbelzinnigheid bestond. Met
name door het feit dat de opgegeven tarieven, aldus de reisorganisator,
slechts ,,aanbevelingen'' waren en dat de reisagenten andere prijzen konden
toepassen, was er geen enkele garantie dat het te betalen bedrag met het
vermelde bedrag overeenstemde. In die zin verkregen de opgegeven tarieven een dubbelzinnig karakter (H. De Bauw, ,,De verplichting het totale
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tarief aan te duiden'' (noot onder Brussel 18 mei 1995), T.B.H. 1996, 630,
nr. 5).
Prijzen in een reisbrochure zijn niet dubbelzinnig, wanneer de consument
aan de hand van een eenvoudige berekening kan vaststellen welke prijzen
moeten worden betaald. Wanneer bij de kinderkortingen gratis logement
wordt aangeboden voor kinderen van 0-3 jaar, maar niet kan worden uitgemaakt welke de prijs is van het logement, nu slechts een totaalprijs voor reis
en half pension wordt vermeld, zijn de prijzen voor die gevallen niet ondubbelzinnig (Vz. Kh. Hasselt 29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330).
451. ONDUBBELZINNIGE PRIJSAANDUIDING IN REISBROCHURES Ð RICHTPRIJZEN
Ð De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge besliste dat de
tariefaanduiding door de vermelding van een richtprijs een zeer dubbelzinnige prijsaanduiding is die gelijk te stellen is met de afwezigheid van
prijsaanduiding. Deze werkwijze gaat tevens in tegen de verplichting het
juiste totale tarief aan te duiden in de zin van artikel 3 WHPC (Vz. Kh.
Brugge 18 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 35, noot J. Stuyck: vgl. hogervermelde kritiek van H. De Bauw op het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel dd. 18 mei 1995 (H. De Bauw, ,,De verplichting het totale tarief aan
te duiden'' (noot onder Brussel 18 mei 1995), T.B.H. 1996, 630, nr. 5)).
Door het toelaten van het beding in de algemene voorwaarden van een
touroperator ,,errata en rechtzettingen: in geval van drukfout in huidige
brochure, behoudt F.T.S. Frantour zich het recht voor, om, middels een
termijn van 15 dagen, voor het einde van de bestelde reis, elke vergissing
recht te zetten die in haar documenten zou zijn gesloten'', zou elke aangegeven prijs verworden tot een loutere richtprijs. Gezien F.T.S. het recht zou
hebben al de aangeboden prijzen te wijzigen onder voorwendsel van zogezegde drukfouten werd het beding in strijd met artikel 2 WHPC geacht
(Vred. Brussel (6de kanton) 22 oktober 1993, A.R. nr. 48614, gedeeltelijk
weergegeven in het V.V.R. mededelingenblad ,,Hoogvlieger'', 1994, p. 19,
aldus J. Speybrouck, ,,Brochures: de prijs van een reis'' (noot onder Vz. Kh.
Brussel 29 oktober 1997), D.C.C.R. 1998, nr. 38, 45).
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Dergelijk beding tot eenzijdige wijziging van de reisbrochure (niet van het
contract!) moet trouwens voldoen aan artikel 6 van de Wet Reiscontract. De
gegevens in de reisbrochure binden namelijk de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij 1) wijzigingen in
deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter
kennis van de reiziger zijn gebracht en de brochure daarvan uitdrukkelijk
melding maakt, of, 2) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een
schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. De e
Âe
Ânzijdige herziening
van de in het contract overeengekomen prijs moet voldoen aan de vereisten
van artikel 11 (reisorganisatie) of artikel 24 (reisbemiddeling) Wet Reiscontract.

452. ONDUBBELZINNIGE
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DER EN PRIJS IN WINKEL

PRIJSAANDUIDING

Ð VERSCHIL

TUSSEN PRIJS IN FOL-

Ð Wanneer er een verschil bestaat tussen de prijs die

voor een zelfde product wordt aangekondigd in een folder en in de winkel
zelf, is er een dubbelzinnige prijsaanduiding. Noch het feit dat de werkelijke
prijs aan de consument wordt meegedeeld in de winkel, noch het feit dat er
een automatische ristorno zou zijn doen afbreuk aan het dubbelzinnig
karakter van de prijsaanduiding. Een verboden handelspraktijk kan perfect
resulteren uit een handeling te goeder trouw gesteld (Vz. Kh. Nijvel 15 december 1995, Jaarboek H.P. 1995, 237).

453. ONDUBBELZINNIGE
VOERDER

PRIJSAANDUIDING

Ð VERANTWOORDELIJKHEID

ZAAK-

Ð Een zaakvoerder dient er zich van te vergewissen dat zijn

instructies om de prijzen op ondubbelzinnige en schriftelijke wijze aan te
duiden (en de datum vanaf dewelke de aangekondigde prijsverminderingen
van kracht worden gedurende de ganse verkoopperiode aan te duiden),
worden opgevolgd. De verantwoordelijkheid afwentelen op een ondergeschikte is een pover excuus om zijn fout te minimaliseren. Een strafrechtelijke geldboete wordt dan ook passend geacht (Corr. Brugge 30 oktober
1995, Jaarboek H.P. 1995, 542).

454. LEESBARE
TINGSUREN

EN GOED ZICHTBARE PRIJSAANDUIDING

Ð OOK

TIJDENS SLUI-

Ð Artikel 2, § 1 WHP inzake prijsaanduiding van producten

maakt geen onderscheid tussen het te koop stellen (tijdens de openingsuren)
en het in bezit hebben voor verkoop van uitgestalde producten die aan de
consument te koop aangeboden worden (tijdens de sluitingsuren). Derhalve
moet ook bij uitstalling van producten tijdens de sluitingsuren de prijs ervan
duidelijk zichtbaar worden aangegeven (Corr. Brugge 20 september 1993,
R.W., 1993-94, 1401, noot P. De Vroede, bevestigd door Gent 14 maart 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 55 zij het dat de (in eerste aanleg opgelegde) geldboete
van 500 F wordt herleid tot het minimum van 250 F. Over de eventuele
verkeerde berekening van de geldboete zie P. De Vroede, ,,Het verzuimen
van prijsaanduiding, een dure grap'' (noot onder Corr. Brugge 20 september
1993, R.W. 1993-94, 1042).
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B. Vereiste van aanduiding van de totale prijs of het totale tarief
(artikel 3 WHPC)
455. ALGEMEEN Ð De aangeduide prijs of het aangeduide tarief moet
volgens artikel 3 WHPC de door de consument te betalen totale prijs of
het totale tarief zijn waaronder is begrepen: de B.T.W., alle overige taksen en
de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden
bijbetaald.
456. AANDUIDING

VAN DE TOTALE PRIJS IN REISBROCHURES

Ð (NOGMAALS)

RICHTPRIJZEN Ð OGENBLIK VAN KENNISGEVING Ð De werkwijze waarbij men
voor vliegtuigreizen in de brochures een richtprijs vermeldt en de juiste prijs
meedeelt wanneer de consument zich informeert bij het reisagentschap
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miskent fundamenteel de bedoeling van de wetgever die wil dat de verkoper
aan de consument, zonder of met de minst mogelijke druk, zekerheid verschaft over het juiste totale tarief op het ogenblik dat de dienst aangeboden
wordt en niet op het ogenblik dat de consument op het aanbod ingaat of laat
blijken, door zich te informeren bij een reisagentschap, dat hij geneigd is op
het aanbod in te gaan. Indien de prijzen van vliegtuigreizen aan veranderingen onderhevig zijn omwille van de concurrentieslag tussen de luchtvaartmaatschappijen, zodat de touroperator niet bij machte zou zijn in zijn
brochures de totale prijs te vermelden, moet hij desnoods ervan afzien de
vliegtuigreizen in zijn brochures aan te bieden (Vz. Kh. Brugge 18 maart
1994, Jaarboek H.P. 1994, 35, noot J. Stuyck). De betrokken touroperator
werd door de stakingsrechter het verbod opgelegd de betrokken reisbrochures te verspreiden. Tevens werd hij verplicht om de reeds verspreide brochures terug te halen bij de reisagentschappen binnen e
Âe
Â n maand na de
betekening van het vonnis. Een dwangsom van 100.000 F per nadien verspreide of niet-teruggehaalde brochure werd verbeurd, met dien verstande
dat de dwangsom niet werd verbeurd voor brochures die de reisagentschappen weigerden terug te geven of gezien hun verspreiding niet konden teruggeven (zie J. Stuyck, ,,Richtprijzen en de verplichting tot prijsaanduiding Ð
het bevel tot het terugroepen van een reisbrochure'' (noot onder Vz. Kh.
Brugge 18 maart 1994, Jaarboek H.P. 1994, 43-44).
457. AANDUIDING VAN DE TOTALE PRIJS IN REISBROCHURES Ð (VASTE) KOSTEN
VAN VERPLICHT BIJ TE BETALEN DIENSTEN

Ð Artikel 3 WHPC vermeldt dat in

het totale tarief o.m. ,,de kosten van alle diensten die door de consument
verplicht moeten worden bijbetaald'' moeten worden begrepen.
In e
Âe
Ân van de geschillen tussen de touroperator N.V. Lagrange en de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (V.V.R) werd de hogervermelde clausule
,,Bovenop de prijs van de brochure: verplichte inschrijvingskosten 2% met
een minimum van 240 Bef /per persoon/ week, beperkt tot de eerste twee
verblijfsweken'', die op de eerste binnenbladzijde in een kader was opgenomen, door de rechter in eerste aanleg wel, maar door het Hof van Beroep te
Brussel niet, of althans niet in alle gevallen, in strijd met artikel 3 WHPC
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geacht (zie hoger nr. 450). De vermelding van het betrokken supplement
beantwoordt, aldus de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, niet aan het vereiste het totale tarief aan te duiden. Het feit dat op
iedere bladzijde van de reisbrochure vermeld stond ,,boeking: zie p. 2'' doet
daar niets aan af (Vz. Kh. Brussel 1 december 1993, D.C.C.R. 1994, nr. 24,
739, noot P. De Vroede).
Het Hof van Beroep te Brussel dacht er nochtans (gedeeltelijk) anders over
(Brussel 18 mei 1995, T.B.H. 1996, 632, noot H. De Bauw, D.C.C.R. 1995,
nr. 29, 448 en Jaarboek H.P. 1995, 51). Het sterk geargumenteerde arrest
gaat uit van een strikte interpretatie van artikel 3 WHPC Met artikel 3
WHPC wordt beoogd, aldus de beroepsrechter, de consument te beschermen
tegen de diverse praktijken waarbij hij tot contracteren wordt bewogen
zonder dat hij zich een getrouw beeld heeft kunnen vormen van alle financi-
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e
Èle incidenties van een voorgenomen verbintenis. Artikel 3 WHPC kan dus
geen verdere reikwijdte hebben dan het beschermend effect ervan. Het
principe dat de totale kosten alle door de consument verplicht bij te betalen
diensten moet omvatten Ð niet de supplementen waarvoor de consument vrij
kan opteren Ð geldt, aldus het hof, namelijk alleen voor diensten waarvoor
de verkoper een vast bedrag vraagt, of zoals het hof verwoordt ,,voor de
weergave van alle prijsbestanddelen van een product of een dienst waarvan
de verkoper ze vermag in alle gevallen tot e
Âe
Ân geheel te becijferen''. Het is
bijgevolg een verplichte dienst waarvan de kost voor eenieder dezelfde is en
een vast bedrag uitmaakt dat de verkoper op eenvormige wijze toepast,
ongeacht de modaliteiten waarvoor de consument verder opteert (H. De
Bauw, ,,De verplichting het totale tarief aan te duiden'' (noot onder Brussel
18 mei 1995), T.B.H. 1996, 632). Hangt de kost van de verplichte dienst af
van een aantal variabelen (b.v. bezettingsgraad, duur van het verblijf) die de
consument zelf controleert, zodat de juiste prijs ervan niet in de totale prijs
verrekend kan worden, dan geldt artikel 3 WHPC niet. In wezen betreffen het
dan geen diensten, aldus het Hof van Beroep, die door de consument verplicht moet worden bijbetaald, maar de kosten slaan dan op de ,,individualisering van een kostenfactor naargelang de door de consument besliste
benuttiging''. Het verplicht karakter van de litigieuze inschrijvingskost
neemt aldus niet weg dat de consument de ree
Èle omvang ervan zelf mee
bepaalt en het geen dienst betreft die verplicht moet worden bijbetaald. De
omstandigheid dat de aanrekening van die kosten slechts in een algemene
vermelding wordt weergegeven, is niet relevant.
De regel is derhalve dat prijsdifferentiatie alleen maar kan wanneer ze berust
op een door de consument te beõÈnvloeden kostenfactor. Alsdan kan de toeslag
of het prijssupplement niet als verplicht worden beschouwd (J. Speybrouck,
,,Brochures: de prijs van een reis'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 29 oktober
1997, D.C.C.R. 1998, nr. 38, 47).
Op basis van dit principe maakte het Hof van Beroep in casu een onderscheid
tussen de inschrijvingskost bij de boeking van een verblijf in een vakantiewoning, en deze te betalen voor hotelverblijven door de N.V. Lagrange
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aangeboden. Alleen de eerste inschrijvingskost hangt af van diverse factoren
waarover de consument beslissingsmacht heeft. Het is inherent aan het te
huur aanbieden van vakantieverblijven dat hij door de consument aangekocht
kan worden volgens een variabele benuttigingsgraad, doordat met name zulk
verblijf, dat aan een bepaald aantal personen onderdak kan bieden, desgevallend ook gekozen kan worden door een geringere groep reizigers dan het
maximaal kan herbergen. Het onderscheid in de benuttigingsgraad en de
daarbij aansluitende prijsdifferentiatie wordt door objectieve gronden verantwoord. De kostprijs van de aanwending neemt immers evenredig toe in
functie van het aantal bewoners. Bovendien is ze consumentvriendelijk.
Voor hotelverblijven gaat deze redenering niet op. Uit de prijsroosters blijkt
immers dat de prijzen uitgedrukt zijn per persoon. De variabele door de
consument beõÈnvloedbare kostenfactor geldt in die gevallen niet, en de
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touroperator kan perfect de in alle gevallen geldende totale prijs becijferen.
Een afzonderlijke bijkomende aanrekening van vaste inschrijvingskosten
schendt artikel 3 WHPC bijgevolg wel.
Of de wetgever een enge dan wel een ruime interpretatie van artikel 3 WHPC
voorstaat is niet duidelijk (zie H. De Bauw, ,,De verplichting het totale tarief
aan te duiden'' (noot onder Brussel 18 mei 1995), T.B.H. 1996, 632, nr. 15).
Daarenboven is het wellicht wel moeilijk, maar niet onmogelijk voor een
reisorganisator om voor alle mogelijke verblijfcombinaties een prijs per
persoon te berekenen, vermits alle kostenelementen begrensd zijn, aldus
De Bauw (Ibid. 632, nr. 14). Zo kan de reisorganisator aan de hand van
tabellen de totale tarieven voor alle mogelijke combinaties geven, weze het
dat dit op een voor de consument overzichtelijke wijze gebeurt.
Het is deze laatste denkpiste die in de uitspraak van de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van Hasselt terug te vinden is (Vz. Kh. Hasselt
29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330). ,,Er is geen enkele technische
onmogelijkheid'', aldus de voorzitter, om door middel van een raster de in
alle gevallen geldende prijs te becijferen en te vermelden. Zo dient de kost
van de verplichte reisbegeleiding die voor elke reis bijbetaald moet worden
in de totale prijs te worden begrepen. Ook voor de gevallen dat de reiziger
een golden class-zetel, een diamant-class zetel en/of een e
Âe
Ânpersoonskamer
zou kiezen dient voor al deze hypotheses naar gelang er verschillende prijzen
zijn doorheen het jaar, een totale prijs te worden vermeld. Voor de skipas, de
bijzondere excursies en/of evenementen is dit niet het geval vermits zij een
,,andere'' dienst betreffen''.
Het voorbeeld dat eisers geven om hun vordering te staven, geeft meer
duidelijkheid. Voor een reis naar Wenen gelden namelijk de volgende toeslagen:
,,Toeslagen:
vol pension + excursies, info zie ,,gunstpakket'';
Weens concert in de Hofbrug, ca 1200 Bef (ter plaatse te betalen);
Golden pass-zetel slechts 350 Bef/traject;
Diamond class-zetel slechts 800 Bef/traject
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Ee
Ânpersoonskamer: 2.390 Bef;
Verplichte bijdrage reisbegeleiding: 520 Bef.''
Volgen we de stelling van het Hof van Beroep te Brussel dd. 18 mei 1995,
dan komen alleen de kosten voor de reisbegeleiding voor de toepassing van
artikel 3 WHPC in aanmerking. Immers, alleen deze dienst is een ,,verplichte'' dienst. Vermits de aan deze dienst verbonden kost een vast bedrag
omvat, dient zij in het totale tarief te worden begrepen. In dit opzicht werd
artikel 3 WHPC derhalve wel degelijk geschonden. De Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Hasselt gaat ons inziens te ver waar hij ook de
verplichting van aanduiding van het totale tarief oplegt voor bepaalde
diensten die niet verplicht moeten worden bijbetaald en die de consument
kan ,,kiezen'', zoals hij zelf poneert (toeslag Golden en Diamond class-zetel
en toeslag e
Âe
Ânpersoonskamer). Dit is merkwaardig nu hij wel de juiste
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redenering maakt voor ,,de skipas, bijzondere excursies en/of evenementen'',
duidelijk optionele diensten, weze het dat hij dit met de nogal vage woorden
argumenteert ,,vermits zij een andere dienst betreffen''.
458. AANDUIDING
TAKSEN

VAN DE TOTALE PRIJS IN REISBROCHURES

Ð LUCHTHAVEN-

Ð Luchthaventaksen die forfaitaire sommen zijn die per passagier

geõÈnd worden door de exploitanten van de luchthavens uit hoofde van
dienstverlening bij de inscheping, behoren minstens tot de categorie kosten
van diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald,
voor zover ze niet als retributie tot de ,,overige taksen'' kunnen worden
gerekend. Bijgevolg moeten ze in de aan te duiden totale prijs worden
begrepen. Het zijn inderdaad kosten waarop de consument geen enkele
invloed kan uitoefenen. Dat dit een sectoraal gebruik is, of nog, dat zij zoals
de wisselkoersen van de vreemde valuta waarin zij moeten worden betaald
variabel zijn, doet hieraan geen afbreuk. Het Hof van Beroep te Brussel
poneerde in zijn arrest van 18 april 1996 (Jaarboek H.P. 1996, 57) aldus een
stelling die ook onder de oude WHP weerklank vond (b.v. Vz. Kh. Brussel
16 juni 1989, Jaarboek H.P. 1989, 25).
Het Hof van Beroep voegde er evenwel een interessante overweging aan toe:
,,overwegende dat geen enkel wettelijk voorschrift oplegt dat de totale prijs
tegelijk ook een vaste prijs zou zijn en derhalve niets eraan in de weg stond
dat appelante bij haar prijsaanbiedingen desgevallend voorbehoud zou gemaakt hebben voor de incidentie van een schommeling van een taks, B.T.W.voet of van muntpariteiten tussen het ogenblik waarop zij haar product
aanbood en dat waarop de consument effectief op het aanbod zou ingaan''.
Op die manier werd er, zoals de rechter in eerste aanleg had geponeerd (Vz.
Kh. Brussel 7 juni 1995, niet gepubliceerd, geciteerd in H. De Bauw, ,,De
verplichting het totale tarief aan te duiden'' (noot onder Brussel 18 mei
1995), T.B.H. 1996, 633, nr. 17), aan het probleem een oplossing gegeven die
het best bij de wil van de wetgever aanleunt, en werd er rekening gehouden
met het geringe karakter van de veranderingen van de luchthaventaksen. De
voorzitter suggereerde meer bepaald de toevoeging aan het tarief van de
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formulering ,,dat een voor wijziging vatbaar bedrag van ... F voor luchthaventaksen in het tarief begrepen is''. De naleving van het hogervermelde
artikel 6 van de Wet Reiscontract (wijziging van de reisbrochure) is op die
manier gegarandeerd.
459. AANDUIDING VAN HET TOTALE TARIEF IN REISBROCHURES Ð OOK AAN EEN
HOTELIER OF VERBLIJFSEXPLOITANT VERPLICHT TE BETALEN DIENSTEN

Ð De

N.V. Lagrange bezondigde zich in zijn brochure ,,autovakantie lente-zomer-herfst 1997'' opnieuw aan de praktijk om een vaste kost voor een
verplichte dienst toch apart aan te rekenen. Naast de basisprijzen voor de
hotels en appartementen werd namelijk bijna steeds tevens een verplichte
verblijfsbelasting aangerekend, of, voor sommige logementen, verplichte
extra-lasten (b.v. voor desinfectering of schoonmaak). Dit werd in strijd
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met artikel 3 WHPC geacht. Immers, de totale prijs moet, in strijd met wat de
N.V. Lagrange beweerde, ,,ook de diensten omvatten die de consument
verplicht is te betalen aan een, door haar aangeduide hotelier of verblijfsexploitant'' (Vz. Kh. Brussel 29 oktober 1997, D.C.C.R. 1998, nr. 38, 49, noot
J. Speybrouck).
460. AANDUIDING VAN DE TOTALE PRIJS IN DE REISBROCHURE Ð CONCLUSIE Ð
De slotsom is de volgende.
De kosten van de diensten moeten alleen in het totale tarief worden begrepen
zo aan twee voorwaarden is voldaan: 1) de dienst moet een verplicht bij te
betalen dienst zijn en 2) de kost ervan moet een vast, niet door de consument
te beõÈnvloeden bedrag zijn.
De verplichte aanduiding van het totale tarief belet evenwel niet dat het totale
tarief geen vaste prijs is omdat voor bepaalde parameters ervan een schommelingmarge wordt voorzien. Het spreekt voor zich dat dit laatste slechts
kan, binnen welbepaalde grenzen en onder welbepaalde voorwaarden (lichte
schommelingen, parameters waar ook de reisorganisator geen vat op heeft,
op een ondubbelzinnige wijze aangeduid, ...), wil men de artikelen 2 e.v.
WHPC en de betrokken artikelen van de Wet Reiscontract (o.m. art. 5 en 6)
niet omzeilen.
Ð VERENIGBAARHEID

461. AANDUIDING

VAN DE TOTALE PRIJS

PESE REGELGEVING

Ð Tegen de inroeping van artikel 3 WHPC werd in de

MET DE EURO-

zaak Lagrange die tot het vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van Brussel dd. 1 december 1993, (D.C.C.R. 1994, nr. 24, 739,
noot P. De Vroede) en het arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd.
18 mei 1995, (T.B.H. 1996, 623, noot H. De Bauw, D.C.C.R. 1995, nr. 29,
448 en Jaarboek H.P. 1995, 51) aanleiding gaf, de onverenigbaarheid van de
strengere norm van dit artikel met de artikelen 30 en 59 van het E.G.-Verdrag
en met de Richtlijn 90/314/E.E.G. van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (P.B.L. 1991,
afl 158, 59) opgeworpen.
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Dit arrest van het Hof van Beroep is in het licht van de evolutie die de
rechtspraak van het Hof van Justitie na het fameuze ,,Keck-arrest'' (H.v.J.
24 november 1993, Keck en Mithouard, C-267-268/91, Jur. 1993, I-6787;
D.C.C.R. 1994, 659 en J.T.D.E. 1994, 13; Hierover zie M. Tison, De interne
markt voor bank- en beleggingsdiensten. Een rechtsvergelijkende juridische
analyse van de wederzijdse erkenning als techniek van marktunificatie in de
Europese interne markt, Proefschrift , Antwerpen, Intersentia, 1998, (hierna:
Diss.), nrs. 487 e.v., met verwijzingen; H. Gilliams, Y. Van Gerven, J.
Wouters en P. Wytinck, ,,Kroniek van rechtspraak, Europees ondernemingsrecht (januari 1993-juli 1994), T.B.H. 1994, 756, nrs. 28 e.v. met verwijzingen) heeft ondergaan, de moeite om bij stil te staan. Het laat ons toe om
kort de Keck-ideee
Èn toe te lichten. Een juist inzicht in het Keck-arrest,
waarvan de draagwijdte fel omstreden is, is nodig omdat het teruggrijpen
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naar het Europees recht een weg is die ook ter aanvechting van andere
bepalingen van de WHPC werd gevolgd. Dit is het enige opzet van deze
uitweiding.
Het Keck-arrest voert ter invulling van het verbod van belemmering van het
vrij goederenverkeer in de zin van artikel 30 E.G.-Verdrag, een nieuw
onderscheid in tussen productnormering (,,voorschriften betreffende de
voorwaarden waaraan de goederen moeten voldoen'') en verkoopmodaliteiten van goederen (methoden van verkoopbevordering en de omstandigheden
van tijd en plaats waaronder de verkoop plaatsgrijpt, of, zoals advocaatgeneraal Tesauro in zijn conclusies bij het Hu
È nermund-arrest heeft geponeerd (concl. adv.-gen. Tesauro, H.v.J. 15 december 1993, Hu
È nermund, C292/92, Jur. 1993, I-6787), ,,alle algemene normen die de uitoefeningsmodaliteiten van de handelsactiviteit tot voorwerp hebben (wie verkoopt
wat, wanneer, waar en hoe) en waarvan de band met de invoer van goederen
slechts onrechtstreeks is''). Deze laatste, de verkoopmodaliteiten inzake
distributie van goederen binnen een lidstaat, treffen weliswaar zowel de
lokale als de geõÈmporteerde goederen, maar ze beogen niet het grensoverschrijdend goederenverkeer te reguleren (M. Tison, Diss., nr. 488). Aldus
hebben ze geen rechtstreeks grensoverschrijdend karakter (H. Gilliams, Y.
Van Gerven, J. Wouters en P. Wytinck, l.c., 759, nr. 36). Om deze reden
beschouwt het Hof van Justitie voortaan nationale regelen inzake zulke
verkoopmodaliteiten, die geen belemmering vormen om de goederen op de
nationale markt te brengen maar alleen, in een verder distributiestadium, de
wederverkoop binnen die markt te bemoeilijken of te verhinderen, niet als
een belemmering op het vrij verkeer in de zin van Dassonville indien aan
twee voorwaarden is voldaan: a) de nationale norm treft alle in de lidstaat
actieve marktdeelnemers, en b) de nationale norm heeft zowel rechtens als
feitelijk dezelfde invloed op de nationale en op de uit een andere lidstaat
geõÈmporteerde producten (M. Tison, Diss., nr. 488). Gevolg is dat dergelijke
nationale regulering van verkoopmodaliteiten gewoonweg buiten de werkingssfeer van artikel 30 E.G.-Verdrag valt omdat ze geen belemmering op
de handel tussen de lidstaten vormt.
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Meteen valt het verschil met de rule of reason-leer inzake vrij verkeer van
goederen (e
Ân van diensten) op. Bij toepassing van deze tempering op het
algemeen verbod van elke belemmering op het vrij verkeer, blijft een
nationale norm overeind indien deze redelijkerwijze kan worden verantwoord op grond van een motief van algemeen belang. De belemmering is
aldus geen verboden belemmering wanneer zij cumulatief aan de volgende
voorwaarden voldoet: a) de norm streeft een dwingende reden van algemeen
belang na (b.v. de bescherming van de consument), b) zij discrimineert niet,
c) zij betreft een niet-geharmoniseerde materie, d) zij overlapt niet met een
norm die reeds in het land van herkomst geldt, en, e) zij is proportioneel, d.i.
gee
Èigend en strikt noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken (Hierover,
zie: M. Tison, Diss., nrs. 534 e.v.).
In tegenstelling tot wat vaak voorgehouden wordt is de door het Hof van
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Justitie genomen ,,ommezwaai'' in het Keck-arrest niet zo fundamenteel in
de zin dat het Hof bepaalde regelen (enkel) omwille van hun aard (m.n.
verkoopmodaliteiten) aan het ruime belemmeringsverbod zou onttrekken om
ze alleen aan een discriminatietest te onderwerpen (extensieve interpretatie).
De draagwijdte van het Keck-arrest is beperkter: de Keck-leer beschermt
alleen de regulering van verkoopmodaliteiten die in een verder stadium van
de distributie binnen de lidstaat van bescherming ingrijpt, en in die zin geen
rechtstreekse band meer vertoont met het grensoverschrijdend productenaanbod door een buitenlandse onderneming. De relevante territoriale aanknopingspunten van de betrokken verkoopmodaliteit vallen, met uitzondering van de herkomst van de goederen, derhalve volledig binnen 1 lidstaat
(M. Tison, Diss., nr. 504) (restrictieve interpretatie).
Voorbeelden van door de Keck-leer beschermde reguleringen zijn nationale
regels inzake verkoop met verlies aan eindgebruikers (Keck), inzake het
reclameverbod voor apothekers buiten hun zaak op het vlak van de einddistributie (H.v.J. 15 december 1993, Hu
È nermund, C-292/92, Jur 1993, I6787), inzake het verbod om tabaksproducten binnen een lidstaat elders dan
in van overheidswege aangeduide (detail)verdeelpunten te verkopen (H.v.J.
14 december 1995, Banchero, C-387/93, Jur. 1995, I-4463), en inzake de
verplichte zondagssluiting (H.v.J. 2 juni 1994, Tankstation 't Heukse, t.
Boermans, C 401-402/92, Jur. 1994, I-2199). Nationale normen die rechtstreeks grensoverschrijdende verkoopmodaliteiten, zoals reclame- en distributietechnieken vanuit een andere lidstaat, aan banden leggen, moeten ook
na
Á Keck aan het vrij verkeerbeginsel worden getoetst, ook al zijn ze niet
discriminatoir. Voorbeelden daarvan zijn het voeren van reclame vanuit een
ander land, voor een buitenlandse vestiging (cf. H.v.J. 7 maart 1990, G.B.Inno-B.M, C-362/88, T.B.H. 1990, 1007, noot J. Stuyck), of het versturen van
een catalogus voor postorderverkoop vanuit het buitenland (H.v.J. 18 mei
1993, Yves Rocher-zaak, C-126/91, Jur. 1993, I-2361).
Het komt er derhalve op neer of de regulering van de verkoopmodaliteit al
dan niet aan buitenlandse ondernemingen het voordeel van een globale
marketingstrategie en een gemeenschappelijke distributie volgens een basis-
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concept ontneemt (M. Tison, Diss., nr. 493). Alleen wanneer dit niet het
geval is, valt de verkoopmodaliteit buiten artikel 30 E.G.-Verdrag (Over
deze restrictieve interpretatie, zie M. Tison, Diss., nrs. 493 e.v. en nrs. 503
e.v.; H. Gilliams, Y. Van Gerven, J. Wouters en P. Wytinck, l.c., 759, nr. 36).
De Keck-ideee
Èn werden (totnogtoe) niet naar het vrij verkeer van diensten
getransponeerd, mede omdat het vrij verkeer van diensten veeleer op rechtstreeks grensoverschrijdende gevallen betrekking heeft (Zie H.v.J. 10 mei
1995, Alpine Investments BV, C-384/93, Jur. 1995, I-1141; M. Tison, Diss.,
nr. 511). Nationale normen die het vrij dienstenverkeer belemmeren moeten
de toets aan de rule of reason-leer blijven doorstaan (of onder de uitzonderingen van art. 55-56-E.G.-Verdrag vallen).
Tegen deze Europese achtergrond past het thans het arrest van het Hof van
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Beroep van Brussel dd. 18 mei 1995 nader toe te lichten.
Het Hof van Beroep toetst artikel 3 WHPC aan de Europese regelgeving. De
Europese richtlijn pakketreizen is weliswaar een minimumrichtlijn, en ook
artikel 129 A E.G.-Verdrag maakt het mogelijk om maatregelen te treffen die
een hogere graad van bescherming aan de consument bieden dan de maatregelen getroffen door de Raad, maar dit belet niet dat de strengere norm niet
strijdig zou kunnen zijn met artikel 30 (producten) of artikel 59 (diensten)
van het E.G.-Verdrag.
Niettegenstaande het Keck-arrest waar het Hof naar verwijst, gaat het Hof
van Beroep vervolgens terecht na in welke mate artikel 3 WHPC inzake
prijsaanduiding Ð in casu voor diensten Ð de toets aan de rule of reasonleer doorstaat. Zijn motivering voor het afwijzen van de toepassing van de
Keck-rechtspraak is ,,dat die rechtspraak evenwel een situatie betrof waarin
een niet-grensoverschrijdende situatie aan de orde was''. Vervolgens verwijst de beroepsrechter naar het arrest Schindler van het Hof van Justitie
(H.v.J. 24 maart 1994, Her Majesty's Customs and Excise t. Gerhart en Jo
È rg
Schindler, C-275/92, Jur. 1994, I-1039 en R.W. 1994-95, 131, noot G.
Straetmans) ,,... waarin een grensoverschrijdende situatie ter beoordeling
stond ...''. Dit arrest is een bevestiging van de toepassing van de rule of
reason-leer binnen het dienstenverkeer, zij het ,,overgoten met een subsidiariteitssaus'' bij de beoordeling van het proportionaliteitscriterium (aldus
H. Gilliams, Y. Van Gerven, J. Wouters en P. Wytinck, l.c., 799, nr. 105).
Deze rechtspraak bleek bijgevolg passender voor de voorliggende situatie
zijnde de situatie ,,waarin een reisorganisator, die deel uitmaakt van een over
verschillende lidstaten verspreid netwerk waarin de hoofdzetel in Frankrijk
gevestigd is, zijn diensten op dezelfde wijze aanbiedt in elk van de lidstaten''.
Het Hof van Beroep te Brussel past derhalve op correcte wijze de Keck-leer
toe, maar in zijn motivering ontbreekt het aan enige duidelijkheid. De
principes van het Keck-arrest waren, de restrictieve interpretatie volgend,
inderdaad niet van toepassing,

omdat artikel 3 WHPC in casu een impact

had op een rechtstreeks grensoverschrijdende reclametechniek en verhin-
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derde dat de betrokken dienstverlener ,,zijn diensten op dezelfde wijze
aanbiedt in elk van die lidstaten'' (zie ook M. Tison, Diss. nr. 526, voetnoot
826). Het Hof gaat er door zijn verwijzing naar het Keck-arrest trouwens
blijkbaar van uit dat Keck ook op het dienstenverkeer toepasselijk is (over de
mogelijkheid van toepassing van de Keck-leer op het dienstenverkeer, zij het
met geringe praktische implicaties, zie M. Tison, Diss., nr. 507 e.v.).
In het vervolg van zijn betoog toetst het Hof van Beroep artikel 3 WHPC aan
de rule of reason-leer. De verplichting van vermelding van een eindprijs die
als typemaatregel de enige in zijn soort zou zijn in de E.G., is ingegeven door
de bescherming van de consument. Die bescherming vormt een onderdeel
van het algemeen belang op grond waarvan nationale beperkende maatregelen niettemin met het E.G.-Verdrag verenigbaar kunnen blijven. Zij
biedt de consument een hogere bescherming dan de Richtlijn pakketreizen.
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De bekommernis om als beginsel een eindprijs op te leggen is gerechtvaardigd door de beoogde bescherming van de consument, met name hem
precies informeren omtrent alle verplichte kosten die met een aankoop
gepaard gaan. Deze bescherming kan niet op een minder restrictieve wijze
dan via de regel van artikel 3 WHPC worden gerealiseerd. Artikel 3 WHPC
is daarom niet onverenigbaar met de Europese regelgeving.

C. Prijsaanduiding in Belgische frank (art. 4 WHPC)
462. ALGEMEEN Ð De prijzen en tarieven moeten minstens in Belgische
frank worden aangeduid, aldus artikel 4 WHPC Het is e
Âe
Ân van de principes
van de Belgische wet waaraan een buitenlandse professioneel zich bij het
ontplooien van zijn activiteiten op de Belgische markt moet conformeren.
Dat ook dit vragen kan doen rijzen op het vlak van de verenigbaarheid met de
idee van de e
Âe
Ângemaakte Europese interne markt, spreekt voor zich.
De invoering van de euro zal ongetwijfeld op termijn veranderingen brengen
aan dit prijsaanduidingssysteem. Hoewel het waarschijnlijk is dat in een
overgangsfase bedrijven uit eigen beweging tot een dubbele prijsaanduiding
in euro's en in de nationale valuta zullen overgaan, werd ter zake geen
specifieke verplichting opgenomen in de reeds geciteerde nieuwe Richtlijn
98/6/E.G. van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998
betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van
aan de consument aangeboden producten (P.B.L.1998, afl. 80, 27). De
Richtlijn beperkt zich in de preambule tot de overweging dat het systeem
van prijsaanduiding ook tijdens de invoering van de euro doorzichtig moet
blijven. Wel heeft de Commissie een (niet-bindende) aanbeveling uitgevaardigd betreffende dubbele aanduiding van prijzen en andere bedragen, die
door de Raad op 2 mei 1998 met instemming werd begroet (Hierover zie o.m.
J. Allix ,,Euro: premie
Áres re
Âactions sur les re
Áglements du Conseil et leurs
conse
Âquences pour les consommateurs'', R.E.D.C. 1997-1, 3 e.v.). De heel
recente ,,Eurowet'' (Wet van 30 oktober 1998 betreffende de Euro, B.S.
10 november 1998) voert uitdrukkelijk de mogelijkheid in om bij K.B. de
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dubbele aanduiding van prijzen en tarieven in Belgische frank en in euro op
te leggen, voor de periode die de Koning bepaalt en hetzij op algemene wijze,
hetzij voor de aangewezen producten en diensten of categoriee
Èn van producten en diensten. Inzake verkopen op afstand kan de Koning een algemene
of specifieke uitzondering voorzien. Dit alles wordt in drie nieuwe leden van
artikel 4 WHPC opgenomen (art. 55 Eurowet, in werking getreden op
1 januari 1999 (K.B. 18 november 1998, B.S. 28 november 1998)). Het
K.B. van 17 december 1998 betreffende de dubbele prijsaanduiding van
producten en diensten in Belgische frank en in euro (B.S. 29 december 1998)
stelt de dubbele prijsaanduiding niet verplicht maar poneert de regels die
moeten gevolgd worden zo men tot dubbele prijsaanduiding overgaat. In
andere sectoren is de verplichte dubbele ,,prijs''- of ,,munt'' vermelding een
feit (b.v. Artikel 10 Decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro (B.S. 31 juli
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1998) voor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare
instellingen).
463. AANDUIDING VAN DE PRIJS VAN MOTORBRANDSTOFFEN Ð K.B.
VEMBER

1984

EN

K.B.

VAN

29

JANUARI

VAN

23

NO-

1979 Ð Een pomphouder te Baarle-

Hertog werd voor de Correctionele Rechtbank van Turnhout gedaagd omdat
de werkelijk gevraagde eenheidsprijs van de motorbrandstoffen niet in
Belgische frank op de draaischijven van de benzinepompen werd aangeduid
(Corr. Turnhout 2 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 29). Dit werd strijdig
geacht met artikel 1 van het K.B. van 28 november 1984 betreffende de
aanduiding van de prijs van motorbrandstoffen en met artikel 1 van het K.B.
van 29 januari 1979 betreffende de aanduiding van prijzen en tarieven in Bef
(voorganger van art. 4 WHPC).
Uit het samenlezen van beide K.B.'s volgde, aldus de rechter, dat zowel de
eenheidsprijs per liter als de uiteindelijk door de consument te betalen
globale prijs op de draaischijf van brandstofpompen in BEF moet zijn
uitgedrukt. Dit laatste cijfer is immers niets anders dan het resultaat van
de vermenigvuldiging van de eenheidsprijs per liter met de hoeveelheid
getankte brandstof. Aangezien het deze prijs is die volgens de bedoeling
van de wetgever van de pomp moet kunnen afgelezen worden, is het ook
deze globale prijs die in BEF uitgedrukt moet zijn.
464. PRIJSAANDUIDING IN REISBROCHURES Ð BIJLAGE MET DE BEDRAGEN IN BEF
Ð Een reisbrochure die de prijzen enkel in U.S.A.-dollar vermeldt (en
exclusief B.T.W.) is in strijd met artikel 4 (en artikel 3) WHPC Om dit te
verhelpen is niet vereist dat de in de brochure aangeduide prijzen in dollar
worden gewijzigd, maar volstaat het dat een bijlage aan de brochure wordt
gehecht met een prijslijst in BEF (Vz. Kh. Brussel 23 juli 1993, D.C.C.R.
1994, nr. 23, 629, noot M. Goyens en R.W. 1993-94, 995, noot P. De
Vroede). De rechter beriep zich evenwel verkeerdelijk op artikel 97 in fine
WHPC om de opheffing van de staking toe te staan gezien aan de inbreuk een
einde werd gemaakt. Zijn redenering had zich moeten baseren op het al dan
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niet bestaan van herhalingsgevaar (zie P. De Vroede, noot onder Vz. Kh.
Brussel 23 juli 1993, R.W. 1993-94, 996).
Een reisorganisator wiens reisbrochures geen prijzen in BEF doch alleen in
U.S.A.-dollar bevat, maar die niet zelf de brochures aan de consumenten
overhandigt, begaat geen inbreuk op artikel 4 WHPC Het zijn de reisagentschappen die er zorg voor moeten dragen dat de bijlage met de omrekening
samen met de brochure afgegeven wordt. Desgevallend moeten zij zelf de
omrekening maken, en moeten zij brochures van reisorganisatoren die geen
prijslijsten in BEF bevatten, weigeren (Vz. Kh. Brussel 13 januari 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 62).
Deze versoepelde toepassing van artikel 4 WHPC wordt het best omgeven
met enkele garanties zoals de toekenning van dezelfde bindende kracht aan
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de bijlage als aan de oorspronkelijke brochure. Vanzelfsprekend is het
onvoldoende dat de wisselkoers aan de consument ter beschikking wordt
gesteld (M. Goyens, ,,L'obligation faite aux professionnels de se conformer
aux conditions locales de mise sur le marche
Â'' (noot onder Vz. Kh. Brussel
23 juli 1993), D.C.C.R. 1994, nr. 23, 642).
465. AANDUIDING VAN DE PRIJS IN BEF Ð VERENIGBAARHEID MET DE EUROPESE
REGELGEVING

Ð Ook artikel 4 WHPC werd, in combinatie met artikel 26

WHPC (prijsaanduiding in reclame dat aan de vereisten van o.m. artikel 4
WHPC moet voldoen), op zijn verenigbaarheid met artikel 30 E.G.-Verdrag
getoetst. Het betrof een geval van prijsaanduiding in Franse frank in een
reclamefolder van een Frans grootwarenhuis, gelegen op 5 km van de
Belgische grens, maar dat op het Belgisch grondgebied werd verspreid
(Vz. Kh. Doornik 7 mei 1997, D.C.C.R. 1997, nr. 36, 250, noot M. Van
Huffel en J.T. 1998, 202, noot H. Nyssens).
Het vonnis geeft een nogal verwarde indruk. Na een uitgebreide weergave van
de stelling van eiser en verweerder Ð zo blijkt achteraf Ð geeft de rechter pas
veel later zijn standpunt weer onder de hoofding ,,examen de la demande''. De
voorzitter van de rechtbank van koophandel is van oordeel dat op in Belgie
È
verspreide reclame de verplichting om de prijzen ten minste in Belgische frank
aan te duiden van toepassing is, ongeacht de (buitenlandse) oorsprong van de
reclame. Ook het feit dat de producten niet in Belgie
È worden verkocht is
irrelevant. De consument moet immers op volledige en duidelijke wijze
worden geõÈnformeerd door degene die reclame maakt (Over het toepassingsgebied ratione loci van de WHPC, zie P. Wautelet, ,,Concurrence de
Â loyale
internationale: quelques pistes de re
Âflexion sur le champ d'application de la loi
sur les pratiques du commerce'', D.C.C.R. 1998, nr. 40, 218 e.v.).
Het argument dat de verplichte prijsaanduiding in Belgische frank in strijd is
met artikel 30 E.G.-Verdrag, wuift de rechter van de hand door naar de
ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Justitie in het arrest Keck &
Mithouard (H.v.J. 15 december 1993 C-292/92, Jur. 1993, I-6787 (zie hoger
nr. 461), en nadien, in het arrest Hu
È nermund (H.v.J. 24 november 1993, C267/31 en C-267/91, Jur. 1993, I-6097), te verwijzen. Toepassing makend
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van de extensieve interpretatie van het nieuwe principe dat in deze arresten
wordt neergelegd, met name dat artikel 30 E.G.-Verdrag onder bepaalde
omstandigheden niet van toepassing is op nationale bepalingen die bepaalde
verkoopmodaliteiten aan banden leggen of verbieden, doch alleen nog geldt
voor voorschriften betreffende de voorwaarden waaraan de goederen moeten
voldoen, concludeert de rechter dat artikel 30 E.G.-Verdrag niet van toepassing is omdat de verplichte prijsaanduiding in BEF een verkoopmodaliteit is
omdat het niet in directe verhouding staat met de producten zelf en zonder
onderscheid van toepassing is op elke reclame die op het Belgisch grondgebied wordt verspreid.
Vervolgens geeft de rechter een aantal (andere) argumenten ter verantwoording van de verplichte prijsaanduiding in BEF. Deze blijken achteraf te
kaderen in zijn redenering dat artikel 4 van de WHPC met artikel 30 E.G.-
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Verdrag verenigbaar is omdat deze bepaling proportioneel is aan het door de
Belgische wetgever beoogde doel:
Ð Zonder deze verplichting zou er een ,,grote verwarring'' heersen in het
ganse koninkrijk. Het zou toelaten dat in de grensgebieden Nederlandse,
Franse en Duitse grootwarenhuizen respectievelijk hun prijzen in gulden,
Franse frank en Duitse mark zouden kunnen aanduiden. De Belgische
consument moet nochtans effectief worden beschermd en de prijzen
kunnen begrijpen om ze te kunnen vergelijken.
Ð De verplichte prijsaanduiding in BEF verhindert geenszins dat Franse
warenhuizen in de grensgebieden hun producten commercialiseren ten
aanzien van de Belgische consument. Het wisselrisico is met name zeer
zwak, nu zowel Belgie
È als Frankrijk tot de Europese monetaire unie
behoren. Andere Franse handelaars voldoen bovendien wel aan de verplichte prijsaanduiding in Belgische frank.
Ð De verplichte prijsaanduiding in Belgische frank, ook voor buitenlandse
warenhuizen die in Belgie
È reclame maken, is een adequate manier om de
consument te beschermen door hem op volledige wijze te informeren
over de prijs. Deze eis van totale prijstransparantie is in het bijzonder
gerechtvaardigd in de sector van de grootdistributie waar de prijsverschillen en winstmarges zeer gering zijn.
Ð Poneren dat de Belg de wisselkoersen kent, houdt geen rekening met het
feit dat dergelijke publiciteitsfolders vaak bij bejaarde personen verspreid worden die helemaal niet op de hoogte zijn van deze koersen.
De ,,redelijk bedachtzame'' consument, zoals de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Doornik hem zelf omschrijft, is dus voor
hem veeleer een zwakkere persoon.
Ð De consument die in de grensstreken woont heeft het recht op voorhand
de prijs te weten voor de producten die in de reclamefolders staan die hij
in zijn brievenbus ontvangt.
De verplichte prijsaanduiding in BEF is bijgevolg proportioneel aan de door
de wetgever beoogde bescherming van en informatieverstrekking aan de
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consument. Op basis van dit alles concludeert de rechter dat de eis geenszins
strijdig is met artikel 30 E.G-verdrag en er geen prejudicie
Èle vraag aan het
Europese Hof van Justitie moet worden gesteld.
De uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Doornik is vanuit Europees oogpunt om verschillende redenen bekritiseerbaar.
De rechter blijkt Ð we kunnen het hem niet kwalijk nemen Ð de Keck-leer
en de rule of reason-leer enigszins te verwarren. De ene keer is artikel 30
E.G.-Verdrag ,,niet van toepassing'' omdat de verplichte prijsaanduiding in
Belgische frank ,,een niet discriminerende verkoopmodaliteit'' is (cf. de
Keck-leer in zijn extensieve vorm), de andere keer is ,,de eis niet strijdig''
met artikel 30 E.G.-Verdrag (o.m.) omdat de verplichte aanduiding van de
prijs in de munt van het betrokken land ,,proportioneel'' is aan het door de
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wetgever beoogde doel. Dergelijke proportionaliteitstest is nochtans overbodig binnen de Keck-leer en neigt veeleer naar de rule of reason-leer (zie
hoger nr. 461).
Kan de Keck-leer in casu u
Èberhaupt toepassing vinden? Het antwoord op
deze vraag hangt mede af van het feit 1) of de verplichte prijsaanduiding in
BEF, op zich (art. 4 WHPC), en in reclame (art. 26 WHPC) een verkoopmodaliteit is 2) die een niet rechtstreeks grensoverschrijdend karakter heeft
en 3) die niet discrimineert, noch 4) een verschillend effect heeft op geõÈmporteerde producten dan op nationale producten (zie ook: M. Van Huffel,
,,Le panier de la me
Â nage
Áre, le juge et le droit communautaire Ð Conte (ou
compte) (a) moral'' (noot onder Vz. Kh. Doornik 7 mei 1997, D.C.C.R. 1997,
nr. 36, 270 e.v.). Zonder in detail te treden zijn wij van oordeel: dat artikel 4
WHPC geõÈsoleerd beschouwd, een voorwaarde van het product, veeleer dan
een modaliteit van de verkoop reglementeert, en sowieso niet via de Keckleer aan de toets van artikel 30 E.G.-Verdrag ontsnapt. Om overeind te
blijven moet artikel 4 WHPC, conform de rule of reason-leer blijven. In
casu is deze redenering evenwel overbodig gezien de producten waarvan de
prijs verplicht in BEF zouden moeten worden ,,aangeduid'', uitsluitend in
Frankrijk worden verkocht, en men moeilijk het toepassingsgebied ratione
loci van de Belgische WHPC op die manier tot buiten Belgie
È kan uitbreiden
(Vgl. M. Van Huffel, l.c., 290).
Artikel 26 WHPC dat o.m. de naleving van artikel 4 WHPC in reclame
poneert, reglementeert daarentegen wel een verkoopmodaliteit, weze het, de
restrictieve interpretatie van het Keck-arrest volgend, een verkoopmodaliteit
met een (in casu) rechtstreeks grensoverschrijdend karakter. Het verbod voor
de betrokken Franse warenhuisketen om op het Belgisch grondgebied reclamefolders te verspreiden zonder de aanduiding van de prijs in BEF dient
derhalve wel degelijk aan artikel 30 E.G.-Verdrag getoetst te worden (anders: M. Van Huffel, l.c., 294, die de toepassing van artikel 26 WHPC
uitsluit, niet op basis van de restrictieve interpretatie van het Keck-arrest
doch wel omdat de voorwaarden van het Keck-arrest om een nationale
regeling van een verkoopmodaliteit toe te passen, in het bijzonder de gelijke
feitelijke invloed op geõÈmporteerde en nationale producten, door artikel 26
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WHPC niet zouden zijn vervuld). Bij deze toets lijkt het verbod van indirecte
of feitelijke discriminatie van buitenlandse producten artikel 26 WHPC ten
val te kunnen brengen. De verplichte prijsaanduiding in BEF noopt de
buitenlandse ondernemers er immers toe om hun reclamefolders aan te
passen en zodoende bijkomende kosten te maken (vgl. H. Nyssens, ,,Perceptions europe
Âenne et belge d'un consommateur transfrontalier: promotion ou
appre
Âhension du marche
Â unique?'' (noot onder Vz. Kh. Doornik 7 mei 1997),
J.T. 1998, 210; M. Van Huffel, l.c. 291 e.v.). De toets aan de rule of reasonleer had hier kunnen stoppen. Uitsluitsel over de aanwezigheid van feitelijke
discriminatie in casu kan men evenwel niet geven gezien in de G.B.-InnoB.M.-zaak een Luxemburgse wet die o.m. de verwijzing naar vroeger toegepaste prijzen verbiedt en zodoende G.B.-Inno-B.M. verplichtte hun Belgische reclamefolder evenzeer aan te passen (H.v.J. 7 maart 1990, C-362/88,
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T.B.H. 1990, 1004, noot J. Stuyck), blijkbaar niet discriminatoir werd geacht.
Het Hof van Justitie was anders niet overgegaan tot het onderzoek of deze
belemmering van het vrije verkeer was ingegeven door een dwingende reden
van algemeen belang, meer bepaald de bescherming van de consument. De
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Doornik is tot het onderzoek van dit aspect van het discriminatieverbod Ð dat immers ook speelt
binnen de Keck-leer Ð niet gekomen. Voor hem volstond de afwezigheid
van enige juridische, directe discriminatie.
Indien artikel 26 WHPC toch de discriminatietest zou doorstaan, dient deze
bepaling verder aan de proportionaliteitstoets te worden onderworpen. Hiervoor dient in casu een afweging te worden gemaakt van tal van elementen
(andere Franse warenhuisketens vonden een oplossing; gelijkaardige eisen
worden door de wetgeving van andere lidstaten gesteld; is een ,,begrijpelijke'' munteenheid, naar analogie met de Piageme-zaak (H.v.J. 13 juni 1991,
C-369/89, Jur. 1991, I-2971 en 12 oktober 1995, C-85/94, Jur. 1995, I-2955)
niet voldoende? Kon de rechter in casu uitgaan van het beeld van de zwakke
consument? Is de gemiddelde ,,grensconsument'' werkelijk niet op de hoogte
van de wisselkoersen gezien winkelen in Frankrijk doorgaans goedkoper is,
... enz.) (Hierover zie H. Nyssens, l.c. 211 e.v. die tot de niet proportionaliteit
concludeert). Het is zeer de vraag of artikel 26 WHPC (in zijn verwijzing
naar art. 4 WHPC) deze toets zou doorstaan.
D. Aanduiding van een prijs- of tariefvermindering (art. 5 WHPC)
466. ALGEMEEN Ð VERHOUDING TOT DE ARTIKELEN 42

E.V.

WHPC Ð Artikel

5 WHPC bepaalt de vormelijke vereisten waaraan een ,,aanduiding'' van
prijsvermindering, die wordt uitgedrukt door een bedrag of een kortingpercentage, moet voldoen. Dit kan maar op e
Âe
Â n van de in artikel 5 WHPC
limitatief opgesomde wijzen. De grondvoorwaarden voor het ,,aankondigen'' van een prijs, zowel de ,,aankondigingen'' waartoe overeenkomstig
artikel 5 WHPC is overgegaan, als die welke een prijsvermindering ,,suggereren'', zonder van e
Âe
Ân van de mogelijkheden van artikel 5 WHPC gebruik te
maken, liggen vervat in de artikelen 42 e.v. WHPC.
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Artikel 5 WHPC wordt, gezien zijn plaatsing bij de ,,prijsaanduidingsbepalingen'' maar gezien zijn inhoudelijke connectie met de artikelen 42 e.v.
WHPC, hier slechts summier behandeld (zie hoger nr. 195 e.v.).

467. HET ,,ONDERSCHEID''

TUSSEN EEN

GING'' VAN PRIJSVERMINDERING

,,AANDUIDING''

EN EEN

,,AANKONDI-

Ð Hoewel men er thans mag van uitgaan

dat de WHPC ,,aankondigen'' en ,,aanduiden'' als identieke begrippen
hanteert, ook al maakte de wetgever in 1991 niet van de gelegenheid gebruik
om orde in de terminologie te scheppen (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat
1986-87, nr. 464/2, 131; zie H. De Bauw ,,Aanduiding'' en ,,aankondiging''
van prijsverlagingen (noot onder Corr. Brussel, 10 oktober 1991), Jaarboek
H.P. 1991, 52 e.v.; P. Maeyaert, ,,Voorlichting van de consument'' in P. De
Vroede (Ed.), Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-
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praktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, Brugge,
Die Keure, 1992, 27-28; H. Swennen, ,,Bepaalde handelspraktijken'' in J.
Stuyck en P. Wytinck (Ed.), De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer
rechtswetenschappen Belgie
È, 1992, 80-81; Vgl. P. De Vroede, ,,De wet
betreffende de handelspraktijken toegepast in de dienstensector'' in Handelsrecht, Economisch en financieel recht, P.U.C.-Delva 1994-95, Gent, Mys en
Breesch, 1996, 529, nrs. 17 e.v.), blijft bepaalde rechtspraak zich op de
verschillende betekenis van beide termen in het dagelijks taalgebruik baseren
om de ene term van de andere te onderscheiden. Een aankondiging van een
prijsvermindering zou met name specifieker zijn, en een ongevraagd tegemoettreden van degene tot wie men de boodschap wenst te richten impliceren (zie H. De Bauw, l.c. 153). De drager van de informatie is daarbij van
geen doorslaggevend belang. Niet elke aanduiding zou derhalve een aankondiging zijn, terwijl het omgekeerde wel geldt.
Het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Brussel dd. 10 oktober 1991
(Jaarboek H.P. 1991, 148, afwijzende noot H. De Bauw), sluit in die zin
een inhoudelijk onderscheid tussen beide termen niet uit. Het is immers,
aldus de betrokken rechter, niet a priori uit te sluiten dat een aanduiding
van prijsverlaging in de winkel, zoals in casu, ook als aankondiging kan
gelden. Het argument van de verdediging dat de door haar gebruikte technieken ,,loutere'' prijsaanduidingen zijn in de zin van het oude artikel 4 § 2
WHPC (huidig artikel 5 WHPC) kon de rechter evenwel niet bijtreden. Het
aangewende proce
Âde
Â, met name het in de winkelruimte plaatsen van affiches
of het op opvallende wijze overplakken van de prijzen, vestigt immers de
aandacht van het in de winkel aanwezig publiek (dat grotendeels de winkel
had betreden met de bedoeling enkel voedingsproducten en geen textielwaren te kopen) op de verlaagde prijs, en moet zodoende als een ,,aankondiging'' van prijsverlaging worden beschouwd. Ondanks deze aankondiging in
de periode van 6 weken vo
Âo
Â r de soldenperiode met miskenning van het oude
artikel 33bis WHP, kwam het tot een vrijspraak omdat de rechtbank oordeelde dat, gelet op de aard van de bewuste kledingstukken, dergelijke
aankondiging niet onderworpen was aan artikel 33bis WHP.
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De Hasseltse stakingsrechter poneerde terecht dat er voor de toepassing van
artikel 5 WHPC geen verschil is tussen de woorden ,,aanduiding'' en ,,aankondiging'' (Vz. Kh. Hasselt 3 mei 1996, Jaarboek H.P., 1996, 343, in
dezelfde zin: Vz. Kh. Antwerpen 27 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 327).
468. ARTIKEL 5

IN FINE

HOEVEELHEIDPROMOTIE

WHPC Ð AANDUIDING

VAN PRIJSVERMINDERING EN

Ð De laatste alinea van artikel 5 WHPC voert een ten

aanzien van de oude WHP belangrijke nieuwigheid in. ,,In geen geval mag
een prijsvermindering van een product of een dienst aan de consument
worden voorgesteld als een gratis aanbod van een hoeveelheid van het
product of van een gedeelte van de dienst''. Op die manier wil men vermijden dat een prijsverlaging bij gelijkblijvende kwantiteit wordt aangeduid
als een gratis geven van een met de prijsvermindering proportionele hoe-
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veelheid van het product (b.v. van een product dat normaal gezien 100 BEF
kost, worden er 3 aan de prijs van 200 BEF aangeboden, maar men duidt dit
aan als ,,2 + 1 gratis'').
De wetgever wilde hiermee bewerkstelligen dat een prijsverlaging als een
prijsverlaging wordt aangekondigd en niet vertaald wordt naar een hoeveelheidpromotie. Een hoeveelheidpromotie moet eveneens als dusdanig worden
aangekondigd (b.v. ,,50 gr. gratis''), zonder dat men uitspraken gaat doen
over de verlaagde prijs die immers globaal gezien constant is gebleven (zie
Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 13; G.L. Ballon ,,Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de verbruiker'', D.A.O.R. 1991, nr. 22,
67, nr. 22). In de praktijk, waarbij de prijs wordt verlaagd en men dit aanduidt
door te stellen dat een proportioneel met de prijsverlaging overeenstemmende hoeveelheid gratis wordt gegeven, onderkende de wetgever een
misleidende reclame en een mogelijkheid tot omzeiling van de artikelen
42 e.v. WHPC (Kamerverslag, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1240/4, 3-4).
Ook voor de eerbiediging van de regeling van het gezamenlijk aanbod, meer
bepaald van de voorwaarden om onder een geoorloofd gezamenlijk aanbod
o

in de zin van artikel 55, 2 WHPC te vallen, dient men geducht te zijn (G.L.
Ballon, l.c., 67, nr. 21).
469. AANKONDIGING VAN EEN TARIEFVERMINDERING IN REISBROCHURES Ð Het
feit dat andere prijzen, ,,kortingen'' genoemd, worden toegepast voor kinderen of indien een derde persoon op een tweepersoonskamer verblijft, is
geen tariefvermindering in de zin van artikel 5 WHPC. Er wordt immers
geen vermindering toegepast op een ,,gelijke'' dienst in de zin van artikel 43
§ 1 WHPC, nu een hoteldienst aan een kind of aan een derde persoon op de
kamer een andere dienst dan een gewone dienst is (Vz. Kh. Hasselt 29 november 1996, Jaarboek H.P. 1996, 330).
De ,,beruchte'' N.V. Lagrange werd op de vingers getikt omdat het voorblad
van haar reisbrochure een ,,algemene'' korting van 5% meldde, en quasi elke
bladzijde nog specifieke kortingen aankondigde, hetgeen als een aankondi-
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ging van prijsvermindering in de zin van artikel 5 en artikel 42-43 WHPC
werd geacht (Vz. Kh. Brussel 29 oktober 1997, D.C.C.R. 1998, nr. 38, 37,
noot J. Speybrouck). De WHPC wil, aldus de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel, erover waken dat de aangeduide prijs- of tariefverminderingen ree
Èel, waarheidsgetrouw en ondubbelzinnig zijn. Een reclamefolder die een kortingpercentage vermeldt met de bedoeling de consument
mee te delen dat prijsverminderingen toegepast worden moet artikel 5
WHPC naleven. De folder moet ,,met name'' vermelden vanaf welke datum
vermeld percentage geldig is. Dergelijke aankondiging van prijsvermindering werd daarom strijdig met artikel 5 en met artikel 43 WHPC geacht. Een
prijsverminderingsaanduiding conform artikel 5 WHPC moet inderdaad
preciseren op welke categorie het eenvormige kortingpercentage slaat, en
moet vermelden of de prijsvermindering al dan niet werd toegepast (b.v.
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,,10% op reizen Mallorca h/t; de vermindering werd opgenomen in de
aangeduide prijzen'') (aldus J. Speybrouck ,,Brochures: de prijs van een
reis'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 29 oktober 1997; D.C.C.R. 1998, nr. 38,
51). De aankondiging van de prijsvermindering zonder beperking in de tijd
vormt een inbreuk op artikel 43 WHPC

470. AANKONDIGING

VAN EEN PRIJSVERMINDERING

Ð ,,30%

GOEDKOPER''

Ð

Een kledingzaak die reclame voert met de aankondiging dat haar producten
tot 30% goedkoper zijn dan kwalitatief vergelijkbare kledingstukken gecommercialiseerd door grote merken, geeft enkel aan dat zij producten
aanbiedt die gelijkaardig zijn aan degene die andere verkopers aanbieden
maar dan tot 30% duurder. Als zodanig schendt die reclame de artikelen 5
en 43, § 1 en 2 WHPC niet. Er is immers slechts sprake van een prijsvermindering wanneer een verkoper aankondigt de prijs te verminderen die
hij zelf voordien toepaste voor dezelfde producten of diensten in dezelfde
inrichting. Er is evenwel sprake van een met artikel 43, § 4 WHPC strijdige
prijsvergelijking (Brussel 28 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 312;
vgl. Vz. Kh. Brussel 29 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 235 (vonnis a
quo)).
Daarentegen achtte de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van
Turnhout de reclameslogan ,,gans het jaar door kortingen tot 60%'' wel
strijdig met de artikelen 2 en 5 van de WHPC Dergelijke vage vermelding
van kortingen is misleidend en bevat niet de mogelijkheid om uit te maken of
het ree
Èle kortingen betreft of slechts bluf (Vz. Kh. Turnhout 24 maart 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 145). Dit is niet het geval voor de slogan ,,tot 30 september nog scherpere prijzen: wij betalen uw B.T.W. van 20,5% terug''. Het
vermelden en toepassen van een e
Âe
Ânvormig kortingpercentage is immers
voorzien in artikel 5 WHPC en blijkt te zijn toegestaan op de prijzen in de
winkel aangeduid. Deze reclame voor een speciale korting die beperkt is in
de tijd tot e
Âe
Ân maand vanaf de opening van de winkel, maakt bijgevolg geen
o

misleidende reclame in de zin van artikel 23, 1

WHPC uit (Vz. Kh. Turn-

hout 24 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 145).
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470bis. EENVORMIG KORTINGPERCENTAGE Ð VEREISTEN Ð Een folder waarin
een kortingpercentage ± 40% wordt aangekondigd zonder te vermelden of de
vermindering reeds verrekend is in de prijs is een inbreuk op artikel 5, d
WHPC. Het is daarbij van geen belang of aan de vereisten van dat artikel
werd voldaan in het verkooppunt zelf. Het vermelden in dezelfde reclamefolder van oplopende kortingpercentagen voor behangpapier (in casu, 20, 30,
40, 50 en 60%) schendt artikel 5 WHPC eveneens nu geen eenvormig
kortingpercentage wordt gehanteerd en de categoriee
Èn of producten waarop
de vermindering betrekking heeft, niet worden geõÈdentificeerd (Vz. Kh.
Hasselt 3 mei 1996, Jaarboek H.P. 1996, 343).
Een rondschrijven van een garagehouder aan zijn clie
È nteel waarin voor de
drie eerstvolgende herstellingswerken aan hun auto een korting van 20% op
alle wisselstukken aangeboden wordt, zonder dat kan uitgemaakt worden of
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de korting al werd afgetrokken van de prijs die aangerekend zal worden is
strijdig met artikel 5, eerste lid, d WHPC (Vz. Kh. Gent 15 oktober 1993,
Jaarboek H.P. 1993, 278).
E. De reglementerende bevoegdheid van de Koning (artikel 6 WHPC)
471. ALGEMEEN Ð Artikel 6 WHPC kent aan de Koning de bevoegdheid toe
om voor bepaalde producten of diensten, of categoriee
Èn van producten of
diensten reglementerend op te treden (cf. oud artikel 3 WHPC). Het K.B.
van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten
en de bestelbon (B.S. 30 juli 1996) werd zo op basis van artikel 6 WHPC (en
wat de bestelbon betreft, op basis van artikel 39 WHPC Ð zie verder nr. 626)
uitgevaardigd. Het vult de artikelen 2 e.v. WHPC op tal van punten aan.
Van zijn bevoegdheid om bijzondere regels inzake de prijsaanduiding van
bepaalde producten of diensten vast te stellen, in de zin van artikel 6, 1

o

WHPC, maakte de Koning reeds gebruik voor:
Ð de kappersdiensten (K.B. van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten, B.S. 25 maart 1992)
Ð de diensten in de fotografie (K.B. van 7 augustus 1995 betreffende de
prijsaanduiding in de inrichtingen die diensten in de fotografie aanduiden
(B.S. 27 oktober 1995) en
Ð de homogene financie
È le diensten (K.B. van 23 maart 1995 betreffende
de prijsaanduiding van homogene financie
Èle diensten (B.S. 26 april 1995),
gewijzigd door het K.B. van 1 maart 1998 (B.S. 11 maart 1998). Deze
K.B.'s beogen een zekere normalisatie in de voorstelling van het tarief van
de meest gebruikte basisdiensten. Tevens willen ze de consument duidelijke informatie geven over de tarieven, in de kantoren en via een prospectus die gratis ter beschikking ligt van de consument en door hem kan
worden meegenomen. Elke tariefwijziging moet voorafgaandelijk worden
meegedeeld aan de consument die deze dienst heeft aangekocht.
Na de invoering van de WHPC werden er geen nieuwe producten of diensten
vrijgesteld van de verplichting de prijs goed zichtbaar aan te duiden in geval
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o

van uitstalling voor verkoop, in de zin van artikel 6, 2 WHPC In uitvoering
o

van het oude artikel 3, 2 WHPC werd (o.m.) het K.B. van 23 januari 1984
betreffende de aanduiding van de prijs van kunstvoorwerpen, voorwerpen
voor verzamelingen en antiquiteiten uitgevaardigd (B.S. 10 februari 1984)
(geen prijsaanduiding bij uitstalling in geval van een prijs boven de zestigduizend frank).

§ 2. Aanduiding van de hoeveelheid (artt. 7-12 K.B.)
472. ALGEMEEN Ð De bepalingen inzake de aanduiding van de hoeveelheid
maken in de WHPC het voorwerp uit van een van de regeling van de oude
WHPC sterk verschillende reglementering. Deze wijziging is in hoofdzaak
ingegeven om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met
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de desbetreffende E.E.G.-Richtlijnen (voor een lijst van deze richtlijnen, zie
de bijlage bij Parl. St. Senaat 1986-87, nr. 464/2).
473. LEESBAARHEID
STRUMENTEN

EN ZICHTBAARHEID VAN DE AANDUIDINGEN OP DE MEETIN-

(ART. 11 WHPC) Ð De aanduidingen van de meetinstrumenten

waarmee de hoeveelheid van de los verkochte producten wordt bepaald,
moeten voor de consument goed leesbaar en goed zichtbaar zijn, aldus artikel
11 WHPC
o

Deze strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting (art. 102, 1 WHPC) werd
door een Oostendse vishandelaar met de voeten getreden (Corr. Brugge
19 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 45 en D.C.C.R. 1995, nr. 27, 259, noot
P. De Vroede). In zijn viskraam stonden de 3 aanwezige weegschalen
dusdanig opgesteld Ð opzij en achterin Ð dat de consument de aanduidingen op de weegschalen niet kon aflezen. Zijn argument dat regen en wind de
delicate meetinstrumenten anders kunnen ontregelen, werd niet aanvaard. De
handelaar moet zich maar behelpen met een type weegtoestel dat beter tegen
de atmosferische omstandigheden bestand is, dan wel de ,,delicate'' meettoestellen frequenter op hun correcte werking nazien. In geen geval kan aanvaard worden, aldus de rechter, dat de consument wetens en willens in een
inferieure positie wordt gedrumd onder de dekmantel van de bescherming
van de elektronica. De WHPC heeft de bescherming van de consument op
het oog, en niet de bescherming van de elektronica. Deze overtreding Ð hij
beging nog twee andere strafrechtelijke overtredingen Ð leverde hem een
geldboete van 30.000 BEF op. Opdat er een strafrechtelijke inbreuk op
artikel 11 WHPC zou zijn is er immers geen bijzonder bedrieglijk opzet
vereist. Het volstaat dat er algemeen opzet is dat erin bestaat dat beklaagde
wetens en willens de laakbare daad heeft gesteld (zie P. De Vroede, noot
onder Corr. Brugge 19 mei 1994, D.C.C.R. 1995, nr. 27, 264).
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§ 3. Benaming, samenstelling en etikettering van producten en van
diensten (art. 13-15 WHPC)
474. ALGEMEEN Ð De vermeldingen die het voorwerp zijn van de etikettering en die dwingend zijn voorgeschreven bij de WHPC, haar uitvoeringsbesluiten en de uitvoeringsbesluiten bedoeld in art. 122, lid 2 WHPC Ð dus
niet alle vermeldingen Ð, de gebruiksaanwijzingen en de garantiebewijzen
zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het gebied waar de producten
op de markt worden gebracht (art. 13, lid 1 WHPC). Dwingend voorgeschreven etikettering moet toegepast worden in de vorm en met de inhoud
bepaald door de reglementering (art. 13, lid 2 WHPC). De vermeldingen van
de etikettering moeten goed zichtbaar en leesbaar zijn en duidelijk onderscheiden van de reclame (art. 13, lid 3 WHPC). In geen geval mag de
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etikettering aldus worden voorgesteld dat verwarring met een kwaliteitscertificaat mogelijk is (art. 13, lid 4 WHPC). Ter zake wordt aan de Koning
een uitgebreide reglementerende bevoegdheid toegekend, zowel voor producten (art. 14 K.B.) als voor homogene diensten (art. 15 K.B.). Een soortgelijke bepaling, doch alleen voor producten, maakte de enige bepaling van
afdeling III van de oude WHP uit (art. 12 oude WHP).
Het taalvereiste voor etiketten enerzijds, en voor gebruiksaanwijzingen,
anderzijds, maakte het voorwerp uit van tal van betwistingen. De strijdigheid
met het Europees recht was e
Âe
Ân van de steeds terugkerende argumenten.
Hetzelfde verwijt werd er tegenover het in uitvoering van het oude artikel 12,
6

o

WHP genomen K.B. van 13 november 1986 betreffende de etikettering

van voorverpakte voedingsmiddelen (B.S. 2 december 1986) geuit. Dit K.B.
vereist eveneens dat bepaalde vermeldingen op de etiketten van voorverpakte voedingsmiddelen minstens opgesteld zijn in de taal of de talen van het
taalgebied waar die voedingsmiddelen te koop worden gesteld.
Er zijn trouwens nog andere wetten en K.B.'s die vastleggen welke informatie en op welke wijze deze informatie (o.m. in welke taal), ter beschikking
van de consument moet worden gesteld, bv.:
Ð de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
producten (de Warenwet) (B.S. 8 april 1977);
Ð het K.B. van 5 december 1990 betreffende de diepvriesproducten (B.S.
26 januari 1991);
Ð het K.B. van 19 augustus 1976 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en andere soortgelijke waren (B.S. 2 oktober
1976);
Ð het K.B. van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van
stoffen bestemd voor dierlijke voeding (B.S. 28 januari 1988);
Ð het K.B. van 10 mei 1978 betreffende de cosmetica (B.S. 1 september
1978), vervangen door het K.B. van 15 oktober 1997 betreffende de
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cosmetica ( B.S. 16 januari 1998, recent gewijzigd door een K.B. van
16 oktober 1998 (B.S. 1 december 1998)).
De meeste van hen zijn genomen in uitvoering van E.E.G.-Richtlijnen. In
tegenstelling tot artikel 13 WHPC (en artikel 30 WHPC Ð zie verder nrs. 589
e.v.) die geen uitvoering zijn van Europese richtlijnen, dienen de bepalingen
van voormelde K.B.'s Ð op de eerste plaats Ð op hun verenigbaarheid met
de bepalingen van de betrokken richtlijn worden getoetst, terwijl artikel 13
en artikel 30 WHPC rechtstreeks aan een toets aan artikel 30 E.G.-Verdrag
worden onderworpen.
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A. Taal en etikettering
11 K.B. 13

475. VERENIGBAARHEID

VAN ARTIKEL

EUROPESE

Ð DE PIAGEME

VAN

REGELGEVING

T.

NOVEMBER

PEETERS-ARRESTEN

1986

MET DE

VAN HET

HOF

JUSTITIE Ð Er werd nog voor de invoering van artikel 13 WHPC, vrij

snel de vraag gesteld in welke mate de verplichting om bepaalde gegevens op
de etiketten van voorverpakte levensmiddelen minstens te stellen in de taal of
de talen van het gebied waar de producten ,,op de markt worden gebracht'',
verenigbaar is met het Europees recht. Dit betekende meer concreet dat
artikel 11 van het K.B. van 13 november 1986 op zijn conformiteit met
artikel 14 van de Richtlijn 79/112/E.G. betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgeving der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindgebruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, van 18 december 1978 (P.B.L 1979, afl. 33, 113 Ð hierna:
,,Richtlijn 79/112/E.G.'') werd getoetst.
Artikel 14 van voormelde Richtlijn 79/112/E.G. verplichtte de lidstaten tot
voor kort op hun grondgebied de handel te verbieden in levensmiddelen
indien de verplichte vermeldingen op de etikettering niet voorkwamen ,,in
een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal, tenzij de koper door andere
maatregelen wordt ingelicht. Deze bepaling staat het voorkomen van geÂe
Â n taal niet in de weg''. De meeste
noemde vermeldingen in meer dan e
Belgische rechters waren de mening toegedaan dat een verplichting om een
welbepaalde taal te gebruiken strijdig was met het E.G.-recht (zie Corr.
Mechelen 28 september 1987, J.T. 1988, 48, noot; Vz. Kh. Brussel 24 september 1990, Jaarboek H.P. 1990, 466, noot P. Wytinck).
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Leuven wou blijkbaar
meer duidelijkheid en besloot over het probleem een prejudicie
Èle vraag te
stellen aan het Hof van Justitie. De aanleiding tot deze vraag betrof een
vordering van enkele officie
Èle, exclusieve distributeurs van bepaalde merken
van Franse mineraalwaters (o.m. Evian, Appolinaris en Vittel) om een
parallelle importeur, Peeters, te verbieden in de buurt van Leuven flessen
te verkopen met een uitsluitend Franstalig of Duitstalig etiket (Vz. Kh.
Leuven 5 december 1989, T.B.H. 1990, 959, noot P. Wytinck (T.B.H.
1990, 925 e.v.)). Peeters riep de strijdigheid in van artikel 11 van het K.B.
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van 13 november 1986 met artikel 14 van de Richtlijn 79/112/E.G. en met
artikel 30 E.G.-Verdrag.
In het arrest Piageme (P.I.A.G.E.M.E. staat voor ,,Groupement des Producteurs, Importateurs et Agents Ge
Âne
Âraux d'Eaux Mine
Ârales Etrange
Áres'') t.
Peeters I (H.v.J. 18 juni 1991, C-369/89, Piageme t. Peeters, Jur. 1991, I2971; T.B.H. 1992, 411, noot P. Wytinck; J.T. 1991, 764, noot L. Van
Bunnen en Jaarboek H.P. 1991, 206) stelt het Hof van Justitie met een
beroep op het doel van de Richtlijn 79/112/E.G., dat artikel 14 van voormelde Richtlijn en artikel 30 E.G.-Verdrag in de weg staan aan een nationale
regeling die het uitsluitend gebruik van een bepaalde taal voor de etikettering
van levensmiddelen voorschrijft zonder de mogelijkheid open te laten dat
een andere voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal wordt gebruikt of dat
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de koper door andere maatregelen wordt ingelicht. De verplichting om
uitsluitend de taal van het taalgebied te bezigen, en het ontbreken van de
mogelijkheid om de gebruiker door andere maatregelen in te lichten gaan
verder dan hetgeen de Richtlijn 79/112/E.G. vereist en zou een bij artikel 30
E.G.-Verdrag verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking vormen.
Het feit dat het Hof van Justitie zijn arrest ook laat steunen op artikel 30 E.G.Verdrag zelf is niet zonder belang, nu artikel 30 E.G.-Verdrag in tegenstelling tot een bepaling uit een richtlijn, in de verhouding tussen particulieren
wel rechtstreekse werking heeft (P. Wytinck, ,,Bedenkingen bij de strijdigheid met het E.E.G.-recht van de Belgische wetgeving inzake de taal waarin
de vermeldingen op een etiket van levensmiddelen moeten voorkomen''
(noot H.v.J. 18 juni 1991), T.B.H. 1992, 416). Bovendien kan dit aan het
Piageme t. Peeters I-arrest een meer algemene strekking geven en het
geponeerde principe mutatis mutandis van toepassing verklaren op alle
goederen die binnen het geldingsbereik van artikel 30 E.G.-Verdrag vallen
(P. Wytinck ,,Recente ontwikkelingen inzake het taalgebruik voor etiketten
van producten'' (noot onder Vz. Kh. Brugge 18 februari 1994), Jaarboek
H.P. 1994, 64). Tenslotte komt daardoor de verenigbaarheid van diverse
richtlijnen die het voorschrijven van een precieze taal wel toelaten, met
artikel 30 E.G.-Verdrag in het gedrang (zie P. Wytinck ,,Recente ontwikkelingen inzake het taalgebruik voor etiketten van producten'' (noot onder Vz.
Kh. Brugge 18 februari 1994), Jaarboek H.P. 1994, 419, met verwijzing naar
het Meyhui-arrest van het Hof van Justitie (H.v.J. 9 augustus 1994, C-51/93,
Meyhui, Jur 1994, I-3879; D.C.C.R. 1995, nr. 26, 137, noot M. Goyens)
waarin de Richtlijn 69/493/E.E.G. van de Raad van 15 december 1969 voor
de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas
(P.B.L. 1969, afl. 326, 36), en meer bepaald de in de richtlijn neergelegde
verplichting om voor bepaalde soorten kristalglasproducten Ð degene waar
het verschil in kwaliteit van het gebruikte glas niet zo gemakkelijk herkenbaar is voor de gemiddelde consument die niet zo vaak kristalglasproducten
koopt Ð informatie in de taal of talen waar het product wordt verhandeld te
vereisen, geacht werd geen verboden belemmering van het vrij verkeer uit te
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maken. Andere Richtlijnen zijn b.v. de Richtlijn 76/768/E.E.G. inzake
cosmetische producten, die voor sommige vermeldingen toelaat dat men
de nationale of officie
Èle taal of talen vereist, en de Richtlijn 79/373/E.E.G.
betreffende de handel en het gebruik van stoffen voor dierlijke voeding, die
gewag maakt van de nationale of officie
Èle talen van het land van bestemming).
Het arrest Piageme t. Peeters I gaf aanleiding tot een storm van kritiek.
Doordat het niet mogelijk was de moedertaal voor te schrijven op etiketten,
zou niet alleen afbreuk worden gedaan aan de begrijpelijkheid van de
informatie voor de ,,zwakkere'' consument maar zou ook de zorg voor de
eigen taal en cultuur in het gedrang komen. De Commissie achtte het daarom
raadzaam een interpretatieve mededeling uit te vaardigen betreffende het
gebruik van talen bij de verkoop van levensmiddelen (P.B.C. 31 december
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1993, afl. 345, 3). De Commissie bevestigde dat de bescherming van de
consument geen afdoende motivering is om het gebruik van de officie
Èle taal
verplicht te stellen, wanneer de op de etiketten voorkomende termen en
uitdrukkingen gemakkelijk te begrijpen zijn en daardoor hun functie als
voorlichting vervullen. Zo zou het gebruik van de officie
Èle taal niet mogelijk
zijn bij hantering van algemeen bekende termen en uitdrukkingen (b.v.
,,made in''), van termen die geen equivalent hebben of onvertaalbaar zijn
(pizza, chorizo, tiramisu) of van termen waarvan de spelling niet veel
verschilt (koffie, puree, soja).
Begrijpelijkheid is derhalve het uitgangspunt. Dit is desnoods alleen mogelijk in de officie
Èle taal. De Commissie komt dan ook tot het besluit dat ,,het
gebruik van termen die tot een andere taal dan de officie
Èle taal of talen
behoren, voor de etikettering van voedingsmiddelen die als zodanig aan de
eindgebruiker worden verkocht in de praktijk tot uitzonderingsgevallen
beperkt zal moeten blijven'' (zie P. Wytinck ,,Recente ontwikkelingen
inzake het taalgebruik voor etiketten van producten'' (noot onder Vz. Kh.
Brugge 18 februari 1994), Jaarboek H.P. 1994, 60).
Ondanks deze uitspraak van het Hof van Justitie werd Ð 9 dagen later
notabene Ð artikel 13 WHPC goedgekeurd met een evenzeer met het
E.E.G.-recht onverenigbare bepaling (P. Wytinck, ,,Bedenkingen bij de
strijdigheid met het E.E.G.-recht van de Belgische wetgeving inzake de taal
waarin de vermeldingen op een etiket van levensmiddelen moeten voorkomen'' (noot H.v.J. 18 juni 1991), T.B.H. 1992, 415-416). In de mate dat dit
artikel niet de mogelijkheid laat een ander gemakkelijk te begrijpen taal te
gebruiken of de koper door andere maatregelen in te lichten, is artikel 13
WHPC strijdig met het E.G.-recht.
Ondertussen hadden de eisende partijen beroep ingesteld tegen het tussenvonnis van de Leuvense voorzitter, en was de ganse zaak aanhangig geworden bij het Hof van Beroep te Brussel. Het Brusselse Hof vond het
antwoord van het Hof van Justitie onvoldoende om een uitspraak te kunnen
doen en besloot ter verduidelijking een tweede prejudicie
Èle vraag aan het Hof
van Justitie te stellen. Deze was gericht op de volgende elementen: quid
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indien de nationale bepaling, naast de taal van het gebied waar het product
wordt aangeboden, het gebruik van een andere taal niet uitsluit (cf. ,,minstens'' in art. 13 WHPC en art. 11 K.B. 13 november 1986), en hoe en met
inachtneming van welke elementen moet het begrijpelijk karakter van een
taal worden vastgesteld (Brussel 24 februari 1994, niet gepubl.).
In zijn arrest van 12 oktober 1995, het zogenaamde Piageme t. Peeters IIarrest (H.v.J. 12 oktober 1995,C-85/14, Jur 1995, I-2955 en J.T. 1996, 677,
noot L. Van Bunnen) gaf het Hof van Justitie een aantal preciseringen. Zij
komen in hoofdzaak op het volgende neer:
Ð Artikel 14 Richtlijn 79/112/EG staat eraan in de weg dat een lidstaat in
het licht van een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal, het gebruik
van de taal verplicht stelt die overwegend wordt gesproken in het gebied
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waar het product te koop wordt aangeboden ook al wordt het gelijktijdig
gebruik van andere talen niet uitgesloten.
Ð Bij ,,andere maatregelen'' ter inlichting van de koper kan gedacht
worden aan tekeningen, symbolen of pictogrammen die op de etikettering
worden weergegeven.
Ð Het belang van de consumentenvoorlichting brengt mee dat de consument op ieder ogenblik kennis moet kunnen nemen van alle in de
Richtlijn 79/112/E.G. verplichte vermeldingen, niet alleen ten tijde van
de aankoop van het product, maar eveneens ten tijde van het gebruik
ervan. Aangezien de eindgebruiker niet noodzakelijkerwijze degene is
die de levensmiddelen heeft gekocht, wordt de bescherming van de
consument niet gewaarborgd door voorlichting los van de etikettering,
zoals b.v. voorlichting op het verkooppunt of in het kader van grootscheepse informatiecampagnes. Het aanbrengen van extra bordjes bij de
betrokken producten met de vermeldingen in een gemakkelijk te begrijpen taal volstaat evenmin, aldus het Hof van Justitie in een latere uitspraak (H.v.J. 14 juli 1998, C-385/96, Strafzaak t. H.J. Goerres, n.n.
gepubl.,

zie

http://www.curia.eu.int/nl/index.htm).

Parallelverkopers

worden daardoor de facto verplicht op het product een etiket of sticker
aan te brengen met de informatie in een voor de consument gemakkelijk
te begrijpen taal (H. Gilliams, Y. Van Gerven, J. Wouters en P. Wytinck,
,,Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht (augustus 1994december 1995)'', T.B.H. 1996, 300, nr. 37).
Ð De vraag of de verstrekte informatie gemakkelijk te begrijpen is, dient door
de nationale rechter te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het concrete geval. Of een vreemde taal gemakkelijk te
begrijpen is hangt van tal van factoren af, zoals b.v. de gelijkenis van
woorden in verschillende talen, de algemene kennis van meer dan e
Âe
Ân taal
bij de betrokken bevolking of bijzondere omstandigheden, zoals een grootscheepse informatiecampagne of een ruime verspreiding van het product.
Met deze verduidelijkingen van het Hof van Justitie achtte het Hof van
Beroep van Brussel zich thans wel in staat om over de ganse zaak uitspraak te
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doen. In zijn arrest van 27 juni 1996 (Jaarboek H.P. 1997, 89, noot H. De
Bauw) waartegen een voorziening in Cassatie werd gesteld, kwam ook het
Hof van Beroep van Brussel tot de vaststelling dat artikel 11 van het K.B. van
13 november 1986 niet verenigbaar was met de Richtlijn 79/112/E.G. Met de
vereiste van een gemakkelijk te begrijpen taal wordt immers niet bedoeld een
officie
Èle of gangbare taal, maar veeleer begrijpelijke informatievoorziening
ten behoeve van de consument. Uit de onverenigbaarheid van artikel 11 van
het K.B. van 13 november 1986 met Europees gemeenschapsrecht, doordat
het een strengere vorm oplegt, volgt evenwel niet dat dat artikel van elke
draagwijdte zou zijn ontdaan. De norm die erin vervat ligt moet enkel
worden geweerd in zoverre een te strenge bepaling wordt opgelegd of een
alternatief waarin de Richtlijn 79/112/E.G. voorziet, wordt uitgesloten.
Artikel 11 van voornoemd K.B. moet richtlijnconform worden uitgelegd,
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hetgeen inhoudt dat, zo de vereiste vermeldingen dan al niet ten minste
gesteld moeten zijn in de taal of de talen van het taalgebied waarin de
voedingsmiddelen te koop worden gesteld, die vermeldingen minstens dienen gesteld te zijn in bewoordingen die gemakkelijk te begrijpen zijn door de
eindgebruiker tot wie de verkoper zich gangbaar richt. De taal waartoe die
bewoordingen behoren is irrelevant als de bewoordingen in concreto maar
kunnen begrepen worden door de eindgebruiker. Er kan dus ook niet uitgesloten worden dat ze, om begrijpelijk te zijn voor hem, in concreto moeten
uitgedrukt zijn in de taal van de streek waar hij woont.
De informatie mag echter ook, aldus de Richtlijn 79/112/E.G., verstrekt
worden door andere maatregelen. Dit mo
Â et trouwens, bij gebreke aan uitdrukking in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen. Dit was in casu het
geval voor, afhankelijk van het type water, de volgende vermeldingen:
toevoeging van gas, de aanrekening van statiegeld, bepaalde eigenschappen
en de aangewezen bewaringswijze, vermits de gegevens ter zake in woorden
waren gesteld die geen algemeen verspreide en gangbare betekenis hebben,
en die ook geen associatieve verbanden oproepen met in het Nederlands
daarop lijkende woorden die hetzelfde betekenen. De vereiste informatie
diende derhalve door andere maatregelen te worden verstrekt. Dit moet
worden begrepen in die zin dat de nodige informatie moet worden weergegeven door tekeningen, symbolen of pictogrammen op de etiketten zelf.
Voorlichting die los staat van de etikettering volstaat niet. Het Hof van
Justitie assimileert de andere maatregelen aldus in wezen met ,,aan woorden
gelijkwaardige informatie op het etiket'', aldus het Hof van Beroep. De
betrokken etiketten bevatten evenwel geen symbolen, en de informatie wordt
evenmin anderszins op gelijkwaardige wijze uitgedrukt.
Zodoende kwam de Brusselse beroepsrechter tot de conclusie dat Peeters,
door in het Vlaamse landsgedeelte minerale waters te koop aan te bieden en
te verkopen in een verpakking waarvan de etiketten naast de in het Frans en/
of het Duits gestelde vermeldingen ook geen overeenstemmende in het
Nederlands uitgedrukte informatie bevat, terwijl er op die etiketten voor
de in de vreemde talen uitgedrukt informatie geen gelijkwaardige informatie
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aan de hand van de symbolen, tekeningen of pictogrammen is weergegeven,
artikel 11 van het K.B. van 13 november 1986 schendt en een daad strijdig
met de eerlijke handelsgebruiken begaat (kritisch over de uitspraak van het
Hof van Beroep te Brussel: L. Van Bunnen ,,Du bon usage des langues dans
l'e
Âtiquetage'' (noot onder H.v.J. 12 oktober 1995), J.T. 1996, 680).
Door het tumult ten gevolge van deze Piageme t. Peeters-arresten werd de
Richtlijn 79/112/E.G. gewijzigd. Artikel 14 tweede lid werd geschrapt en
vervangen door een nieuw artikel 13bis. Volgens lid 1 van de nieuwe
bepaling zorgen de lidstaten ervoor dat de voorgeschreven vermeldingen
worden aangebracht in een ,,voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen taal,
behalve indien de voorlichting van de gebruiker daadwerkelijk voor e
Âe
Ân of
meer etiketteringvermeldingen gewaarborgd is door andere, volgens de
procedure van artikel 17 vastgestelde maatregelen''. Wat ,,andere maat-
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regelen'' zijn, wordt derhalve door de Commissie, na raadpleging van het
Permanent Comite
Â voor levensmiddelen vastgesteld. Wat belangrijker is, is
dat lid 2 van artikel 13bis bepaalt dat dit niet wegneemt dat de lidstaat waar
het product wordt verkocht, met inachtneming van de verdragsbepalingen
kan eisen dat ,,op zijn grondgebied voor deze vermelding op de etikettering
Âe
Â n of meer talen die hij uit de
ten minste gebruik wordt gemaakt van e
officie
È le talen van de Gemeenschap kiest''. Lid 1 en lid 2 van artikel 13bis
beletten niet dat de vermeldingen in meer dan e
Âe
Ân taal worden aangebracht
(lid 3). (Richtlijn 97/4/E.G. van het Europees Parlement en de Raad van
27 januari 1997 houdende wijziging van Richtlijn 79/112/E.G. betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, P.B.L. 1997, afl. 43).
Het verplicht stellen van de officie
È le taal voor voorverpakte levensmiddelen
mag derhalve, maar, de bepalingen van het E.G.-Verdrag moeten gerespecteerd worden. Concreet betekent dit dat dergelijke voorlichting de toets aan
artikel 30 E.G.-Verdrag zal moeten doorstaan.
Voor de toepassing van de regel van artikel 13 WHPC inzake de taal van
etiketten, dat rechtstreeks aan artikel 30 E.G.-Verdrag moeten worden getoetst Ð ook na het Keck-arrest vermits etikettering een voorwaarde is
waaraan het product moet voldoen, aldus het arrest Mars van het Hof van
Justitie (H.v.J. 6 juli 1996, nr. C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel
und Gewerbe, Ko
È ln t. Mars GmbH, R.W. 1995-96, 1062 commentaar G.
Straetmans) Ð betekent dit concreet dat in hoofdzaak geval per geval zal
moeten worden beoordeeld of de maatregel van artikel 13 WHPC proportioneel is aan het beoogde doel. (H. De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel
en handelspraktijken'' (noot onder Brussel 27 juni 1996), Jaarboek H.P.
1997, 111, nr. 28; P. Wytinck, ,,Recente ontwikkelingen inzake het taalgebruik'' (noot onder Vz. Kh. Brugge 18 februari 1994) Jaarboek H.P. 1994,
60). Hij zal met inachtneming van alle concrete omstandigheden moeten
nagaan of de informatie niet kon worden meegedeeld op een minder verregaande manier dan in de taal van het gebied waar het product op de markt
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wordt gebracht. Gebruikmakend van de criteria van de Piageme t. Peetersarresten zal hij de begrijpelijkheidsgraad van de gehanteerde vreemde taal
moeten nagaan. Is er geen informatie in een andere taal, of is die andere taal
niet gemakkelijk te begrijpen zoals de in artikel 13 WHPC voorgeschreven
taal, dan zal de rechter moeten nagaan of de informatie niet op een duidelijke
en volledige manier met behulp van ,,andere maatregelen'' dan een taal
wordt verschaft (H. De Bauw, l.c., 112). Blijkt ook dit te ontbreken, dan zal
hij een overtreding van artikel 13 WHPC moeten vaststellen. Slechts zelden
zal een vreemde taal of een andere maatregel de begrijpelijkheidsgraad van
de officie
Èle taal evenaren zoals uit de hoger weergegeven voorbeelden uit de
Mededeling van de Commissie blijkt. Dit geldt niet alleen voor de gegevens
die op de etiketten zijn aangebracht, maar zal a fortiori voor gebruiksaanwijzingen (en garantiebewijzen) gelden (zie verder nrs. 482 e.v.).
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Tegen deze Europese achtergrond, doch met inachtneming van hun vroegere
of latere datum dan de Piageme t. Peeters-arresten, dienen de Belgische
uitspraken inzake de taal van etiketten (en van gebruiksaanwijzingen Ð zie
verder nrs. 482 e.v.) te worden gezien.
476. TAAL

EN ETIKETTERING

MENTENBEELD

Ð RECHTSPRAAK

NA

PIAGEME Ð HET

CONSU-

Ð De verkoop aan de Belgische kust van dranken onder de

benaming ,,Appletise'' en ,,Grapetise'' met etiketten die volledig in de Engelse
taal zijn opgesteld, is strijdig met het K.B. van 13 november 1986 en met artikel
13 WHPC Het verweer dat de betwiste reglementering strijdig zou zijn met
artikel 30 E.G.-Verdrag mist grond nu belemmeringen van het vrij goederenverkeer tussen de E.G.-lidstaten gerechtvaardigd kunnen zijn om dwingende
redenen die verband houden met de consumentenbescherming, zoals de behoorlijke informatie van de consument en het vermijden van verwarring
omtrent de aard van het product. Het is juist dat een groot gedeelte van de
aan de Belgische kust verblijvende bevolking (inzonderheid het gedeelte van de
bevolking actief in de toeristische en de maritieme sector) vertrouwd is met de
Engelse taal. Het staat echter eveneens vast dat voor een groot gedeelte van de
aan de kust verblijvende bevolking (onder meer jonge kinderen en ongeschoolden) Engels geen gemakkelijk te begrijpen taal is. Vermits de in de Engelse taal
gestelde etiketten de consument niet op adequate wijze informeren, en niet
blijkt dat de consument door andere maatregelen behoorlijk wordt ingelicht,
omdat de verweerster niet aantoont dat zij het in het Nederlands gestelde
foldertje met uitleg (dat alleen de Appletise dranken betrof) systematisch aan
de consumenten ter hand stelt, is de vordering tot staking gegrond (Vz. Kh.
Brugge 18 februari 1994, Jaarboek H.P. 1994, 52, noot P. Wytinck).
Andere rechters zijn minder precies en refereren aan de ,,Nederlandstalige''
consument of de ,,Fransonkundige'' consument (Vz. Kh. Hasselt 10 januari
1997, Jaarboek H.P. 1997, 82 en Limb. Rechtsl. 1997, 249).
477. TAAL
10

EN ETIKETTERING

SEPTEMBER

1987

Ð RECHTSPRAAK

NA

PIAGEME Ð K.B.

VAN

BETREFFENDE DE HANDEL EN HET GEBRUIK VAN STOFFEN
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BESTEMD VOOR DIERLIJKE VOEDING

Ð Artikel 28 van het K.B. van 10 septem-

ber 1987 dat de etiketten op dierenvoeding reglementeert, in uitvoering van
de Richtlijn 79/373/E.G., vereist dat bepaalde vermeldingen minstens in de
taal van het taalgebied waar het product wordt gecommercialiseerd, worden
opgenomen. De betrokken Richtlijn 79/373/E.G. is e
Âe
Ân van die strenge
richtlijnen die het gebruik van tenminste de nationale of officie
Èle taal of
talen van het land van bestemming oplegt (zie hoger nr. 475).
Een verkoper van ,,Pedigree Chum'' met een uitsluitend in het Engels
opgesteld etiket poneert dat naar analogie met artikel 14 van de Richtlijn
79/112/E.G. inzake voorverpakte voedingsmiddelen, en vanuit de zorg aan
coherentie, een gemakkelijk te begrijpen taal, zoals in casu de Engelse taal,
volstaat.
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De rechtbank volgt hem niet in zijn redenering. Met verwijzing naar de
hogervermelde interpretatieve mededeling van de Commissie poneert de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (Vz. Kh. Brussel
22 april 1996, Jaarboek H.P. 1996, 124 en I.R. 1996, 253) dat de notie
,,gemakkelijk verstaanbare taal'' aan de appreciatie van de lidstaten moet
worden overgelaten, en de officie
Èle taal een goed begrip van het etiket
garandeert. De door de verweerder voorgestelde stap om te onderzoeken
welke andere taal in de plaats van de officie
È le taal of de taal van het gebied
kan worden gebruikt, is daarom, merkwaardig genoeg, niet gerechtvaardigd.
Om te onderzoeken of de consument voldoende wordt geõÈnformeerd door de
vermeldingen op de betrokken etiketten, moet men, aldus de voorzitter
,,vertrekken van de taalvereisten van het Belgisch recht, die gerechtvaardigd
zijn door hun doel de consument te informeren''. Derhalve moet de consument geõÈnformeerd worden over alle in de artikelen 24 en 27 van het K.B.
van 10 september 1987 opgesomde verplichte vermeldingen. Dit is in casu
niet het geval. Dat de consument hier en daar stukjes informatie kan bijeen
verzamelen, doet niets terzake.
478. TAAL EN ETIKETTERING Ð RECHTSPRAAK NA PIAGEME Ð ELEMENTEN TER
BEOORDELING VAN DE BEGRIJPELIJKHEID VAN EEN VREEMDE TAAL

Ð De Voor-

zitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent had te oordelen over een
stakingsvordering ingesteld door Colruyt tegen de verkoop van talrijke
producten door Intermarche
Â die voorzien waren van Franstalige etiketten
die niet conform het toepasselijke K.B. (K.B. van 13 november 1986, K.B.
van 10 september 1987, K.B. van 5 december 1990 Ð zie hoger nr. 474)
waren (Vz. Kh. Gent 3 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 121). Toepassing makend van de Piageme-principes ging de rechter na of de etiketten in
concreto gemakkelijk te begrijpen waren. Bij de beoordeling of de consument op behoorlijke wijze is geõÈnformeerd door een in vreemde taal opgesteld etiket kan o.m. rekening gehouden worden, aldus de rechter, met de
eventuele meertaligheid van het land, met de aard van het product en de
vertrouwdheid ervan voor de consument, en met een soort vertaling uit de
context. Dit zijn de door advocaat generaal Tesauro in zijn conclusie bij het
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Piageme t. Peeters I-arrest vooropgestelde criteria (voor kritiek op de criteria
van Tesauro, zie P. Wytinck ,,Bedenkingen bij de strijdigheid met het
E.E.G.-recht van de Belgische wetgeving inzake de taal waarin de vermeldingen op een etiket van levensmiddelen moeten voorkomen'' (noot onder
H.v.J. 18 juni 1991), T.B.H. 1992, 417). Bij nazicht van de litigieuze
etiketten bleek evenwel dat ondanks de meertaligheid van het land en de
mogelijke vertrouwdheid van de consument met de te koop aangeboden
producten, de vermeldingen niet altijd als gemakkelijk te begrijpen voorkwamen.

479. TAAL EN ETIKETTERING Ð RECHTSPRAAK NA PIAGEME Ð INFORMATIE VIA
EEN ZELFKLEVENDE VERTAALSTICKER VERKREGEN VIA

,,INFOPALEN'' (NEEN) Ð

Een warenhuisketen die verschillende malen in opspraak kwam voor de
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miskenning van de taalreglementering (Biggs), dacht een inventief systeem
uit om aan het probleem van anderstalige of anderszins niet conforme
etiketten op zijn voedingsproducten (K.B. van 13 november 1986), op zijn
dierlijke voeding (K.B. van 10 september 1987), op zijn cosmetica (K.B. van
10 mei 1978), op zijn diepvriesproducten (K.B. van 5 december 1990) en op
zijn vruchtensappen en soortgelijke waren (K.B. van 19 augustus 1976) te
verhelpen in zijn pas opgerichte vestiging in Vlaanderen. Zij brachten twee
,,consumenten-infopalen'' in hun winkel aan, die als ,,vertaalpalen'' dienden.
De barcode die op elk product was aangebracht diende voor een scanner te
worden gehouden zodat er een Nederlandstalige vertaalsticker werd afgedrukt met informatie over het betrokken product. Als geen vertaalsticker
voorhanden was vermeldde de machine een gratis telefoonnummer waarop
bijkomende informatie over het product kon worden ingewonnen.
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Hasselt was dit systeem
echter niet gunstig gezind (Vz. Kh. Hasselt 10 januari 1997, Jaarboek H.P.
1997, 82 en Limb. Rechtsl. 1997, 249). Artikel 11.1.a. van de Richtlijn 79/
112/E.E.G. (inzake etikettering en presentatie van voorverpakte levensmiddelen), art. 9.2 van Richtlijn 89/108/E.E.G. (inzake voor menselijke voeding
bestemde diepvriesproducten), artikel 11 van Richtlijn 75/726/E.E.G. (inzake vruchtensappen en bepaalde soortgelijke waren), artikel 5 van Richtlijn
79/373/E.E.G. (inzake handel en gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke
voeding) en artikel 6.1 van Richtlijn 76/76B/E.E.G. (inzake cosmetische
producten) vereisen dat de verplichte vermeldingen voorkomen op de voorverpakking, de verpakking, het recipie
Ènt of een daaraan gehecht etiket. Deze
bepalingen zijn zo duidelijk dat zij het gebruik van een informatiepaal
uitsluiten. Een sticker met vermeldingen, die los van het product verkrijgbaar
zijn, zoals hun aflevering door een infopaal op aanvraag van de consument,
beantwoordt niet aan die vereisten. Dergelijke stickers zijn ook geen steekkaart ,,afgeleverd aan de bestemmeling van de waar'', zoals voorzien in
artikel 2, § 2 van het K.B. van 13 november 1986, vermits zij niet spontaan
ter beschikking worden gesteld van de consument maar een initiatief van
hem vereist. Er is terzake een verschil tussen een sticker die ter beschikking
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wordt ,,gehouden'' van de consument en een sticker die hem ter beschikking
wordt ,,gesteld''.
De rechter gaat in navolging van de arresten Piageme t. Peeters van het Hof
van Justitie over tot een beoordeling in ieder concreet geval of de gegevens
op de etiketten de consumenten volledig kunnen informeren over de in de
Richtlijn 79/112/E.E.G. (voorverpakte levensmiddelen) bedoelde verplichte
vermeldingen, en of de anderstalige vermeldingen gemakkelijk te begrijpen
zijn voor de Nederlandstalige consumenten. Deze uitspraak is een voorbeeld
van de ruime appreciatiebevoegdheid die aan de nationale rechter gegeven
wordt. Zo acht de betrokken Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
o

Hasselt de Franse termen of uitdrukkingen ,,le
Âgumes'', ,,conservation a
Á +4

maximum'', jambon ,,de Bayonne'', ,,cre
Áme glace'' verstaanbaar voor een
Nederlandstalige, doch de termen ,,lait'', ,,ne pas conge
Âler'', ,,a
Á consommer
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de pre
Âfe
Ârence avant'' niet. Voor sommige producten maakt de foto duidelijk
waarover het gaat, voor andere volstaan de gebruikte pictogrammen niet. De
term ,,Cassoulet'' wordt als een onvertaalbare term voor een streekgerecht op
basis van eend beschouwd en het ,,bereiden'' van een ,,jacquet 10 pains au
lait broche
Âs'' wordt als een gebruik van algemene bekendheid beschouwd
zodat het product zonder gebruiksaanwijzing behoorlijk kan worden gebruikt. Steeds gaat de rechter uit van een goed begrip voor ,,de Nederlandstalige consument ,,of de ,,Fransonkundige'' zonder meer.
Elke schending van een wettelijke of reglementaire bepaling bij de uitoefening van een handel is in principe een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad. De schendingen in casu zijn bovendien een schending van de
beroepsbelangen van e
Âe
Ân of meer verkopers die zich wel aan de wetgeving
op de etikettering houden, en zijn aldus een inbreuk op art. 93 en 94 WHPC
De Hasseltse voorzitter spreekt de vordering tot staking Ð die ondanks de
inspanningen van verweerster na de vaststelling van de inbreuken (stickers
op de producten, nieuwe verpakkingen, verwijdering van producten uit het
gamma) ontvankelijk was verklaard Ð uit, maar in plaats van het gevorderde
algemeen stakingsbevel, beperkt hij het bevel tot de producten die het
voorwerp van de eis zijn. Ook de eiseres (verweerster op tegeneis) wordt
trouwens op de vingers getikt voor overtreding van de taalreglementering.
Teneinde hen toe te laten de originele verpakkingen van een aantal producten
neer te leggen heropende de rechter de debatten (Vz. Kh. Hasselt 28 februari
1997, Jaarboek H.P. 1997, 109).
480. TAAL EN ETIKETTERING Ð KWALIFICATIE VAN ARTIKEL 13 WHPC

ALS EEN

TECHNISCH VOORSCHRIFT DAT ONDER DE AANMELDINGSPLICHT IN DE ZIN VAN DE
RICHTLIJN

83/189/E.G.

VALT

È LE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE
Ð PREJUDICIE

Ð De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt werd in
voormelde zaak tussen Biggs en Colruyt geconfronteerd met het argument
van verweerster dat artikel 13 (en artikel 30) WHPC ,,technische voorschriften''
zijn in de zin van Richtlijn 83/189/E.G. (Richtlijn 83/189/E.E.G. van 28 maart
1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en techni-
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sche voorschriften, P.B.L. 1983, afl. 109, 8) die door de lidstaten bij de
Commissie moeten worden aangemeld, hetgeen niet was gebeurd. Door de
verregaande sanctie die het Hof van Justitie in een arrest van 30 april 1996
(H.v.J. 30 april 1996, CIA Security International S.A. t. Signalson S.A. en
Securitel S.P.R.L., C-194/94, Jur. 1996, I-2201) aan het verzuim van de
kennisgevingsplicht, een wezenlijk vormvoorschrift, heeft gekoppeld, m.n. de
niet-toepasselijkheid van de betrokken technische voorschriften op particulieren, achtte de Hasseltse voorzitter het noodzakelijk om na te gaan of artikel 13
(en artikel 30) WHPC onder de aanmeldingsplicht vallen. Het schorsen van het
geding in zoverre het betrekking had op inbreuken op artikel 13 en 30 WHPC,
en het stellen van de door verweerster voorgestelde prejudicie
Èle vragen aan het
Hof van Justitie, leek hem in de gegeven omstandigheden het meest aangewezen.
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Deze vragen zijn als volgt geformuleerd:
1) ,,Is een wettelijke bepaling van een lidstaat waarbij de vermeldingen die
het voorwerp zijn van de etikettering en die dwingend zijn voorgeschreven krachtens de nationale wet, de gebruiksaanwijzingen en de garantiebewijzen, minstens moeten gesteld zijn in de taal of de talen van het
gebied waar de producten op de markt worden gebracht, en welke als
gevolg heeft dat de verpakkingen van ingevoerde producten moeten
gewijzigd worden, een ,,technisch voorschrift' in de zin van Richtlijn
83/189/E.E.G.?'';
2) ,,(a) wanneer voor producten een specifieke E.G.-reglementering bestaat
inzake de vermeldingen die op het product moeten voorkomen, kan een
lidstaat dan voor ingevoerde producten eisen dat andere vermeldingen
toch in de taal van het taalgebied worden gesteld waar de producten
worden verkocht of in voor de consument gemakkelijk te begrijpen taal?
(b) zo het antwoord op vraag (a) bevestigend zou luiden, kan dergelijke
eis dan voor alle vermeldingen op een verpakking worden gesteld of
slechts voor bepaalde en welke?
(c) zo voor producten geen specifieke E.G.-reglementering bestaat, kan
een lidstaat dan eisen dat alle of bepaalde (en zo ja welke) vermeldingen
op de ingevoerde producten toch in de taal van het taalgebied worden
gesteld waar de producten worden verkocht of in een voor de consument
gemakkelijk te begrijpen taal?'' (Vz. Kh. Hasselt 10 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 82 en Limb. Rechtsl. 1997, 249).
Zelfs binnen de Europese Commissie bestaat er discussie over de vraag of
regels m.b.t. etiketten als technische voorschriften aanzien moeten worden.
In de nota met opmerkingen die de Commissie in deze procedure maakte,
wordt er van twee benaderingswijzen uitgegaan: de letterlijke, meer klassieke interpretatie van de technische regel, en een interpretatie die in grotere
mate de specificiteit van de nationale regel in acht neemt. De uitkomst van de
gevolgde weg is voor artikel 13 WHPC verschillend (aldus H. Lamon,
,,Hoever ligt Hasselt van Maastricht en Amsterdam?'' Limb. Rechtsl.
1997, 207, voetnoot 63).
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481. TAAL EN ETIKETTERING Ð RECHTSPRAAK NA PIAGEME Ð BEWIJSLAST Ð
Het Hof van Beroep te Brussel maakte een merkwaardige toepassing van
de principes van de Piageme t. Peeters-arresten op het vlak van de bewijslast (Brussel 6 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 251). Hoewel niet betwist werd dat de litigieuze verven voorzien waren van een etikettering
met de gebruiksaanwijzing en de door de consument in acht te nemen
veiligheidsvoorschriften uitsluitend in het Engels opgesteld waren, volstond
deze omstandigheid op zichzelf niet om te besluiten, gelet op o.a. artikel 30
E.G.-Verdrag tot een inbreuk op artikel 13 WHPC door geõÈntimeerde.
Appelante voert immers geen enkel bijzonder element aan dat erop wees
dat in dit concrete geval de consument op onvoldoende wijze was geõÈnformeerd door het gebruik van een andere taal dan het Nederlands, of dat dit
gebrek aan informatie niet op een andere wijze werd opgevangen. Het Hof
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van Beroep ging er derhalve van uit dat een Engelstalig etiket gemakkelijk te
begrijpen was, of dat de geõÈntimeerde via andere middelen de noodzakelijke
informatie had gegeven. Degene die het tegendeel beweerde, moest dit maar
bewijzen.

B. De taal van gebruiksaanwijzingen
482. ALGEMEEN Ð Ook de Belgische taalregeling voor gebruiksaanwijzingen kwam onder vuur te liggen. In tegenstelling tot de etiketteringsproblematiek ligt de wettelijke basis terzake uitsluitend in artikel 13 WHPC (en
artikel 30 WHPC Ð zie verder nrs. 589 e.v.).
Beide bepalingen die niet in uitvoering van e
Âe
Ân of andere richtlijn genomen
zijn, moeten rechtstreeks aan artikel 30 E.G.-Verdrag worden getoetst. Bij de
proportionaliteitstest zullen de principes van de Piageme t. Peeters-arresten
doorschemeren (zie hoger nr. 475).
De taalproblematiek bij gebruiksaanwijzingen is, zoals zal blijken, omzeggens
nog meer met de problematiek van de parallelhandel verweven. Immers,
wanneer een parallelhandelaar in het buitenland producten koopt, zullen die
zelden van een in het Nederlands, Frans of Duits opgestelde gebruiksaanwijzing vergezeld zijn. Ofwel komt hij in botsing met de taalwetgeving ter
bescherming van de consument wanneer hij de producten met hun originele
gebruiksaanwijzingen verkoopt, ofwel komt hij in aanraking met het intellectueel eigendomsrecht van de producent, wanneer hij de originele handleidingen in de juiste taal zonder diens toestemming fotokopieert. Het ene noch
het ander mogen nochtans het vrij verkeer van goederen belemmeren (over dit
spanningsveld, zie S. De Schrijver, ,,Het taalgebruik in gebruiksaanwijzingen;
welke remedie tegen de vrijbuiterij van parallelhandelaars?'' (noot onder
Brussel 28 januari 1997), Jaarboek H.P. 1997, 664 e.v.).
483. VERHOUDING

TUSSEN ARTIKEL

13

EN ARTIKEL

30 WHPC Ð Artikel 30

WHPC legt elke verkoper o.m. de verplichting op om, te goeder trouw, ten
laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop de consument de
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behoorlijke en nuttige voorlichting te geven omtrent de kenmerken van het
product en betreffende de verkoopvoorwaarden. De door de consument
uitgedrukte behoefte aan voorlichting en het door de consument medegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik spelen hierin mee.
De informatie die op basis van artikel 30 WHPC moet worden verstrekt, slaat
in elk geval op veiligheidsinstructies (Vz. Kh. Brussel 27 september 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 65, noot F. Domon-Naert) en op de installatie- en
gebruiksaanwijzingen (Vz. Kh. Brussel 21 december 1992, Jaarboek H.P.
1992, 33, noot J.L. Fagnart, 189 en T.B.H. 1993, 675, noot J. Stuyck; Brussel
12 juni 1997, niet gepubl., geciteerd in H. De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken'' (noot onder Brussel 27 juni 1996), Jaarboek
H.P. 1996, 102 (zie verder nr. 590)).
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Artikel 13, lid 1 WHPC is een bijzondere toepassing van artikel 30 WHPC
(Brussel 24 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 65). Het houdt immers zelf geen
verplichting in om een gebruiksaanwijzing mee te geven, maar het voorziet
alleen een taalregeling voor informatie waarvan de verplichte mededeling uit
andere reglementering voortvloeit, zoals b.v. onder zekere voorwaarden uit
artikel 30 WHPC Het gaat evenwel niet op de in artikel 13 WHPC op de
verkoper gelegde verplichting met betrekking tot gebruiksaanwijzingen via
de toepassing van artikel 30 WHPC te gaan verzwaren en aldus in feite aan
de eerste van deze wetsbepalingen een toepassingsvoorwaarde toe te voegen
die de wet niet voorziet. Wanneer men derhalve Kenwood-producten die
voorzien zijn van gebruiksaanwijzingen gesteld in het Frans te Waterloo
verkoopt, voldoet men aan de wettelijke verplichtingen ex artikel 13 e
Ân
artikel 30 WHPC. De niet-Franstalige consument die zich naar Waterloo
begeeft weet of moet weten dat hij er zich mag aan verwachten enkel
Franstalige handleidingen bij de aangeboden producten aan te treffen. Uit
dien hoofde is geen inbreuk op artikel 30 WHPC bewezen (Brussel 24 april
1997, Jaarboek H.P. 1997, 65).
De naleving van artikel 13 WHPC impliceert evenwel niet noodzakelijk dat
automatisch aan de vereisten van artikel 30 WHPC is voldaan (zie H. De
Bauw, l.c. 105).
484. DE

TAAL VAN HET

GEBRACHT

,,GEBIED''

WAAR HET PRODUCT OP DE MARKT WORDT

Ð Artikel 13 WHPC vereist het gebruik van de taal of de talen van

het ,,gebied'' waar het product op de markt wordt gebracht. In het Brusselse
hoofdstedelijk gewest houdt dit in dat de informatie ook in het Nederlands
moet worden gegeven. Dat de potentie
Èle klanten hoofdzakelijk Franstalig
zijn of ingezetenen van de Europese gemeenschap die perfect andere talen
verstaan, en de Nederlandstaligen ,,quantite
Â ne
Âgligeable'' zijn Ð quod non
Ð, verandert daar niets aan (Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P.
1996, 131 en D.C.C.R. 1997, nr. 35, 126, noot M. Goyens, bevestigd door
Brussel 12 juni 1997, nog niet gepubl.).
Gebruiksaanwijzingen moeten zijn opgesteld in de talen van het gebied waar
het product op de markt wordt gebracht, en niet in de taal van de consument
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die het product aanschaft (Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996,
131 en D.C.C.R. 1997, nr. 38, 126 noot M. Goyens , bevestigd door Brussel
12 juni 1997, nog niet gepubl.).
In dezelfde zaak preciseert de Brusselse voorzitter, weliswaar met de bedoeling om de verplichting van artikel 13 WHPC concretere vorm te geven,
echter dat er ,,uiteraard'' ook rekening moet gehouden worden met het feit
dat Cora-Woluwe ook wordt bezocht door consumenten van omliggende,
hoofdzakelijk Nederlandstalige, gemeenten. Ook deze gemeenten maken
deel uit van het ,,gebied waar het product op de markt wordt gebracht''
(Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 139 en D.C.C.R. 1997,
nr. 35, 126, noot M. Goyens). Dergelijke ,,subjectieve'' omschrijving van het
,,gebied'' als de zone van waaruit een handelaar zijn clie
Ènteel haalt, leidt tot
rechtsonzekerheid. Het ,,gebied'' met de grondwettelijk vastgestelde gewes-
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ten laten samenvallen, lijkt meer verkieslijk (Hierover, zie: M. Goyens, ,,La
langue de la re
Âgion de mise sur le marche
Â: un crite
Áre de rattachement objectif
pour les exigences linguistiques?'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996),
D.C.C.R. 1997, nr. 35, 136-137). Het hogervermelde KB van 13 november
1986 (zie hoger nr. 474) spreekt uitdrukkelijk van het ,,taalgebied'' waar de
voorverpakte voedingsmiddelen te koop worden gesteld.
De in artikel 13 WHPC opgelegde verplichting mag niet worden verzwaard
door via een beroep op artikel 30 WHPC, een toepassingsvoorwaarde aan
artikel 13 WHPC toe te voegen die niet voorzien is in de wet. Men kan de
bewoordingen van artikel 13 WHPC niet omzeilen (,,gebied'') door zich te
beroepen op artikel 30 WHPC en de staking te vorderen van de verkoop van
alle producten die niet vergezeld zijn van een gebruiksaanwijzing in een taal
die voor een aanzienlijk deel van de over de vloer komende klanten begrijpelijk is (Brussel 24 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 65).
485. OGENBLIK

VAN OVERHANDIGING VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING

BLIK WAAROP ARTIKEL

13 WHPC

MOET WORDEN NAGELEEFD

Ð OGEN-

Ð Het Piageme t.

Peeters-arrest van het Hof van Justitie poneert dat de consument niet alleen
ten tijde van de aankoop, maar ook op het moment van het gebruik en meer in
het bijzonder ,,op ieder ogenblik'', over de nodige informatie moet beschikken en verplicht daarom dat de vereiste vermeldingen op de etiketten zelf
voorkomen. De informatie die de verkoper op basis van artikel 30 WHPC
moet verstrekken moet de consument ten laatste op het ogenblik van de
verkoop worden meegedeeld (Vz. Kh. Gent 3 november 1997, Jaarboek H.P.
1997, 121).
Ook artikel 13 WHPC laat niet toe dat de gebruiksaanwijzing in de juiste taal
de consument pas na de verkoop ter hand wordt gesteld (Brussel 24 april
1997, Jaarboek H.P. 1997, 65).
Meer zelfs, van zodra het product op de markt wordt gebracht moet de
taalvereiste van artikel 13 WHPC zijn vervuld (Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 131 en D.C.C.R. 1997, nr. 35, 126, noot M. Goyens).
Dit staat gelijk met het ogenblik waarop de producten de consument worden
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aangeboden. Hooguit zou een andere werkwijze alleen mogen worden
ingeroepen door ,,de verkoper, die zich meteen, uitdrukkelijk en omstandig
Ð als gevolg van een uitzonderlijke situatie, die de verantwoording zou
moeten inhouden waarom de handleiding het product nog niet volgt (...) Ð
ertoe verbindt de consument/koper binnen een vooropgestelde korte tijd na
levering, gratis de vertaling te bezorgen. Dat de naleving van de taalverplichting mogelijks een meerkost uitmaakt, maakt geen uitzonderlijke omstandigheid uit. Een parallelimporteur is aan dezelfde wettelijke verplichtingen
onderworpen als een officie
Èle invoerder (Vz. Kh. Brugge 8 juli 1993,
D.C.C.R. 1994, nr. 23, 624 noot M. Goyens (634 e.v.) en Jaarboek H.P.
1993, 32; Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996, Jaarboek H.P. 1996, 131 en D.C.C.R.
1997, nr. 35, 126, noot M. Goyens).
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Een fabrikant of groothandelaar heeft bij de verdeling van de producten aan
de kleinhandel (en dit over mogelijke andere taalgebieden) nog geen taal van
het gebied van de consument na te leven (Vz. Kh. Brugge 8 juli 1993,
D.C.C.R. 1994, nr. 23, 624, noot M. Goyens (643 e.v.) en Jaarboek H.P.
1993, 32; vgl. voor art. 30 WHPC: Vz. Kh. Brussel 21 december 1992 (2de
zaak), T.B.H. 1993, 680, noot J. Stuyck).
De gelijkstelling tussen ,,het op de markt brengen'' en ,,het aanbieden aan de
consument'', hetgeen niet alleen van belang is vanuit temporeel (ratione
temporis) maar ook vanuit ruimtelijk oogpunt (rationi loci), mag wellicht
lovenswaardig zijn vanuit het perspectief van de bescherming van de consument, maar is geenszins een uitgemaakte zaak (zie hierover; M. Goyens,
,,L'obligation faite aux professionnels de s'informer aux conditions locales
de mise sur le marche
Â'' (noot onder Vz. Kh. Brugge 8 juli 1993 en Vz. Kh.
Brussel 23 juli 1993). D.C.C.R. 1993, nr. 23, 637 e.v.).

486. WIJZE

VAN OVERHANDIGING VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING

Ð Gebruiks-

aanwijzingen moeten de consument spontaan en systematisch worden ter
hand gesteld in de taal of talen van het gebied waar de producten op de markt
worden gebracht, maar zij moeten niet noodzakelijk in de verpakking steken
(Vz. Kh. Brussel 27 september 1995 (Nintendo), Jaarboek H.P. 1995, 65,
noot F. Domon-Naert; Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996, D.C.C.R. 1997, nr. 35,
126, noot M. Goyens en Jaarboek H.P. 1996, 131; bevestigd door Brussel
12 juni 1997, niet gepubl.).

487. DE

TAAL VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð HET

CONSUMENTENBEELD

Ð

Door het feit dat gebruikers van Nintendo videoconsoles- en cassettes
meestal kinderen zijn die nood hebben aan een gebruiksaanwijzing, opgesteld in hun moedertaal, is het absoluut vereist dat de verkopers gebruiksaanwijzingen verstrekken in de taal of de talen van het gebied waar de
Nintendo-producten worden verkocht (Vz. Kh. Brussel 27 september 1995,
Jaarboek H.P. 1995, 65, noot F. Domon-Naert). Met het argument dat
artikel 13, lid 1 WHPC onverenigbaar is met artikel 30 E.G.-Verdrag maakte
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de rechter komaf op de overweging dat er in casu geen twijfel kon over
bestaan dat de voorlichting van de consument verzekerd moest worden.
De doorsneeconsument moet kunnen beschikken over een verstaanbare gebruiksaanwijzing voor zijn hifi-toestel. De basiskennis van de Engelse taal
waarover deze consument beschikt volstaat niet noodzakelijk om een onvermijdelijk met technische termen beladen handleiding volledig te verstaan.
Het veralgemeend gebruik van pictogrammen vereenvoudigt wellicht de
gegeven uitleg en maakt het meer begrijpelijk maar het kan zeker niet het
geheel van een gedetailleerde uitleg in een gebruiksaanwijzing nuttig vervangen (Brussel 24 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 65).
De gemiddelde consument voor wie de informatie gemakkelijk begrijpelijk
moet zijn kan het best als de consument zonder voorkennis worden be-
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schouwd, die geen bijzondere vertrouwdheid heeft met het product (aldus H.
De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken'' (noot onder
Brussel 27 juni 1997), Jaarboek H.P. 1996, 113, nr. 29).
488. VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP ARTIKEL 13 WHPC Ð GEEN KWADE
TROUW VEREIST

Ð Het feit dat slechts bij 2 van de 23 onderzochte toestellen

kon worden vastgesteld dat geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing werd
toegevoegd vertoont enkel belang bij de beoordeling van de gevorderde
dwangsom en publicatie, doch niet bij de vaststelling van de inbreuk. Een
tekortkoming aan de formele verplichting die de wetgever oplegt volstaat.
Het is niet vereist dat een intentionele tekortkoming voorligt (Vz. Kh.
Brugge 8 juli 1993, D.C.C.R. 1994, nr. 23, 624, noot M. Goyens en Jaarboek
H.P. 1993, 32).
489. VERENIGBAARHEID
GEVING

VAN ARTIKEL

13 WHPC

MET DE

EUROPESE

REGEL-

Ð Ook naar aanleiding van de taal van gebruiksaanwijzingen werd

de verenigbaarheid van artikel 13 WHPC met artikel 30 E.G.-Verdrag
onderzocht.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel stelde geen
onverenigbaarheid met artikel 30 E.G.-Verdrag vast (Vz. Kh. Brussel 10 juli
1996, D.C.C.R. 1997, nr. 35, 126, noot M. Goyens en Jaarboek H.P. 1996,
131). De rechtspraak van het Hof van Justitie is, aldus de voorzitter, duidelijk. Zolang er geen communautaire maatregel voor een bepaalde categorie
van producten Ð in casu auto-cassettespelers Ð bestaat kan een nationale
regel zoals artikel 13 WHPC met artikel 30 E.G.-Verdrag verenigbaar zijn
inzien ze proportioneel is, ingegeven is vanuit de bescherming van de
consument en niet discrimineert.
Volgens de rechter kan moeilijk worden betwist dat een bepaling die vereist
dat een gebruiksaanwijzing minstens in de taal of talen van het gebied waar
het product op de markt is gebracht, de bescherming van de consument
beoogt. Hij heeft er alle belang bij dat hij in zijn eigen taal wordt geõÈnformeerd zodat hij de handleiding kan begrijpen en optimaal van het product
gebruik kan maken. Artikel 13 WHPC is bovendien op dezelfde wijze op
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nationale en geõÈmporteerde producten van toepassing en discrimineert niet.
In het hem voorliggende geval voldoet artikel 13 WHPC ook aan de
proportionaliteitsvoorwaarde. Er kan geen beter alternatief gevonden worden
om de consument te informeren over het gebruik, de verschillende functies
en mogelijkheden van een autoradio dan een handleiding opgesteld in een
aangepaste (,,adequate'') taal. De voorzitter besluit dat voor technische en
gesofisticeerde apparatuur het doel van artikel 13 WHPC niet op meer
adequate manier kan worden gerealiseerd dan door de voorwaarden van
dit artikel.
Deze uitspraak werd op de punten inzake artikel 13 WHPC door het Hof van
Beroep te Brussel integraal bevestigd (Brussel 12 juni 1997, niet gepubl.,
geciteerd in S. De Schrijver, ,,Het taalgebruik in gebruiksaanwijzingen:
welke remedie tegen de vrijbuiters van parallelhandelaars?'' (noot onder
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Brussel 28 januari 1997), Jaarboek H.P. 1997, 685-686, nrs. 26 e.v.). Het
Hof van Beroep specificeert inzake het vereiste van proportionaliteit dat de
rechter in elke zaak op grond van de concrete omstandigheden van de zaak
moet nagaan of de opgelegde verplichting daadwerkelijk noodzakelijk is
voor de consument. In casu is dit het geval. Het feit dat heel wat consumenten een basiskennis van het Engels hebben, of dat van universeel
gekende pictogrammen gebruik wordt gemaakt verandert daar niets aan.
De ,,andere middelen'' waarmee de consument werd geõÈnformeerd (o.m.
infobalie met gespecialiseerde verkopers) worden met verwijzing naar de
principes van het Piageme t. Peeters II-arrest als ontoereikend beschouwd.
De consument moet inderdaad te allen tijde en dus ook bij gebruik van het
product, van de informatie kennis kunnen nemen (zie hoger nr. 475).
Het Hof van Beroep van Brussel stelde in zijn arrest van 24 april 1997
(Jaarboek H.P. 1997, 65) evenmin een onverenigbaarheid van artikel 13
WHPC met artikel 30 E.G.-Verdrag vast, omdat artikel 13 WHPC de toets
aan de rule of reason-leer doorstond: 1) er bestaat geen communautaire
normering m.b.t. het (taal)gebruik van gebruiksaanwijzingen voor producten, 2) artikel 13 WHPC is uitdrukkelijk ingegeven door de noodzaak de
consument te beschermen door hem voldoende verstaanbare informatie te
bezorgen, 3) deze bepaling discrimineert niet, en 4) zij is evenredig aan het
beoogde doel m.n. de bescherming van de consument. In tegenstelling tot
wat geõÈntimeerden poneren, behoeft men wel degelijk een gebruiksaanwijzing om een hifi-toestel te kunnen installeren en gebruiken. Dit vloeit voort
uit de snelle ontwikkeling van de techniek en uit het feit dat men, ondanks
een basiskennis van het Engels, onmogelijk een met technische termen
doorspekte handleiding volledig kan verstaan.
490. TAAL
WHPC

EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð KWALIFICATIE

VAN ARTIKEL

13

ALS EEN TECHNISCH VOORSCHRIFT DAT ONDER DE AANMELDINGSPLICHT

IN DE ZIN VAN VAN DE RICHTLIJN

83/189/EG

VALT

Ð In de mate dat artikel 13

WHPC voorschrijft dat gebruiksaanwijzingen in de taal of talen van het
taalgebied waar de producten op de markt worden gebracht moeten zijn
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opgesteld, is het

geen voorschrift inzake terminologie in de zin van de

Richtlijn 83/189/E.G. Artikel 13 WHPC moet weliswaar de iure worden
nageleefd om de betrokken producten te kunnen verhandelen in Belgie
È. De
taal waarin een gebruiksaanwijzing moet worden opgesteld is evenwel als
dusdanig geen ,,specificatie ter omschrijving van de vereiste kenmerken van
het product (...), met inbegrip van de voorschriften inzake terminologie (...),
het merken of etiketteren zoals die op het product van toepassing zijn''. De
taal verhindert niet de verhandeling van de gebruiksaanwijzing maar wel van
het product waar ze bij hoort. De gebruiksaanwijzing vormt het accessorium
van het product dat de facto en de iure niet zonder die aanwijzing verhandeld
kan worden. Dit betekent echter niet dat de noodzaak om een gebruiksaanwijzing bij het product te voegen (o.b.v. art. 30 WHPC) en de verplichting om die in een bepaalde taal op te stellen (o.b.v. art. 13 WHPC) kunnen
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aanzien worden als technische voorschriften in de zin van de Richtlijn 83/
189/E.G.met betrekking tot het product waar ze bij hoort. Artikel 13 WHPC
is derhalve geen voorschrift inzake terminologie zoals bedoeld in artikel 11
Richtlijn 83/189/ E.G., noch heeft het in deze zaak gestelde probleem
betrekking op de etikettering van de Kenwood-producten. Een prejudicie
Èle
vraag stellen is derhalve niet nodig en er dient evenmin te worden gewacht
op het antwoord van het Hof van Justitie in de zaak die voor de Hasseltse
stakingsrechter (Vz. Kh. Hasselt 10 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 82 en
Limb. Rechtsl. 1997, 249- zie hoger nr. 480) werd gebracht (Brussel 24 april
1997, Jaarboek H.P. 1997, 65).

È REN
491. FOTOKOPIE
TEURSRECHT

VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð INBREUK

OP HET AU-

Ð ALGEMEEN Ð De parallelhandelaar die denkt aan het taal-

probleem inzake anderstalige gebruiksaanwijzingen te verhelpen door een
fotokopie van de originele handleiding ter hand te stellen, komt bedrogen uit.
Deze keer is het het auteursrecht van de producent of, desgevallend van de
officie
Èle verdeler die zijn plannen kan dwarsbomen.
De beperkingen die een titularis van een intellectueel eigendomsrecht aan
de invoer van en de parallelhandel in de door die rechten beschermde werken kan opleggen worden door het Europees recht aanvaard. Artikel 36 E.G.Verdrag verklaart artikel 30 E.G.-Verdrag niet van toepassing op invoerbeperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van
de industrie
È le en commercie
È le eigendom, op voorwaarde dat ze geen
middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van
de handel tussen de lidstaten vormen (Brussel 10 oktober 1997, Jaarboek
H.P. 1997, 737). Voorwaarde is dat het auteursrecht commercieel wordt
gee
Èxploiteerd (b.v. in de vorm van licenties). Het Hof van Beroep van Brussel
argumenteert dat aan deze voorwaarde van commercie
Èle exploitatie is voldaan
omdat de gebruiksaanwijzing deel uitmaakt van het geheel van het product dat
zonder deze gebruiksaanwijzing, tenminste in Belgie
È , niet kan worden gecommercialiseerd. Het auteursrecht wordt bijgevolg in casu commercieel
gee
Èxploiteerd, ,,ne fut ce que pour respecter l'article 13 L.P.C.C.'' (Brussel
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28 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, kritische noot (op dat punt) S. De
Schrijver; in het algemeen zie: S. De Schrijver, ,,Het taalgebruik in gebruiksaanwijzingen: welke remedie tegen de vrijbuiterij van parallelhandelaars''
(noot onder Brussel 28 januari 1997), Jaarboek H.P. 1997, 689 e.v., 706 e.v.).
Het niet voldaan zijn aan deze voorwaarden en het argumenteren dat de
betrokkenen misbruik maken van hun auteursrecht om de parallelhandel te
belemmeren is een vaak gehoord verweermiddel van parallelhandelaars. Een
andere mogelijkheid is het bestaan zelf van het auteursrecht aanvechten door
het betwisten van de originaliteit van de gebruiksaanwijzing. Dit alles doet
de vraag rijzen hoe een parallelhandelaar artikel 13 WHPC kan naleven
zonder een inbreuk te plegen op het auteursrecht van de producent (over de
niet-toepasselijkheid van artikel 95 WHPC op daden van namaking in de zin
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van de Auteurswet, zie hoger nrs. 365 e.v.).
È REN
492. FOTOKOPIE
TEURSRECHT

VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð INBREUK

OP HET AU-

Ð VEREISTE VAN ORIGINALITEIT Ð Kenwood stelde een vordering

in tegen Biggs die parallel ingevoerde Kenwood-hifi-toestellen verkocht waarbij een fotokopie was gevoegd van de originele Nederlandstalige en Franstalige versie van de door Kenwood in Belgie
È gebruikte gebruiksaanwijzingen.
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel was van
oordeel dat de gebruiksaanwijzingen (in de verschillende talen) voldoende
origineel waren, d.w.z. de uitdrukking zijn van de intellectuele inspanning
van de auteur, om auteursrechtelijk beschermd te worden (Vz. Rb. Brussel
12 december 1995, (Kenwood) I.R. 1996, 104). De betrokken gebruiksaanwijzingen worden namelijk op een duidelijke en precieze wijze weergegeven in de vorm van een brochure die gemakkelijk hanteerbaar is en die een
systematisch onderzoek van de verschillende functies toelaat. Bovendien is
de tekst vergezeld van talrijke illustraties ter bevordering van de begrijpelijkheid ervan. Dit alles vormt een voldoende origineel geheel om van de
auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten. Dit was ook de mening
van het Hof van Beroep te Brussel in dezelfde zaak (Brussel 28 januari 1997,
Jaarboek H.P. 1977, 655, noot S. De Schrijver), zowel voor wat de originele
brochure als voor wat de vertalingen betreft. Beide zijn de uitdrukking van de
intellectuele inspanningen van de auteur.
Het Hof van Beroep te Gent leidde het origineel karakter van een gebruiksaanwijzing af uit de bestudeerde wijze waarop en de middelen waarmee de
gebruikers een systematische uitleg over de verschillende aspecten van het
apparaat krijgen (Gent 30 juni 1994, A.R. nr. 12818, niet gepubl., geciteerd
door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in zijn
vonnis dd. 12 december 1995, I.R. 1996, 104).
Ook de gebruiksaanwijzingen van Nintendo konden van auteursrechtelijke
bescherming genieten. De gebruiksaanwijzingen hebben de vorm van een
handleiding op verkleind formaat, aangepast aan de grootte van de verpakking (vormvereiste). Ze dragen daarenboven door hun structuur, woordkeuze, illustraties en humoristische opmerkingen de persoonlijke stempel
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van hun auteur die met de gekozen wijze van voorstelling duidelijk kinderen
wil aanspreken. Aldus is de originaliteitsvoorwaarde vervuld (Vz. Rb. Brus-

I.R. 1996, 89). Het Hof van Beroep te
vertalingen (Brussel 11 april 1997, A. & M. 1997, 265 noot V. Vanover-

sel 12 december 1995 (Nintendo),

Brussel bevestigde de originaliteit e
Ân van de originele versie, en van de
meire).

Hetzelfde gold voor de handleiding van Nokia. Hoewel een handleiding aan
een zeker aantal minimumvereisten moet voldoen, belet dit niet dat er
verschillende mogelijkheden van presentatie, redactie, illustratie, bladschikking, enz. bestaan waardoor een handleiding voldoende origineel kan zijn
(Brussel 10 oktober 1997,
È REN
493. FOTOKOPIE
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TEURSRECHT

Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel).

VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð INBREUK

OP HET AU-

Ð HOEDANIGHEID VAN DE AUTEUR Ð Het vermoeden van auteur-

schap in de zin van artikel 6, lid 2 van de Wet van 30 juni 1994 kan zowel
door een natuurlijke persoon als door een rechtspersoon worden ingeroepen
wiens naam op de gebruiksaanwijzing voorkomt (Vz. Rb. Brussel 12 decem-

I.R. 1996, 104 bevestigd door Brussel 28 januari 1997,
Jaarboek H.P. 1997, 655, noot S. De Schrijver die naar de nog niet gepuber 1995, (Kenwood),

bliceerde uitspraak van het Hof van Cassatie in deze zaak verwijst (Cass.
12 juni 1998, C. 97.0254-F/1) waarin dit standpunt werd bevestigd).

Zelfs een buitenlandse vennootschap (artt. 4.1 en 4.2 Unieverdrag van Bern
van 9 september 1896) kan zich op dit vermoeden baseren (Brussel 10 oktober 1997,
(verkort)).

Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel en T.B.H. 1997, 809

È REN
494. FOTOKOPIE
TEURSRECHT
WET

VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Ð INBREUK

Ð VERZOENBAARHEID VAN ARTIKEL 13 WHPC

OP HET AU-

MET DE

AUTEURS-

È REN Ð Artikel 13 WHPC kan niet dusdanig
Ð VERBOD VAN SLAAFS KOPIE

geõÈnterpreteerd worden dat het toelaat om de rechten van de auteur, zoals
bepaald in artikel 1, § 1 Auteurswet, met name het exclusief recht om
toestemming te geven voor de aanpassing of vertaling van zijn werk, aan
te tasten. Beide wetten zijn

gelijkwaardig

zodat de vereisten van beide

wetten met elkaar verzoend moeten worden, aldus de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel in de zaak Kenwood t. Biggs (Vz.
Rb. Brussel 12 december 1995,

I.R. 1996, 104). Daartoe kunnen parallel-

handelaars op eigen krachten Ð en met dezelfde intellectuele en financie
Èle
inspanningen als de producent Ð opgestelde Franse en Nederlandse ge-

bruiksaanwijzingen bij de parallel ingevoerde producten voegen op voorwaarde dat 1) zij geen loutere reproductie (fotokopie of ander proce
Âde
Â) van
de gebruiksaanwijzing van de producent zijn, en 2) zij geen slaafse kopie of
een letterlijke vertaling van die gebruiksaanwijzingen vormen. Met andere
woorden, de door de parallelhandelaar opgestelde Nederlandse en Franse
gebruiksaanwijzingen moeten

voldoende origineel zijn om zich van die van
zekere gelijkenis op het vlak van

de producent te kunnen onderscheiden. Een
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de inhoud kan nochtans niet vermeden worden omdat de gebruiksaanwijzing,
gezien haar doelstelling, aan een aantal dwingende vereisten moet voldoen.
Het Hof van Beroep te Brussel dat in de Kenwood t.Biggs zaak uitspraak
moest doen was evenwel van oordeel dat het feit dat een verkoper bij
toepassing van artikel 13 WHPC, de verkochte producten dient te vergezellen van de handleiding die is gesteld in de taal of de talen van het gebied waar

zelfs indien dit praktisch onmogelijk
is rekening houdend met de kost dat dit meebrengt of het feit dat dit de
capaciteit van een eenvoudige wederverkoper overtreft, aan deze verkoper
niet het recht geeft om de originele handleidingen die door het auteursrecht
beschermd zijn zonder toestemming van de auteursrechthebbende te fotokopie
Èren (Brussel 28 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 655, noot S. De
dit product op de markt wordt gebracht,

Schrijver). Voor het Hof van Cassatie in de zaak Kenwood t. Biggs werd
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aangevoerd dat de zogenaamde toelating aan de parallelhandelaar om een
eigen vertaling bij de producten te voegen in contrast staat met de stelling

zou
zijn. Het Hof van Cassatie repliceerde dat het Hof van Beroep niet had
gezegd dat deze vertaling praktisch onrealiseerbaar was. Derhalve was dit
van het Hof van Beroep dat dergelijke vertaling praktisch onrealiseerbaar

onderdeel van het middel op een verkeerde lezing van het arrest van het Hof

van Beroep gebaseerd (Cass. 12 juni 1998, C.97.0254F/1, niet gepubl.,
geciteerd in S. De Schrijver,

l.c., 703).

In de Nintendo-zaak sprak de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Brussel zich in dezelfde zin als de eerste rechter in de Kenwood-zaak uit maar voegde er uitdrukkelijk aan toe dat de parallelhandelaar
dit kon

zonder de toestemming van de producent (Vz. Rb. Brussel 12 decemI.R. 1996, 89). Bij de behandeling van de zaak in hoger beroep

ber 1995,

erkende het Hof van Beroep te Brussel dat de door Horelec N.V. en Sedimex

N.V. opgestelde gebruiksaanwijzingen geen slaafse kopiee
È n waren en een
voldoende originaliteit vertoonden om van die van Nintendo onderscheiden

te worden. Het hof achtte het wel verkieslijk dat de handleidingen vermelden
door wie ze werden gemaakt. Dat het toestemmingsvereiste in de zin van de
Auteurswet niet was vervuld lijkt daardoor te worden gecompenseerd (Brussel 11 april 1997, A & M 1997, 265 noot V. Van Overmeire).
In zijn arrest van 10 oktober 1997 beperkte het Hof van Beroep zich tot te
stellen dat de bescherming van het auteursrecht niet onverenigbaar is met de

verplichtingen die worden opgelegd door artikel 13 of 30 WHPC (Brussel
10 oktober 1997,
809 (verkort)).

Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel; T.B.H. 1997,

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel achtte een

verkorte vertaling van de originele gebruiksaanwijzing niet strijdig met de

WHPC als niet bewezen is dat de vertaling in de mate onvolledig is dat ze een
normaal gebruik van de Nintendo-videoconsoles en cassettes onmogelijk
maakt (Vz. Kh. Brussel 27 september 1995,

Jaarboek H.P. 1995,

65,

kritische noot F. Domon-Naert). De auteursrechtelijke zijde werd niet belicht.
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495. VERSPREIDEN VAN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Ð INBREUK
RECHT

Ð Niet alleen het reproduceren maar ook het

OP HET AUTEURS-

verspreiden van ver-

talingen van gebruiksaanwijzingen die binnen het officieel distributienet
worden gebruikt, kan een schending uitmaken van het auteursrecht.

exclusief
distributierecht t.a.v. zijn werk dat tevens een invoerrecht omvat. Dit exDe houder van auteursrechten of van naburige rechten heeft een

clusief invoerrecht is slechts uitgeput, zowel inzake het auteursrecht als

inzake de naburige rechten, in geval van een eerste verkoop, door de
producent of met zijn toestemming van de reproductie van zijn prestatie
binnen de Europese Unie. De gebruiksaanwijzingen waaruit blijkt dat de
Nintendo-spelen niet bestemd zijn voor de Europese markt laten toe te
vermoeden dat zij zonder toestemming van de auteursrechthebbende op deze
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markt werden gebracht (Vz. Rb. Brussel 12 december 1995,
496. DE

I.R. 1996, 89).

TAALREGLEMENTERING EN HET AUTEURSRECHT ALS BELEMMERING VAN

DE PARALLELHANDEL

Ð VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK Ð In de Piageme-zaak

heeft het Hof van Beroep te Brussel het verweer van Peeters verworpen dat
de Piageme-leden met hun vordering enkel wilden beletten dat hij zich nog

rechtsmisbruik
Jaarboek H.P. 1996, 89, noot H. De Bauw).

via parallelimport zou kunnen bevoorraden, en dat zij aldus
pleegden (Brussel 27 juni 1996,

Dit is een veel gehoord verweermiddel van parallelhandelaars ten aanzien

van fabrikanten en officie
Èle distributiekanalen die de parallelhandelaars
verwijten in hun commercieel gedrag de wet, b.v. de taalreglementering of
het auteursrecht, te miskennen (H. De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel en
etikettering'' (noot onder Brussel 27 juni 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 114; S.

De Schrijver ,,Het taalgebruik in gebruiksaanwijzingen: welke remedie tegen
de vrijbuiterij van de parallelhandelaars?'' (noot onder Brussel 28 januari

Jaarboek H.P. 1997, 664 e.v.).
De rechters in eerste aanleg zijn geneigd om vlugger rechtsmisbruik vast te
stellen dan de hoven van beroep.
1997),

Zo werd de vordering van Nokia Mobile phones tegen Biggs, tot staking van
de reproductie en distributie van gebruiksaanwijzingen voor parallel ingevoerde G.S.M.-toestellen, een inbreuk op hun auteursrecht, door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Nijvel onontvankelijk verklaard. Veeleer dan de bescherming van hun auteursrecht is de bedoeling van
hun vordering immers een rechtmatige parallelle handeling onmogelijk te
maken. Ze hebben immers geen belang om zich te verzetten tegen de
reproductie van de handleidingen omdat het authentieke toestellen betreft,
en omdat de kopiee
Èn conform de Franse versie van haar eigen gebruiksaanwijzingen zijn (Vz. Rb. Nijvel 28 mei 1996,

Snelberichten handelsrecht
A & M 1996,

1996, 109 (verkort) met kritische bemerkingen D. Putzeys en
409).

Ook een vordering tot staking die door de officie
Èle distributeur van audiovisuele J.V.C.-producten tegen G.B.-Unic N.V. werd ingesteld, werd bij
gebrek aan rechtmatig belang ontoelaatbaar verklaard (Vz. Kh. Brussel
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8 november 1996,

R.W. 1997-78, 444). Uit de omstandigheden van de zaak

blijkt namelijk dat het doel van de vordering er kennelijk in bestaat een

legale import en een rechtmatige concurrentie op de Belgische markt te
verhinderen, veeleer dan het respecteren van de wettelijke taalvereisten voor
een handleiding. Zo blijkt b.v. de opdracht van de door de eiser aangestelde
gerechtsdeurwaarder in de eerste plaats te bestaan in het laten vaststellen dat
G.B.-Unic toestellen verkoopt die haar niet door de officie
Èle verdeler verkocht zijn. Als het ware als bijzaak wordt er vastgesteld dat het product met
niet-Nederlandstalige

gebruiksaanwijzingen

werd

geleverd.

Bovendien

blijkt de oorspronkelijke stakingsvordering de stopzetting van elke verkoop
van en publiciteit voor het betrokken type videorecorder te vorderen, veeleer
dan van degene zonder Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
De Brusselse voorzitter ging evenwel niet alleen akkoord met deze op de
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betrokken zaak toegespitste argumenten, maar ook met de twee andere door
verweerster aangehaalde meer algemene argumenten, m.n. dat artikel 13
WHPC er is om de consument en niet om de distributeur te beschermen, en
dat het ontbreken van een Nederlandstalige handleiding aan de groep J.V.C.
zelf te wijten is. De juistheid van deze argumenten kan in twijfel worden
getrokken. Zoals de eiser terecht poneerde, is hij belanghebbende in de zin
van artikel 98 WHPC omdat het het imago van het merk ten goede komt dat
de consument wordt behandeld zoals wettelijk hoort. Deze (niet-geõÈnformeerde) consument loopt trouwens het risico het toestel verkeerd te gebruiken waardoor het door de eiser eventueel onder waarborg moet worden
hersteld. Het tweede algemene argument gaat wellicht evenmin op. Een
fabrikant kan niet verplicht worden om bij zijn producten handleidingen in
alle talen van de Europese Gemeenschap toe te voegen (zie verder nr. 497).

De hoven van beroep treden strenger op.

Het volstaat niet om een concurrent intenties toe te schrijven zonder dat uit
concrete en objectieve, feitelijke en juridische elementen blijkt dat deze zich

enkel

op de taalregels van de WHPC beroept om de parallelinvoer te

Jaarboek H.P. 1997, 65). De bewijslast
tegen een parallelhandelaar is geen bewijs van een intentie om de parallel-

verhinderen (Brussel 24 april 1997,

ligt bij de parallelhandelaar. Het feit dat een verkoper vaak processen voert

handel te belemmeren. De eerdere veroordeling van de parallelhandelaar
wegens het ongeoorloofd kopie
Èren van de handleidingen van de fabrikant
kan niet tot gevolg hebben dat de importeur dan maar gehouden is een ander
onwettelijk handelen te gedogen om de eenvoudige reden dat de samenloop
van beide procedures de parallelhandelaar zou beletten om de bewuste
producten te verkopen zonder aanzienlijke kosten te maken door het opstellen van eigen handleidingen (Brussel 24 april 1997,
65).

Jaarboek H.P. 1997,

Ook in zijn arrest van 10 oktober 1997 gaat het Hof van Beroep te Brussel
niet akkoord met de uitspraak in eerste aanleg van de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, en is het van oordeel dat Nokia, als
titularis van een auteursrecht, wel degelijk een belang heeft om zich tegen de

395

namaking van haar gebruiksaanwijzingen door Biggs te verzetten (Brussel

Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel en T.B.H. 1997,
Nokia als enige bedoeling de belemmering van de parallelhandel had. De
10 oktober 1997,

809 (verkort). Het is immers niet voldoende bewezen dat de vordering van

door Nokia gehanteerde politiek van verdeling van zijn producten niet via
exclusieve distributeurs is trouwens niet van aard om de parallelhandel te
belemmeren.
Een originele motivering vindt men in de uitspraken van het Hof van Beroep

Jaarboek H.P. 1997, 655, noot S. De
A & M 1997, 265, noot V. Vanovermeire)

te Brussel van 28 januari 1997 (
Schrijver) en van 11 april 1997 (
terug.

Het Hof van Beroep lost de vraag of er sprake was van rechtsmisbruik of niet
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op door een analoge toepassing te maken van de door het Hof van Justitie in

H.v.J. 11 juli 1996, Bristol-Myers-Squibb
Jur. 1996, I-3533) gestelde

zijn Bristol-Myers-Squibb-arrest (

e.a. t. Paranova A/S, C-427/93 en C-436-93,

regels inzake de bescherming van het merkenrecht tegen de ompakking van

farmaceutische producten. Centraal staan niet de bedoelingen van de produ-

wijze waarop het auteursrecht wordt gebruikt. Er is enkel sprake van rechtsmisbruik wanneer het
beroep op het auteursrecht er niet op gericht is de wezenlijke functie van dit
recht te waarborgen, met name het recht om zich te verzetten tegen nietcenten, houder van een auteursrecht, maar wel de

toegelaten reproducties van hun creaties, zodat de afscherming van de

markten die daarvan het gevolg is kunstmatig is. Toegepast op gebruiksaanwijzingen impliceert dit dat Kenwood (28 januari 1997) en Nintendo
(11 april 1997) enkel van hun auteursrecht misbruik zouden maken indien ze
aan respectievelijk Biggs en Horelec N.V. en Sedimex N.V. de toelating
zouden weigeren om in de verpakkingen van de betrokken producten een
voldoende originele vertaling van hun gebruiksaanwijzing bij te sluiten die
vermeldt dat ze van respectievelijk Biggs en Horelec N.V. en Sedimex N.V.
is, en (alleen in het arrest van 11 april 1997) die de oorspronkelijke toestand
van het product niet aantast. Hoewel deze juridische redenering wordt
bekritiseerd (zie S. De Schrijver ,,Het taalgebruik in gebruiksaanwijzingen:
welke remedie tegen de vrijbuiterij van parallelhandelaars?'' (noot onder
Brussel 28 januari 1997);

Jaarboek H.P. 1997, 705 e.v.), oordeelde het Hof

van Cassatie dat het Hof van Beroep van Brussel in zijn arrest van 28 januari
1997 (Kenwood) terecht heeft geoordeeld dat deze regels inzake het merkenrecht op het auteursrecht toegepast kunnen worden (Cass. 12 juni 1998, C.
97-0254-F/1, niet gepubl., geciteerd in S. De Schrijver,
497. DE

l.c. 703).

TAALREGLEMENTERING EN HET AUTEURSRECHT ALS BELEMMERING VAN

DE PARALLELHANDEL

Ð TOEGELATEN

BEPERKING TOT ENKELE TALEN

Ð Be-

paalde rechters Ð vooral in eerste aanleg Ð zijn de mening toegedaan dat
een producent die wil vermijden dat een parallelhandelaar een anderstalige
gebruiksaanwijzing bij het product voegt Ð in strijd met artikel 13 WHPC
Ð, of kopies maakt van de originelen Ð in strijd met zijn auteursrecht Ð er
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zelf maar voor moet zorgen dat de gebruiksaanwijzingen in de verschillende
talen van de Europese Unie zijn opgesteld, of minstens in de meest gebruikelijke en door alle consumenten gemakkelijk te begrijpen talen (Vz. Kh.

R.W. 1997-98, 444; Vz. Rb.
Snelberichten Handelsrecht 1996, 109 (verkort)).

Brussel 8 november 1996,
1996,

Nijvel 28 mei

Dit wordt doorgaans tegengesproken door de hoven van beroep. Om economische en praktische redenen kan een producent niet worden verplicht om
bij haar producten een gebruiksaanwijzing in alle talen van de E.G. te voegen
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(Brussel 10 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel en
T.B.H. 1997, 198 (verkort) (hervorming van Vz. Rb. Nijvel 28 mei 1996);
Brussel 28 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 655, noot S. De Schrijver;
Brussel 11 april 1997, A & M 1997, 265, noot Van Overmeire V.).
498. DE

TAALREGLEMENTERING EN HET AUTEURSRECHT ALS BELEMMERING VAN

DE PARALLELHANDEL

Ð PARALLELHANDELAAR DRAAGT DE MEERKOST Ð Nauw

samenhangend met voorgaande Ð want als tegenargument gebruikt Ð is de
motivering dat de parallelhandelaar zelf maar moet opdraaien voor de kosten
die de naleving van de taalreglementering en/of de eerbiediging van het
auteursrecht met zich brengen.
Elke verkoper, of hij nu officie
È le verdeler is dan wel parallelhandelaar, moet
de wettelijke verplichtingen naleven. Een parallelhandelaar kan niet zowel

in casu

van het prijsverschil op de parallelle markt als van de ondersteuning (

voor de gebruiksaanwijzingen) van de fabrikant genieten. Het is de parallelhandelaar die de door hem verkochte producten conform aan de Belgische
wet moet maken, en daartoe de vereiste investeringen moet doen en kosten
moet dragen (Brussel 24 april 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 65).

Dat de naleving van artikel 13 WHPC voor de parallelhandelaar een meerkost uitmaakt, vormt geen uitzonderlijke omstandigheid die de niet-naleving

D.C.C.R.
Jaarboek H.P. 1993, 32).

van deze bepaling kan verantwoorden (Vz. Kh. Brugge 8 juli 1993,
1994, nr. 23, 624, noot M. Goyens (634 e.v.) en

Parallelhandelaars mogen niet enkel willen genieten van de voordelen van de
parallelhandel (b.v. prijs- en koersverschillen) ze moeten ook lasten dragen
(b.v. het desgevallend opstellen van eigen gebruiksaanwijzingen (Vz. Kh.

D.C.C.R. 1997, nr. 35, 126, noot M. Goyens en
Jaarboek H.P. 1996, 131; zie ook: Vz. Rb. Brussel 12 december 1995,
I.R. 1996, 104; op dat punt bevestigd door Brussel 28 januari 1997, Jaarboek
H.P. 1997, 655).
Brussel 10 juli 1996,

Als een producent of een officie
Èle distributeur de kosten van opstelling en
vertaling moet dragen, dan moet een parallelhandelaar dat ook (Brussel
10 oktober 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 737, noot A. Strowel, T.B.H. 1997,

809 (verkorte weerg.)).

Door zich niet naar de verplichting van artikel 13 WHPC te gedragen spaart
hij een belangrijke kost uit, hetgeen hem een concurrentieel voordeel verschaft in vergelijking met de producent en de verkopers van het officie
Èle net.
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Doordat dit de producent in zijn beroepsbelangen schaadt staat een inbreuk
op artikel 93 WHPC vast (Brussel 24 april 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 65).

De niet-naleving van de taalregels kan derhalve niet alleen worden ingeroepen door degene die door die regels beschermd wordt (m.n. de consument), maar ook door elke verkoper die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
riskeert zijn commercie
Èle belangen aangetast te zien door die wetsovertreding (Brussel 24 april 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 65).

499. WEDERZIJDSE VERWIJTEN VAN NIET- NALEVING VAN ARTIKEL 13 WHPC Ð
GEEN

SAMENHANG IN DE ZIN VAN ARTIKEL

30 GER. W. Ð In een zoveelste

geschil tussen Kenwood en Biggs die voor het Hof van Beroep te Brussel
werd gebracht verwijt de Belgische vennootschap N.V. Kenwood Electronics Benelux aan Biggs een inbreuk op artikel 13 WHPC (Brussel 3 septem-

Jaarboek H.P. 1996,116). Biggs beweert dat er een samenhang
Rechtbank van Koophandel van Brussel dd. 22 januari 1996. Daarin kloeg zij
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ber 1996,

bestaat met een vordering die zijzelf instelde voor de Voorzitter van de

aan dat de vennootschap naar Japans recht Kenwood Corporation (de moeder

van de Belgische N.V.) hifi-installaties commercialiseerde die niet voorzien
zijn van gebruiksaanwijzingen in alle talen van de E.G., hetgeen evenzeer
een inbreuk zou uitmaken op artikel 13 WHPC Wanneer Biggs derhalve
apparatuur verkoopt zonder Nederlandstalige of Franstalige handleidingen in
strijd met artikel 13 WHPC, zou zulks te wijten zijn aan een inbreuk op
dezelfde wetsbepaling begaan door Kenwood Corporation.
Het Brusselse Hof van Beroep volgt Biggs niet in zijn redenering. Er is geen
samenhang tussen beide vorderingen nu de procedures tussen verschillende
partijen gevoerd worden, en het voorwerp van de vorderingen verschillend
is. De vordering van Biggs is, aldus de rechter duidelijk een reactie op het
hogervermelde vonnis van 12 december 1995 (Vz. Rb. Brussel 12 december
1995,

I.R. 1996, 104). Zowel in rechte als in feite komen totaal verschillende
prima facie onjuist lijken te stellen

kwesties aan bod. Het zou daarenboven

dat de gegrondverklaring van de vordering van Biggs, automatisch tot de

ongegrondheid van de vordering van N.V. Kenwood Electronics Benelux
zou leiden.

C. De taal van garantiebewijzen
500. TAAL

VAN GARANTIEBEWIJZEN

WIJZINGEN EN GARANTIEBEWIJZEN

Ð ONDERSCHEID

TUSSEN GEBRUIKSAAN-

Ð In de eerste zaak tegen de verkoop van

voor de Amerikaanse markt bestemde Nintendo videoconsoles en cassettes,
met uitsluitend in het Engels opgestelde gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen maakte de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, ondanks de gelijkluidende vereisten in artikel 13 WHPC, een duidelijk
onderscheid tussen het taalvereiste voor gebruiksaanwijzingen en die voor

Jaarboek
H.P. 1992, 33, noot J.L. Fagnart en T.B.H. 1993, 675, noot J. Stuyck).
fabrieksgarantiebewijzen (Vz. Kh. Brussel 21 december 1992,
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Strikt genomen geldt het taalvereiste van artikel 13 WHPC voor elk garantiebewijs dat met het product wordt afgeleverd, ook voor de conventionele
fabrieksgarantie die als zodanig niet bij wet is opgelegd en die de (wettelijke)
aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken (art. 1641 e.v.
B.W.) onverlet laat (J. Stuyck ,,Over parallelimport van computerspelletjes
en taalgebruik'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 21 december 1992),

T.B.H.

1993, 682, nr. 8). De wettelijke garantie wordt in Belgie
È trouwens via een
rechtstreekse vordering van de uiteindelijke koper tegen de fabrikant, naar
deze laatste uitgebreid, maar het is de vraag of deze vordering

in casu tegen

een Amerikaanse fabrikant e
Ân met toepassing van het Belgisch recht uitgeoefend kan worden (zie J. Stuyck,

l.c. 683, nr. 8).

Beide documenten zijn aldus de Brusselse voorzitter, zeer verschillend van
aard en hebben een verschillende bedoeling. Terwijl het garantiebewijs
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veeleer een titel is, bestemd voor de uitoefening van een recht, en derhalve
hoofdzakelijk van

juridische aard is, dient een gebruiksaanwijzing om het

gebruik van het product te vergemakkelijken, hetgeen zijn hoofdzakelijk

technisch karakter blootlegt. Het Engelstalige garantiebewijs is vreemd aan
de verkoper want afkomstig van de Amerikaanse fabrikant. Een gewone

vertaling ervan in het Frans of het Nederlands zou niet volstaan om aan
artikel 13 WHPC te voldoen. Het is daarenboven twijfelachtig of een
verkoper de fabrikant op geldige wijze tegenover de consument zou kunnen
verbinden door het bijsluiten van een garantiebewijs dat in andere bewoordingen is opgesteld dan die waarin de fabrikant zijn garantie had verleend.
Het feit dat deze conventionele fabrieksgarantie, een document is dat niet
verplicht moet worden afgeleverd, leidt er trouwens toe dat de verkoper, om
te voldoen aan artikel 13 WHPC, eenvoudigweg dit document uit de verpakking kan verwijderen voor de tekoopstelling van de producten, aldus de
Brusselse voorzitter. Dat dit evenwel niet raakt aan de wettelijke garantieplicht die Ð desgevallend Ð op de fabrikant rust, heeft de Brusselse rechter
blijkbaar niet goed begrepen vermits hij vervolgt dat deze verwijdering ertoe
zou leiden dat de consument een waarborg zou worden ontnomen waar hij
gebruik kan van maken indien hij wil, hetgeen duidelijk niet de bedoeling is
van de wetgever.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel concludeert dat de vordering
op grond van artikel 13 WHPC niet gegrond is tegen de verkoper aangezien
hij noch de auteur is van het litigieuze garantiebewijs, noch de schuldenaar is
van de specifieke garantie waarvan het garantiebewijs de titel vormt (voor
kritiek op deze motivering, zie J.L. Fagnart ,,La langue des avis a
Á la
cliente
Ále'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 21 december 1992),

1992, 39-40; zie ook: J. Stuyck, l.c., 683, nr. 9).

Jaarboek H.P.

Deze stelling wordt ook in een later vonnis verdedigd: garantiebewijzen die
geen betrekking hebben op de directe relatie tussen de (eind)verkoper en de

veiligheidsvoorschriften daar deze door iedereen begrepen moeten kunnen worconsument, vallen niet onder artikel 13 WHPC Dit is anders voor

den. De verkoop van producten zonder de veiligheidsvoorschriften voor het
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gebruik van die producten in de taal van de streek opgesteld, is strijdig met de
wet, m.n. met artikel 30 WHPC (Vz. Kh. Brussel 27 september 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 65 kritische noot F. Domon-Naert).
D. Verplichte vermeldingen op de etiketten
501. DE

VERPLICHTE VERMELDING VAN DE OORSPRONG VAN DE GOEDEREN

Ð

Zoals reeds is gebleken leggen de, kort gezegd, ,,etiketterings K.B.'s'' vast
welke vermeldingen minimaal op de etiketten moeten voorkomen.
De door het K.B. van 13 november 1986 inzake voorverpakte voedingsmiddelen verplichte vermelding van de
ding tot enkele rechterlijke uitspraken.
o

Artikel 2, § 2, 7

oorsprong van het goed gaf aanlei-

van het K.B. van 13 november 1986 vereist dat op de
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etiketten van voorverpakte levensmiddelen moet voorkomen ,,de plaats van
oorsprong of van herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou
kunnen misleiden in verband met de wettelijke oorsprong of herkomst van
het levensmiddel''. Een etiket op een ,,whisky''-fles dat in het Engels is
opgesteld, de benaming ,,geestrijke drank met whisky'' draagt en zodoende
associaties oproept met een Schotse whisky, voldoet niet aan dit vereiste
wanneer de vermelding ,,made in Belgium'' dermate is aangegeven dat er
heel veel kans bestaat dat deze vermelding bij de aankoop niet wordt opge-

Handelspraktijken 1994/5, 74).
naam en adres zonder meer op het etiket te

merkt (Vz. Kh. Brussel 21 maart 1994,
Het is niet voldoende een

vermelden, aangezien dit nog geen garantie is dat het product daar werd
o

geproduceerd. Artikel 2, § 2, 5 van het K.B. van 13 november 1986 bepaalt
dat op het etiket vermeld moeten worden ,,de naam of de handelsnaam en het
adres van de fabrikant of van de verpakker of van een in de gemeenschap
gevestigde verkoper'' (Vz. Kh. Brussel 24 november 1990,

1990, 466, noot P. Wytinck).

Jaarboek H.P.

De enkele vermelding op het etiket van een voorverpakt voedingsmiddel van
de plaats van fabricatie (,,Aubel'') beantwoordt niet aan het vereiste van
o

art. 2, § 1, 5 van het K.B. van 13 november 1986, dat de vermelding van de
naam en het adres van de fabrikant voorschrijft (Vz. Kh. Verviers 3 juli 1991,

Jaarboek H.P. 1991, 380 en T.B.H. 1992, 443).
502. MISLEIDENDE VERMELDINGEN OP
BER

DE ETIKETTEN

(ART. 12 K.B. 13

NOVEM-

1986) Ð Artikel 12 van het K.B. van 13 november 1986 verbiedt

gebruik te maken van benamingen, aanduidingen, afbeeldingen, tekens of
andere vormen van presentatie die de koper kunnen misleiden ten aanzien
van de ,,oorsprong of de herkomst'' van de waar. Misleiding omtrent de
oorsprong in reclame (in het algemeen) kan op basis van artikel 23, 1

o

WHPC aangepakt worden (zie verder nrs. 515 e.v.).
Brouwerij Corsendonck brengt een bier op de markt bestemd voor export
naar de V.S.A. onder de naam ,,Monk's Brown Ale'' en ,,Monk's Pale Ale''.
Op de achterkant van de flessen staat vermeld dat het bier gebrouwen werd
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,,in de klassieke Trappistenstijl'' (bruin bier) of in de klassieke stijl van de
,,Tripel'' van de Belgische trappistenmonniken'' (blond bier''). Een aantal
brouwerijen van authentieke Trappistenbieren (Orval, Westmalle, Chimay,
Saint Remy en Westvleteren) zijn van oordeel dat de verwijzingen naar
monniken en naar trappisten Ð een herkomstaanduiding Ð in de benaming
en in de aanduidingen op de etiketten misleidend is, daar dit de indruk geeft,
in tegenstelling tot de werkelijkheid, dat de bieren door monniken worden
gebrouwen of minstens met hun toestemming of medewerking op de markt
worden gebracht.
Iedere aanduiding in verband met producten die niet met de werkelijkheid
strookt is of kan op zichzelf misleidend zijn, aldus de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van Brussel (Vz. Kh. Brussel 3 september 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 113). De correcte informatie van het publiek laat niet
Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

toe op diens mogelijke onwetendheid in te spelen, om aan een product een

niet- bestaande kwaliteit aangaande zijn herkomst toe te kennen. De onrechtmatige verwijzing in benaming en etikettering naar een onbestaande monnikenstand (d.i. de oorsprong van het product), leidt tot een vervaging van de
specificiteit van de producten, hetgeen schadelijk is of kan zijn voor verkopers die dergelijke afkomst wel als geldig verkoopargument kunnen
hanteren. Derhalve stelt Corsendonck een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad, hetgeen verboden is op basis van artikel 93 en 94 WHPC De
rechtvaardiging van de toepassing

ratione loci van de WHPC wordt gevon-

den in het feit dat Belgie
È de plaats is waar verweerster, vanuit haar vestiging
in dit land, de handelingen stelt die tot de concrete aanwezigheid van de

kwestieuze flessen op de Amerikaanse markt leiden (over het toepassings-

ratione loci van de WHPC, zie P. Wautelet, ,,Concurrence deÂloyale
loi sur les pratiques du commerce'', D.C.C.R. 1998, nr. 40, 218 e.v.).
De vereniging ,,The Scotch Whisky Association'' spande een aantal processen in tegen verkopers van vermeende Schotse whisky's. Enkele voorbeelden.
gebied

internationale: quelques pistes de re
Âflexion sur le champ d'application de la

Het verkopen van een niet- Schotse whisky onder een Schotse naam (,,Captain Scott'') en met een Schots lijkend etiket misleidt de doorsneeconsument
met weinig aandacht. De vermelding ,,N.V. Copimex S.A.B.-1500 Halle'' op
het etiket heft het misleidend karakter niet op. De mogelijke misleiding
nopens de oorsprong of herkomst van drank is voldoende verholpen indien
op het (voor)etiket goed leesbaar en in een voor de verbruiker verstaanbare
taal de plaats van oorsprong of herkomst vermeld staat (Vz. Kh. Brussel
11 oktober 1991,

Jaarboek H.P. 1991, 471, noot P. Wytinck en noot S. De

Meuter). Het K.B. van 13 november 1986 stelt de vermelding van de plaats
van herkomst of oorsprong inderdaad maar verplicht hij een kans op misleiding. Er is bijgevolg geen (rechtstreekse) inbreuk op de benaming van
oorsprong ,,Scotch Whisky (zie het K.B. nr. 57 van 20 december 1934).
Wytinck stelt daarom de pertinente vraag of een consument in de gegeven
omstandigheden wel kan misleid worden inzake de herkomst van voedingswaren wanneer deze plaats geen aanleiding geeft tot de toevoeging van
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bijzondere kwaliteiten aan het product en er derhalve geen enkele kwaliteitsconnotatie is (P. Wytinck, ,,Over twee aspecten van consumentenbescherming: de vermelding van de oorsprong der goederen en de taal van de

Jaarboek H.P.
1990, 481; P. Wytinck, ,,De Whiskysaga: het verhaal van de nuchtere maar
bedrogen consument?'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 11 oktober 1991),
Jaarboek H.P. 1991, 481 en P. Wytinck ,,Misleiding van de consument
m.b.t. de oorsprong van goederen in E.E.G. perspectief'' (noot onder V.Z.
Kh. Hasselt 1 februari 1991, D.C.C.R. 1992, nr. 15, 1027 e.v.)).
etiketten'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 24 september 1990),

In een vergelijkbare zaak werd misleiding vastgesteld m.b.t. de oorsprong
van whisky die werd aangeboden met een typische Schotse benaming (,,Mac
Williams''), een Schots symbool op het etiket en de publicitaire fleshalsband,
en een Engelse tekst. De bescheiden vermelding op de rugzijde van de fles
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,,Konings'' met adres, nam de illusie dat het om Schotse whisky ging niet
weg (Vz. Kh. Hasselt 1 februari 1991,
Wytinck).

D.C.C.R. 1992, nr. 15, 1022, noot P.

De misleidende elementen in een zaak tegen ,,Old barrel'' whisky waren de
naam, de gebruikte symbolen en de Engelse taal. De vermelding ,,distributed
by'' met de naam van de verweerders, noch de lage prijs namen de illusie
weg. De oorsprong of de herkomst moest ook hier goed leesbaar vermeld
staan zij het, hetzij in de taal of talen van de streek waarin de flessen werden
verkocht, hetzij in een gemakkelijk verstaanbare taal (Vz. Kh. Brussel
10 december 1990,

Ing. Cons. 1991, 235).

Voor het Hof van Beroep te Brussel, tenslotte, verloren de etiketten hun
misleidend en verwarringstichtend karakter, Ð gecree
Èerd door de taal, het
gebruik van de term whisky, Engelse benamingen, afbeeldingen die een
Angelsaksische sfeer oproepen, het nationaal embleem van Schotland, de
vermelding in het Engels dat de blending en het bottelen gebeurt onder
overheidstoezicht, ... Ð, door op een duidelijke wijze en op een in het oog
springende plaats de vermelding ,,Produce of Belgium'' aan te brengen, zelfs
wanneer dit in het Engels gebeurt nu dit voor hetzelfde publiek normaal
verstaanbaar is (Brussel 23 april 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 64). Er anders

over oordelen zou tot gevolg hebben dat de appelanten exclusieve aanspraken zouden kunnen maken op het gebruik van een bepaalde taal, van
bepaalde plaatsnamen, van bepaalde vermeldingen en afbeeldingen waarop
zij geen exclusieve rechten kunnen laten gelden. De verwarringstichtende
vermelding ,,whisky'' is trouwens verdwenen zodat alleen nog sprake is van
een ,,spiritieux blended''. De verkoop van alcoholische gedistilleerde dranken in flessen voorzien van etiketten waarop de vermeldingen ,,whisky,
,,blend'', ,,blended'' en ,,blending'' voorkomen, hoewel zij niet voldoen
aan de definities van ,,whisky'' en ,,blending'' zoals gegeven in de E.G.Verordening 1576/89 van 29 mei 1989 (tot vaststelling van de algemene
voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm
van gedistilleerde dranken,

P.B.L. 1989, afl. 160, 1) is een daad strijdig met

de eerlijke handelsgebruiken.
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In schril contrast met voorgaande zaken staat de uitspraak van een andere
voorzitter te Brussel die oordeelde dat een kenner van whisky van het
verschil tussen Schotse whisky en Blended whisky voldoende op de hoogte
is om niet misleid te worden. De kans dat deze verbruiker naar de verkeerde
fles grijpt omdat in de vorige maanden de Blended whisky niet bestond en de
flessen zich naast mekaar bevinden is onbelangrijk (...). Deze verbruiker zal
even aandachtig moeten zijn als de koper van een pot confituur of siroop (Vz.
Kh. Brussel 23 februari 1990,

Ing. Cons. 1991, 485).
AFDELING 3
RECLAME

503. ALGEMEEN Ð De reclamereglementering werd, mede onder Europese
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communautaire invloed, grondig gewijzigd door de nieuwe WHPC. Sommige van de 13 verbodsbepalingen van artikel 23 WHPC die hetzij bestaande
verboden overnamen, al dan niet met talrijke preciseringen, hetzij nieuwe
invoerden, werden reeds hoger behandeld. Degene die hier aan bod komen
zijn diegene die het meest de consument, en minder de concurrerende
verkopers, in bescherming nemen. Het betreffen de gevallen van misleidende
o

o

o

o

reclame (art. 23, 1 , 2 , 3 , 4 , WHPC), van reclame die niet als zodanig
o

herkenbaar is (art. 23, 5 WHPC), van reclame als lokvogelpraktijk (art. 23,
o

o

9 WHPC), van reclame voor sweepstakes (art. 23, 10 WHPC), van reclame
die naar door consumentenorganisaties uitgevoerde vergelijkende tests vero

wijst (art. 23, 12 WHPC) en van reclame voor vermeende geneesmiddelen,
d.i. onjuiste gezondheidsreclame (art. 23, 13

o

WHPC). Tevens wordt de

eventuele rechtspraak inzake de artikelen 24 t.e.m. 29 WHPC geanalyseerd.
(Zie ook de artt. 42 (,,misleidende'' reclame) en 43 (,,oneerlijke'' reclame) in
het ,,Voorstel voor een Algemene wet inzake de bescherming van de Consument'' van de ,,Commissie Bourgoignie'').
§ 1. Misleidende reclame
A. Misleiding: algemene begrippen
504. ALGEMEEN Ð De Belgische wetgever opteerde ervoor om in plaats van
het formuleren van een algemene ,,toetsnorm'', het begrip ,,misleiding''
meer inhoud te geven door middel van een opsomming van de verschillende
mogelijke gevallen van misleidende reclame. Doorgaans wordt de vordering
op verschillende bepalingen van artikel 23 WHPC gebaseerd.
505. WIJZE VAN BEOORDELING Ð BEOORDELING IN GLOBO Ð Het misleidingsrisico wordt beoordeeld vanuit de consument op grond van een

indruk

globale

(zie G. Straetmans, ,,De vernieuwde reclamebepalingen van de

WHPC herbezocht aan de hand van markante rechtspraak'' in J. Stuyck
(Ed.),

Handelspraktijken anno 1996, Kluwer rechtswetenschappen BelgieÈ,

1996, 36, nr. 8 e.v.).

403

Hoewel de term ,,Yogorine'' op zich genomen niet misleidend is, wordt hij
dit wel wanneer op de verpakkingen en in de reclame deze term steeds
gebruikt wordt met de benaming ,,Yogood''. Aldus versterken zij samen de
suggestie gewekt door deze laatste benaming, m.n. dat het betrokken product
een zuivelproduct (yoghurt) is (Brussel 29 mei 1996,
74).

Jaarboek H.P. 1996,

Om het afbrekend of misleidend karakter van een reclame te beoordelen
dient rekening te worden gehouden met de reclame in zijn geheel en de
kennisname van de ganse tekst door de consument, eerder dan met enkele
zinnen die deel uitmaken van deze reclame (Brussel 13 oktober 1995,

boek H.P. 1995, 96, noot A. Puttemans en J.T. 1996, 27).
506. HOEDANIGHEID,

BELANG EN INTENTIES VAN PARTIJEN

Jaar-

Ð Opdat er sprake

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

zou zijn van misleidende reclame is de goede of kwade trouw van de
verkoper irrelevant en er is geen opzet vereist ( bv. Vz. Kh. Hasselt 16 juli

Jaarboek H.P. 1996, 237; Brussel 13 oktober 1995, Jaarboek H.P. 95,
J.T. 1996, 27; Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996,
Jaarboek H.P. 1996, 361; Bergen 24 juni 1994, D.C.C.R. 1995, nr. 28,
1996,

96, noot A. Puttemans en

362, noot P. De Vroede).

Wanneer het misleidend karakter van reclame niet volgt uit een wil tot
misleiden is dit zonder gevolg voor het bestaan van een daad strijdig met
de eerlijke handelsgebruiken (Vz. Kh. Brussel 2 september 1996,

H.P. 1996, 240).

Jaarboek

507. OORZAAK VAN DE MISLEIDING Ð ,,VERGISSINGEN'' Ð Door in een wijncatalogus bij vergissing de wijn ,,Ch Haut Marbuzet'' (i.p.v. ,,Ch. De
Marbuzet'') aan 526 BEF aan te bieden (i.p.v. aan 813 BEF) maakt de
o

wijnhandel misleidende reclame in de zin van artikel 23, 1

o

en 4

WHPC

en stelt hij een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Dat deze
vergissing door de verbruikers die zich in wijn interesseren slechts bij nader
toezien ontdekt wordt Ð en de prijs aldus geen lokprijs is Ð doet daar niets
aan af. Door er geen zorg voor te dragen dat de tekst en de drukproef goed
nagelezen en verbeterd worden, begaat de wijnhandelaar een nalatigheid die
voldoende gewichtig is om als fout te worden weerhouden (Vz. Kh. Brussel
30 juni 1993,

D.C.C.R. 1994, 723, kritische noot G. Straetmans).

De aankondiging van een lagere prijs dan de werkelijke ten gevolge van een
zogenaamde drukfout maakt misleidende reclame uit. De eventuele goede
trouw van de verkoper is van geen belang (Vz. Kh. Verviers 5 juli 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 225).

Het verbod van misleidende reclame kan niet buiten spel worden gezet door
een waarschuwing in een reclamefolder dat deze mogelijke drukfouten
bevat, noch door de opwerping dat de potentie
È le koper de vergissing kan
ontdekken door het beoordelen van de kenmerken van het product alvorens
tot aankoop over te gaan. Dat met de vermelding ,,VPS'' in feite ,,VHS''
bedoeld was en het om een drukfout zou gaan is totaal ongeloofwaardig
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vermits alle videorecorders voor prive
Â-gebruik thans VHS als standaard
hebben (Vz. Kh. Hasselt 16 juli 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 237).

Reclame die verkeerdelijk vermeldt dat een hifi-keten een equalizer en 3wegluidsprekers (i.p.v. de werkelijke 2-wegluidsprekers) bevat, en in de
folder een andere keten dan de aangebodene afbeeldt is misleidend in de
o

zin van artikel 20, 1

(oude) WHP, ondanks de bewering dat het een zo-

genaamde ,,materie
Èle'' vergissing betreft (Vz. Kh. Brugge 8 april 1991,

Jaarboek H.P. 1991, 88).

De verplichting fouten te verbeteren in reclameaanbiedingen vormt e
Âe
Ân van
de elementaire en primordiale factoren van de reclamethiek en is een
onontbeerlijke voorwaarde voor de economische openbare orde (Vz. Kh.
Brussel 14 augustus 1992,

Ing. Cons. 1993, 116).
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De vordering tot staking tegen een adverteerder die niet heeft belet dat een
folder verspreid wordt waarin ten gevolge van een zetfout van de drukker ten
onrechte wordt vermeld dat hij beschikt over de volledige collectie van een
merkproduct (,,op

de volledige collectie'' i.p.v. ,,op onze volledige collecJaarboek H.P. 1992, 143).

tie'') is gegrond (Vz. Kh. Brussel 24 juli 1992,

Wanneer de inhoud van een reclameboodschap door een vergissing van de
drukker wordt veroorzaakt, kan de verkoper niet als adverteerder beschouwd
worden wanneer hem terzake geen nalatigheid ten laste kan worden gelegd
(Vz. Kh. Ieper 13 juli 1992,
508. OORZAAK

Jaarboek H.P. 1992, 140, zie verder nr. 584).

VAN DE MISLEIDING

Ð VERMEENDE

toevoegen van een bepaalde verklaring of tekst,

VERKLARINGEN

Ð Het

in casu dat het broodbeleg

,,Yogood-Yogorine'' gepasteuriseerd is, kan niet de onrechtmatigheid van

andere vermeldingen, m.n. dat het yoghurt bevat, wegnemen of opheffen, en
zorgt enkel voor nog meer verwarring in hoofde van de consument (Brussel
29 mei 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 74).

509. OORZAAK

VAN DE MISLEIDING

Ð ,,WETSCONFORME''

MISLEIDINGEN

Ð

Een reclame kan niet misleidend zijn inzake een kenmerk van een product,
indien dit kenmerk in overeenstemming met de betrokken wetsbepalingen
wordt weergegeven (Vz. Kh. Leuven 2 augustus 1995,

Jaarboek H.P. 1995,

396, instemmende noot (op dat punt) G. Straetmans, inzake ,,yoghurt'' in de
ingredie
Èntenlijst).
Het verbod van misleidende publiciteit houdt op zich geen verplichting in om
over de samenstelling van het product en over de uitwerking ervan een meer
uitgebreide informatie te verstrekken dan hetgeen de specifieke reglementering gebiedt. De activiteit van de geõÈntimeerden, fabrikanten en verkopers
van Balade, ligt niet op het vlak van de gezondheidsvoorlichting, maar is van

R.W. 1995-96, 749 en
Jaarboek H.P. 1995, 92; Vz. Kh. Kortrijk 18 maart 1991, Jaarboek H.P.
1991, 63 kritische noot R. Van Den Bergh (vonnis a quo). De vermelding

louter commercie
È le aard (Gent 21 september 1995,

,,cholesterolarm'' op de verpakking van boter is louter beschrijvend. Het
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handelt over het cholesterolgehalte dat voorkomt in het voorgestelde product
als zodanig (de voedings-cholesterol) zonder dat er enig effect van wordt
aangeduid op het metabolisme of de gezondheid, zodat deze vermelding niet
misleidend is. Het onbesproken laten dat de overige verzadigde vetzuren die
in boter voorkomen bloed- en serumcholesterol vormen maakt de vermelding aldus niet misleidend. Zij blijken immers niet tekort te schieten in de
naleving van enige positiefrechtelijke verplichting tot informatieverstrekking (K.B. van 6 mei 1988 betreffende boter en boterproducten; het K.B. van
13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen).
510. OORZAAK VAN DE MISLEIDING Ð MISLEIDING DOOR IN SE JUISTE ELEMENTEN
Ð Waar misleidende reclame in hoofde van de normaal bedachtzame door-
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sneeconsument in de regel het gevolg zal zijn van het verspreiden van
onjuiste beweringen, gegevens of voorstellingen, is het geenszins uitgesloten
dat reclameboodschappen die steunen op in se juiste elementen, bij de
consument een verkeerde voorstelling van de feiten veroorzaakt door wat
zij suggereert. Het al dan niet misleidend karakter van een reclameboodschap
moet beoordeeld worden in hoofde van de consument, en niet uitsluitend op
basis van het waarheidsgehalte van de inhoud van die boodschap.
Het persbericht dat Belgacom verspreidde om het stopzetten van haar relatie
met ITT Promedia in verband met de uitgifte van telefoongidsen aan te
kondigen was van die aard. ,,Waar het op zich juist is dat ITT Promedia aan
verkoop en prospectie deed met het oog op de uitgifte in 1995 van een
handels- en beroepengids zonder machtiging van Belgacom en zonder een
overeenkomst desomtrent met haar te hebben afgesloten, (wordt) bij de
consument de onjuiste en dus misleidende indruk gewekt dat ITT Promedia
wettelijk dergelijke machtiging of voorafgaandelijke overeenkomst behoefde''. Daarenboven wordt de afbrekende suggestie gewekt dat ITT Promedia zich in de illegaliteit begeeft. Het ten onrechte gebruik van de term
,,officie
Èle'' telefoongids om hun eigen telefoongids aan te duiden doet
tenslotte de misleidende en afbrekende indruk ontstaan dat de gidsen van
ITT Promedia minder officieel en dus minderwaardig zouden zijn. Er werd
o

o

bijgevolg een inbreuk gepleegd op artikel 23, 2 , 3

o

en 6

WHPC (Brussel

Jaarboek H.P. 1995, 118; Vz. Kh. Brussel 5 oktober 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 113 (vonnis a quo). Over dergelijke vorm van misleidende reclame, zie R. Van Den Bergh ,,Misleidende juiste reclame'' in
Liber Amicorum P. De Vroede, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1345).
19 oktober 1995,

In de Punica-zaak (zie verder nr. 533) oordeelde de rechter dat de vergelijking die tussen Punica, een vruchtennectar, en limonade (en niet tussen
Punica en fruitsap) werd gemaakt misleidend was. Dat een nectar ,,meer
fruit'' bevat dan limonade is

objectief wel juist maar de uitdrukking ,,meer

fruit'' doet geloven dat alle limonades fruitextracten bevatten, hetgeen onjuist is, en verbergt voor het publiek het lage fruitgehalte van een nectar in
vergelijking met een fruitsap (Vz. Kh. Brussel 30 maart 1992,
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Jaarboek H.P.

1992, 115; bevestigd door Brussel 13 oktober 1995, Jaarboek HP 95, 96,
J.T. 1996, 27).

noot A. Puttemans en
511. OORZAAK VAN

DE MISLEIDING

Ð SUPERLATIEVEN EN

OVERDRIJVINGEN

Ð

De consument is gewend geconfronteerd te worden met verschillende types
verzekeringspolissen en is derhalve niet onwetend omtrent de voor- en
nadelen van de verschillende voorgestelde soorten systemen. Onder deze
voorwaarden kunnen slogans van verzekeraars die superlatieven gebruiken
hem niet misleiden, noch worden bestempeld als afbrekend tegenover andere
verzekeraars (Brussel 10 april 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 133).

De bewering in reclame voor waspoeders dat ,,geen enkel poeder in de
wereld beter wast'' is niet van aard de gemiddelde consument te misleiden.
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Dergelijke vorm van superlatieve reclame die suggereert dat het betrokken
product het beste is, is eigen aan de sector van de waspoeders. Zij is evenmin
bedrieglijk of afbrekend voor fabrikanten van concurrerende poeders (Vz.
Kh. Brussel 19 september 1994,

Jaarboek H.P. 1994, 109).

Het gebruik van de term ,,geduchte'' concurrent is toe te schrijven aan een in
de publiciteit gebruikelijke en toegelaten overdrijving, in het bijzonder
verklaarbaar in een situatie waarbij een nieuwkomer (Global Access) toetreedt tot een markt waar de concurrent (Belgacom) over een monopolie
beschikt zodat hij noodgedwongen enige agressiviteit aan de dag moet
leggen om in de aandacht en de gunst van de consument te komen (Brussel
24 december 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 150).

Het doel van elke reclame is het aanprijzen van een product, zelfs met gebruikmaking van superlatieven. Beweren dat het aangeboden product ,,niet te evenaren'' is tegen een bepaalde prijs en met de beste verhouding prijs/kwaliteit
maakt de essentie uit van een publiciteitscampagne en misleidt uiteraard niemand, zelfs niet de meest naõÈeve consument (Vz. Kh. Bergen 28 mei 1993,
onuitg. E.Z. 930 558 geciteerd bij P. De Vroede, ,,Misleidende reclame opnieuw
bekeken'' in

Liber Amicorum A. De CaluweÂ, Brussel, Bruylant 1995, 175).

Overdrijvingen m.b.t. de kwaliteit van een product worden gedoogd maar
mogen op geen enkele manier de potentie
È le verkoper over de vermeende
kwaliteiten van het product (,,jeans'' broeken) en over hun beschikbaarheid
misleiden (Vz. Kh. Brussel 14 augustus 1992,

Ing. Cons. 1993, 116).

Een koper op afstand moet zijn boodschappen in briefstijl, zijn belangrijkste
verkoopsargumenten, aantrekkelijk maken en mag daarbij van overdrijvingen en beklemtoningen gebruik maken. De door 3 Suisses op poten gezette
acties overschreden evenwel de tolerantiegrens van het spel, de fantasie, de
humor en de sluwheid dat een verkoper op afstand in zijn boodschappen
moet kunnen stoppen om op wettige wijze de aandacht van de consument te
trekken (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 154).

512. MOGELIJKHEID VAN MISLEIDING VOLSTAAT Ð PER SE NORM Ð Om onder
o

het verbod van artikel 23, 1 WHPC te vallen is het voldoende dat misleiding
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mogelijk is (in hoofde van de normaal bedachtzame consument) (Gent 11 de-

D.C.C.R. 1997, nr. 34, 52; voor 23, 3 WHPC, zie: Bergen
24 juni 1994, D.C.C.R. 1995, nr. 28, 362, noot P. De Vroede).
o

cember 1996,

Een risico op misleiding volstaat (zonder dat een effectieve misleiding van
het publiek wordt aangetoond) en het risico kan evenzeer het gevolg zijn van
het verzwijgen van bepaalde eigenschappen van een product of het relatief
opschroeven van een eigenschap dan van het ten onrechte toeschrijven van
een eigenschap (Gent 21 september 1995,

H.P. 1995, 92).

R.W. 1995-96, 749 en Jaarboek

o

o

Voor de toepassing van artikel 23, 1 en 23, 3 WHPC is niet vereist dat er
schade is of de mogelijkheid ervan wordt aangetoond (Vz. Kh. Brussel 10 juli
1996,

Jaarboek H.P. 1996, 361).

o
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De bepalingen van de artikelen 23, 2 , 3

o

verbodsbepalingen (Brussel 19 oktober 1995,
513. VERENIGBAARHEID
FORME INTERPRETATIE
DE CONSUMENT

o

en 8

WHPC zijn ,,per se''

Jaarboek H.P. 1995, 118).

MET DE EUROPESE REGELGEVING

Ð BEIÈNVLOEDING

Ð RICHTLIJNCON-

VAN HET ECONOMISCH GEDRAG VAN

Ð De E.E.G.-Richtlijn van 10 september 1984 betreffende

het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin-

P.B.L. 1984, afl. 250, 17) stelt
richtlijn moet de eventuele misleiding namelijk van aard zijn het economisch
gedrag van de consument te beõÈnvloeden. Ondanks het minimumkarakter van
gen der lidstaten inzake misleidende reclame (

een voorwaarde die door de WHPC niet werd overgenomen. Volgens de

de Richtlijn misleidende reclame dat de nationale wetgevers enige speelruimte geeft, ook op het vlak van het versoepelen van de voorwaarden
waaronder er sprake is van misleiding, gaan bepaalde Belgische rechters
tot een al dan niet bewuste richtlijnconforme interpretatie van artikel 23, 1

o

WHPC over.
Reclame is slechts dan misleidend in de zin van artikel 23, 1

o

WHPC

wanneer zij niet alleen van aard is de consument te misleiden doch daarenboven zijn economisch gedrag kan beõÈnvloeden. Deze appreciatie moet in
concreto gebeuren in hoofde van de rechtstreeks betrokken consument,
rekening houdend met diens onderscheidend vermogen en kritische ingesteldheid (Vz. Kh. Charleroi 5 juni 1997,
expliciete verwijzing naar de Richtlijn).

Jaarboek H.P. 1997, 196) (met een

o

Artikel 23, 1 WHPC moet richtlijnconform en dus ruim worden geõÈnterpreteerd, en behelst daarom ook reclame die misleidt omtrent de geschenken die

Jaarboek
H.P. 1996, 160, noot B. De Nayer en D.C.C.R. 1996, nr. 31, 124, noot F.

men de consument als lokmiddel aanbiedt (Bergen 6 februari 1996,
Domon-Naert (Movitex) Ð zie verder nr. 523).

In een andere zaak van een aan de tand gevoelde postorderverkoper (3
Suisses) werd de niet-vermelding in de Belgische wet van de termen ,,beõÈnvloeding van het economisch gedrag'' door 3 Suisses aangegrepen om de
o

toepassing van artikel 23, 1 WHPC op gratis aanbiedingen van geschenken,
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zonder aankoopverplichting te weren (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995,

boek H.P. 1995,

Jaar-

154). Dit argument werd verworpen omwille van het

minimumkarakter van de Richtlijn inzake misleidende reclame enerzijds,
en omwille van het feit dat de ten toongespreide vrijgevigheid van de
verkoper wel degelijk van aard is om het economisch gedrag van de consument te beõÈnvloeden, anderzijds.
Het feit dat reclame voor een videorecorder vermeldt dat het over VPS
beschikt kan het economisch gedrag van personen tot wie de reclame gericht
is, beõÈnvloeden. Wanneer de bewuste videorecorder niet over VPS blijkt te
beschikken, is er een inbreuk op artikel 23 WHPC (Vz. Kh. Hasselt 16 juli

, Jaarboek H.P. 1996, 237).

1996

Reclame voor warme luchtgeneratoren die naar een niet-bestaande wettelijke
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goedkeuring verwijst beõÈnvloedt het

aankoopgedrag van garagehouders die

aan talrijke reglementaire bepalingen onderworpen zijn en met de aankoop
van het betrokken product menen ,,in orde'' te zijn (Vz. Kh. Brussel 11 januari 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 56).

Het al dan niet geoorloofd karakter van informatie die verspreid wordt onder
de consumenten en waarvan beweerd wordt dat zij van aard is de consument
te misleiden omtrent de kenmerken van een dienst, moet worden beoordeeld

risico dat de consument, ten gevolge van die informatie,
een beslissing te nemen die voor hem nadelig is met
betrekking tot het gebruik van die dienst (Vz. Kh. Brussel 25 april 1994,
Jaarboek H.P. 1994, 88) (met een expliciete verwijzing naar de Richtlijn).

in functie van het

ertoe gebracht wordt

Het aanwenden van publicitaire doeleinden van een foto van een veranda die
door een ander werd verwezenlijkt, is van aard het economisch gedrag van de
personen die worden geraakt te beõÈnvloeden door hen verkeerdelijk te doen
geloven dat deze veranda door de auteur van de publiciteit werd gemaakt
(Bergen 24 juni 1994,

D.C.C.R. 1995, nr. 28, 362, noot P. De Vroede) (met

een expliciete verwijzing naar de Richtlijn).
514. DE

È NTENLIJST
EUROPESE CONSUMENT LEEST DE INGREDIE

Ð Het Europese

Hof van Justitie acht de consument, meer dan de nationale rechters, in staat
om misleidende reclame te herkennen. De consument is iemand met een
,,redelijk onderscheidingsvermogen'' (H.v.J. 6 juli 1995, Mars, l-470/93,

Jur.

1995, I-1944) ,,wiens aankoopbeslissing wordt bepaald door de samenstelling van het betrokken product, en die daartoe eerst de lijst van ingredie
È nten
leest waarvan de vermelding krachtens artikel 6 van de Richtlijn 79/112 E.G.
verplicht is''.
De noodzakelijke behoorlijke voorlichting van de consument kan daarom
vaak meer doeltreffend en minder handelsbelemmerend via etiketteringregels dan via de reglementering van misleidende reclame verzekerd worden
(voor verwijzingen, zie G. Straetmans, ,,Broodbeleg met yoghurt en misleiding van de (Europese) consument'' (noot Vz. Kh. Leuven 2 augustus 1995),

Jaarboek H.P. 1995, 406, nr. 8, voetnoot 23).
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o

B. Misleidende reclame voor producten (art. 23, 1

WHPC)

515. MISLEIDING OMTRENT DE IDENTITEIT, DE AARD, DE SAMENSTELLING Ð Het
gebruik van het woord ,,Bio'' om aan te duiden dat aldus gekwalificeerde
vleesproducten hormonenvrij zijn, houdt een manifeste verenging in van de
beschermde betekenis die het woord ,,Bio'' en ,,biologisch'', gekoppeld aan
vleesproducten, in de loop der laatste jaren heeft verkregen via de regelgeving die door eiseressen aan haar leden werd opgelegd. Het Biogarantielabel garandeert namelijk dat de consument een product bekomt, afkomstig
van biologische telers die zich onderwerpen aan specifieke natuurlijke
kweek- en voedingsmethodes en op die methodes door onafhankelijke
erkende organisaties worden gecontroleerd. Dit oneigenlijk gebruik maakt
o

een misleidende en verwarringstichtende reclame in de zin van artikel 23, 1
o
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en 8

WHPC uit, nu zij de consument misleiden betreffende de aard, de

samenstelling en oorsprong van het product en verwarring met de van een
Biogarantielabel voorziene producten cree
Èren (Vz. Kh. Gent 11 maart 1996,

D.C.C.R. 1997, nr. 34, 44 en T.G.R. 1996, 200 (evenwel met datum 8 januari
1996)).

Dit wordt door het Hof van Beroep te Gent tegengesproken (Gent 19 december 1996,

D.C.C.R. 1997, nr. 34, 52, noot G.L. Ballon).

Een aantal elementen Ð de uitholling en vervlakking van het begrip ,,bio'',
het onderscheid tussen het begrip en het expliciete ,,biologisch'' zeker in de
samenstelling ,,biologische landbouw'' of ,,biologische teelt'', de afwezigheid van voldoende uniformiteit om van een voldoende afgebakend maatschappelijk begrip te kunnen gewagen Ð, en het feit dat de vermelding
,,bio'' door de appelante aangewend wordt met de toevoeging ,,GB'' en er
een geheel mee uitmaakt, en tenslotte de aard zelf van het aspect reclame en
de (slogan)taal waarmee het zich uit, doet het Hof van Beroep concluderen
dat in de geschetste omstandigheden geen misleiding of mogelijkheid hiertoe
voorhanden is van de normaal bedachtzame consument, en derhalve evenmin
o

een schending van artikel 23, 1

WHPC voorligt. Omdat niet blijkt dat

geõÈntimeerden uniform tot het Biogarantielabel zouden zijn toegetreden en
het toepasselijk zou zijn, kan er evenmin verwarring in de zin van artikel 23,
8

o

WHPC zijn.

Badschuim dat verkocht wordt onder de vorm van een ,,champagnefles''
houdt een publiciteits- of propagandamiddel in, des te meer daar er op het
etiket vermeld wordt dat het champagnewijn zou bevatten ,,with real champagne''. Dergelijke vorm van verpakking en dergelijke vermelding zijn van
aard op een dwaalspoor te brengen qua identiteit, aard, samenstelling van het
product, enz. ... (art. 23, 1

o

WHPC). (Vz. Kh. Brussel 29 maart 1994,

Jaarboek H.P. 1994, 70, noot B. Michaux en E. De Gryse).

Reclame voor een fotokopieermachine die vermeldt dat de kwaliteit van de
kopie en het systeem van de kopiemachine vergelijkbaar is met die van een
offsetdrukmachine bevatten gegevens die het publiek kunnen misleiden
omtrent de identiteit, de aard, de samenstelling, de kwantiteiten en de
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kenmerken van deze kopiemachines, en vormt een inbreuk op artikel 20, 1
(oude) WHP (Brussel 13 januari 1994,

Ing. Cons. 1994, 287).

o

De slaafse overname van een etiket en een verpakking van het merk Levis
(verfproducten), zonder dat men zich een minimale inspanning getroost heeft
om enig persoonlijk aspect te geven aan de decoratieve elementen of de
wijze waarop de verbruiksvoorschriften worden gepresenteerd, is misleidende en verwarringstichtende reclame in de zin van artikel 23, 1

o

o

en 8

WHPC en strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Vz. Kh. Dendermonde
26 april 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 151).

516. MISLEIDING
van artikel 23, 1

o

OMTRENT DE OORSPRONG

Ð Het begrip oorsprong in de zin

WHPC kan niet worden gelijkgesteld aan een ,,benaming
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van oorsprong'' zoals bedoeld in artikel 16 WHPC Het kan verwijzen naar
een geografische lokaliteit, maar ook naar de persoon van wie de dienst of
het product afkomstig is of zelfs naar de omstandigheden waaruit de goederen afkomstig zijn, zoals b.v. een faillissement of een bedrijf dat zijn
activiteit stopzet (Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 361).

De slogans ,,uitzonderlijke verkoop uit faillissement Boetiek H'' en ,,alles
min 50% en dit in winkel H'' om de verkoop aan te kondigen van een stock
goederen gekocht van de curator van de failliete boetiek, cree
È ert de indruk
dat men gelast is met het realiseren van het actief van het faillissement, en is
o

derhalve misleidende reclame strijdig met de artikelen 23, 1 , 93 en 94
WHPC (Vz. Kh. Turnhout 10 april 1992,

Jaarboek H.P. 1992, 127).

De vermelding op een etiket van de benaming ,,Les vergers d'Aubel'' geeft
de indruk dat de betrokken cocktail, gemaakt op basis van cider en perziken,
gemaakt is in Aubel of in de streek ervan, terwijl deze drank in Zonhoven is
gemaakt. Dergelijke reclame is misleidend omtrent de oorsprong van het
o

product in de zin van artikel 20, 1
1991,

(oude) WHP (Vz. Kh. Verviers 3 juli

Jaarboek H.P. 1991, 380, noot P. De Vroede en T.B.H. 1992, 443, noot

A. De Caluwe).

Het gebruik van de term ,,Havana'' als hoofdbenaming op de verpakking van
een product van Nederlandse makelij kan als publiciteit in de zin van artikel
19 (oude) WHP worden bestempeld, en is misleidend omtrent de oorsprong
o

van het product in de zin van artikel 20, 1 WHP (Vz. Kh. Namen 18 december 1991,

Jaarboek H.P. 1991, 108, noot D. Van Bunnen; Vgl. Brussel
Jaarboek H.P. 1997, 593 inzake de bevoegdheid van de

17 september 1997,
stakingsrechter).

517. MISLEIDING OMTRENT DE HOEVEELHEID, DE BESCHIKBAARHEID, DE WIJZE EN
DATUM VAN VERVAARDIGING

Ð Reclame voor een parfumflesje in amfora-

vorm met een inhoud van 50 ml dat in de verkooppunten vervangen werd
door een minder gekunsteld flesje met mindere inhoud (48 ml.) maar aan
o

dezelfde prijs verkocht wordt maakt een inbreuk op artikel 23, 1 WHPC uit
(Vz. Kh. Brussel 2 september 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 240).
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Het voeren van reclame door middel van foto's voor meubels waarover men

niet beschikt is misleidende reclame in de zin van artikel 23 WHPC (Vz. Kh.
Doornik 26 maart 1997, Jaarboek H.P. 1997, 178).
Een winkel die via de radio reclame maakt voor ,,jeans''broeken (,,deux
jeans ,,Request'' pour 1.500 Fr.) die niet alle uit denim zijn vervaardigd en
waarvan hij derhalve geen voldoende voorraad heeft, rekening houdende met
de omvang van de gevoerde publiciteit, voert misleidende reclame over de
kwaliteit en de beschikbaarheid van de geadverteerde producten (Vz. Kh.
Brussel 14 augustus 1992,
518. MISLEIDING

Ing. Cons. 1993, 116).

OMTRENT DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT Ð DE EIGEN-

SCHAPPEN, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN VERWACHTE RESULTATEN

Ð Het sug-
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gereren dat broodbeleg een zuivelproduct is door gebruikmaking van de
benaming ,,Yogood'' en ,,Yogorine'' in combinatie met ,,Yogood'', en door
op zeer nadrukkelijke wijze het verband met yoghurt te leggen, terwijl dat
o

niet het geval is, is strijdig met artikel 2, 9

van het K.B. van 17 april 1980
o

betreffende de reclame voor voedingsmiddelen en met artikel 23, 1 WHPC
Dergelijke reclame bevat immers misleidende beweringen, gegevens of
voorstellingen omtrent de kenmerken van het betrokken broodbeleg, meer
bepaald de voordelen dat het biedt vanuit het oogpunt van zijn eigenschappen en van de resultaten die van het gebruik ervan kunnen worden verwacht .
Het wekt de suggestie dat ,,Yogood'' effectief yoghurt bevat, terwijl in
werkelijkheid na het bereidingsproces dit product niet langer de wezenlijke
bestanddelen van yoghurt, nl. de levende melkbacterie
Èn bevat op het ogenblik dat het product de consument bereikt. Als ingredie
Ènt moet daarom op de
verpakking niet ,,yoghurt'' maar wel ,,thermisch behandelde gefermenteerde
melk'' worden vermeld. De misleiding wordt niet weggenomen door een
duidelijk leesbare tekst op de verpakking en in de reclame waarbij de
aandacht wordt gevestigd op het feit dat het betrokken product gepasteuriseerd is. Het toevoegen van een bepaalde verklaring of tekst kan immers niet
de onrechtmatigheid van de andere vermeldingen wegnemen of opheffen, en
zorgt enkel voor nog meer verwarring in hoofde van de consument (Brussel

Jaarboek H.P. 1996, 74).
In het vonnis a quo van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van
Leuven (Vz. Kh. Leuven 2 augustus 1995, Jaarboek H.P. 1995, 396, kri29 mei 1996,

tische noot G. Straetmans) was de rechter eveneens de mening toegedaan dat
er sprake was van misleidende reclame. Alleen achtte de Leuvense stakings-

rechter de vermelding ,,yoghurt (10%)'' in de ingredie
Èntenlijst geen misleidende reclame, noch een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken,
omdat dit kenmerk van het betrokken product in overeenstemming is met de
toepasselijke wetsbepalingen die onder ,,ingredieÈnt'' verstaan, ,,iedere stof,
met inbegrip van additieven, die bij de vervaardiging of bereiding van een

levensmiddel wordt gebruikt en die in het eindproduct, eventueel in gewijzigde vorm, nog aanwezig is'' (artikel 6 Richtlijn 79/112 E.G.; vgl artikel 4,
§ 1 eerste lid van het K.B. van 13 november 1986 ,,de lijst van ingredie
È nten
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bestaat uit de opsomming van alle ingredie
Ènten van het voedingsmiddel in
dalende orde van gewicht, waarin zij bij de bereiding van het voedingsmiddel
worden gebruikt''). In hoger beroep werd het tegenargument echter aanvaard
dat de woorden ,,bij de bereiding'' enkel slaan op het tijdstip waarop men
zich moet plaatsen om de volgorde van de ingredie
Ènten te plaatsen. De
voormelde bepalingen van Richtlijn 79/112 E.G. kwamen niet meer ter
sprake (Brussel 29 mei 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 74).

519. MISLEIDING OMTRENT DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT Ð DE PRIJS Ð Er
is misleidende reclame wanneer de gemiddelde, redelijke en voorzichtige
consument door de betrokken reclame wordt misleid of minstens kan misleid
worden met betrekking tot

de prijs van de aangeboden producten. Dit is het

geval bij het lezen van de folders voor de Tempo SIM-kaart van Mobistar die
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vermelden ,,Mobistar biedt u nu gratis 500 BEF extra belwaarde aan Ð
bovenop de reeds inbegrepen 1.000 BEF Ð op het moment van de eerste
oproep tussen 4 december 1997 en 3 januari 1998''. De gemiddelde consument, die nog niet vertrouwd is met de mobiele telefonie en die zelfs bij
een aandachtige lezing van de folders het onderscheid niet zal maken tussen
belwaarde en verkoopwaarde, zal immers de mening zijn toegedaan dat de
prijs die hij zal moeten betalen om voor het eerst met een Tempo-kaart
mobiel te bellen overeenstemt met de belwaarde van deze kaart, hetzij 1.000
BEF in plaats van de verkoopprijs van 1.500 BEF (Vz. Kh. Brussel 29 december 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 214; over de aard van de Tempo-SIM-

kaart, een product dan wel een dienst in de zin van de WHPC, zie de
behandeling van

deze

zaak in

hoger

beroep,

D.C.C.R. 1998, nr. 40, 264, noot G.L. Ballon).

Brussel

17

juni 1998,

Het aanbod van spectaculaire prijsverminderingen die het uitsluitend gevolg
zijn van voorafgaandelijke prijsverhogingen, de aankondiging van een algemene prijsvermindering op alle elektronische huishoudtoestellen die niet of
slechts in zeer geringe mate wordt toegepast, en de aankondiging van lagere
o

prijzen dan de in de winkel geafficheerde prijzen is strijdig met artikel 23, 1

Jaarboek H.P.
1996, 225; in vergelijkbare zin (reclame van een niet-reeÈle prijsvermindering), zie Vz. Kh. Brussel 13 april 1994, Jaarboek H.P. 1994, 1979).
WHPC (en artikel 43 WHPC) (Vz. Kh. Verviers 5 juli 1996,

Reclame voor een G.S.M.-toestel waarin een prijs wordt opgegeven doch
waarbij uit nauwgezette studie van de reclame (tekst + voetnoot) blijkt dat
wordt verwezen naar een voetnoot waarin verder wordt gespecificeerd dat de
opgegeven prijs slechts een voorschot is, is misleidend en pleegt inbreuk op
de reclamebepalingen. Daarenboven blijkt de exacte prijs van het G.S.M.toestel zelf uiteindelijk nog steeds onbepaald (dubbelzinnige prijsaanduiding) (Vz. Kh. Antwerpen 13 november 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 333).

Reclame die nalaat aan te duiden dat bij huurkoop bijkomende kosten
worden aangerekend ten titel van ,,bijkomende garantiepremie voor nietbetaling, brand, panne of diefstal van het toestel'' (m.n. door de slogan ,,la
farandole des prix'', ,,les meilleures marques aux prix les plus fous. Loua-
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o

cheter a
Á 0%), is strijdig met artikel 23, 1 WHPC (en met art. 6, § 2 W.C.K.)
(Vz. Kh. Verviers 15 maart 1996,
520. MISLEIDING

Jaarboek H.P. 1996, 215).

OMTRENT DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

LIJKE KENMERKEN VAN DE VERRICHTE TESTS EN CONTROLES

Ð DE

WEZEN-

Ð De verspreiding

onder garagehouders van reclame voor warme luchtgeneratoren die verwijst
o

naar een niet-bestaande wettelijke goedkeuring is strijdig met artikel 23, 1
en 93 WHPC (Vz. Kh. Brussel 11 januari 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 56).

Deze reclame richt zich in hoofdzaak tot garagisten die aan talrijke van

financie
Èle sancties voorziene reglementaire bepalingen zijn onderworpen
waarvan zij, gezien hun competentiesfeer, onmogelijk op de hoogte kunnen
zijn. Reclame die naar zulk een wettelijke goedkeuring verwijst buit deze
onwetendheid uit en kent een bijkomend voordeel aan het betrokken product
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toe gezien het de garagehouder doet geloven dat hij met de aankoop van dit
product ,,in orde'' zal zijn.
521. MISLEIDING

OMTRENT DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Ð DE

LIJKE KENMERKEN VAN DE MET AANKOOP GEPAARD GAANDE DIENSTEN

WEZEN-

Ð Recla-

me voor een waarborg van 3 jaar zonder voorbehoud, terwijl de waarborg
slechts geldig is voor bepaalde prestaties misleidt de consument omtrent de
omvang van de diensten die een aankoop vergezellen, en is strijdig met
o

artikel 23, 1

WHPC (Vz. Kh. Verviers, 5 juli 1996,

225).

Jaarboek H.P. 1996,

Is misleidend omtrent de draagwijdte van de aan het potentieel clie
Ènteel
verleende waarborg, de reclame die wordt gevoerd voor een wagen van
Amerikaanse oorsprong die via parallelinvoer op de Belgische markt wordt
gebracht en die niet de waarborg van de fabrikant Chrysler geniet (Vz. Kh.
Brussel 12 november 1996,

D.C.C.R. 1997, nr. 34, 73, noot G. Straetmans).

De fabriekswaarborg van de constructeur maakt nochtans principieel een
verworven recht uit, ook voor de door een parallelhandelaar verkochte
wagens (zie verder nr. 528).
522. MISLEIDING

OMTRENT DE GEVOLGEN VOOR HET LEEFMILIEU

Ð Reclame

voor warme luchtgeneratoren die naar een wettelijke goedkeuring verwijst
die niet op de generatoren zelf, doch wel op het verbrandbaar karakter van de
gebruikte olie
Èn betrekking heeft, is niet van aard het koopgedrag van de
garagehouders te beõÈnvloeden door een verkeerde appreciatie te geven van de
gevolgen van het gebruik van de generatoren voor het leefmilieu. De hoofdbekommernis van de garagisten is immers vermoedelijk gelegen in het in
orde zijn met de wet. De betrokken verwijzing naar de gevolgen voor het
leefmilieu in de reclame gebeurde daarenboven zeer indirect (Vz. Kh.
Brussel 11 januari 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 56).

523. MISLEIDING OMTRENT DE GESCHENKEN DIE MEN DE CONSUMENT VOORSTELT
ALS LOKMIDDEL
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Ð Het was de duidelijke bedoeling van de Belgische wetgever

om alle vormen van bedrieglijke en misleidende reclame te reglementeren
zodat artikel 23 WHPC niet restrictief geõÈnterpreteerd moet worden. Zelfs bij
afwezigheid van wettelijke bepaling Ð

quod non Ð bestaat er geen principieÈle

vrijheid om de ander te misleiden. De Belgische wetgever heeft met zekerheid

reclame willen verbieden die misleidt omtrent de echtheid, de aard en de
waarde van de geschenken die men de consument aanbiedt als lokmiddel. De
misleiding bestaat er meer specifiek in dat niet wordt vermeld welk geschenk
(product, dienst of ander voordeel) er in werkelijkheid wordt toegekend in
functie van het selectienummer van de consument. Daardoor gelooft de
consument verkeerdelijk dat hij een waardevol geschenk gewonnen of toegekend gekregen heeft. Deze verkeerde gedachte vloeit meer bepaald voort uit de
grafische of fotografische voorstelling van de documenten en uit de begeleidende preciseringen. Dergelijke ruime interpretatie van het verbod van
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misleidende reclame is conform de Richtlijn 84/450 inzake misleidende
reclame (Bergen 6 februari 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 160, noot B. De Nayer

(Movitex) Ð zie verder nrs. 555 e.v.).

Het Hof van Beroep van Bergen hervormt hiermee het vonnis van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Doornik volgens wie er
o

van een inbreuk op artikel 23, 1

WHPC geen sprake kon zijn vermits de

adverteerder geenszins een persoonlijke verrijking of een verarming van de
bestemmeling, in het bijzonder in het kader van een koopaanbod, nastreefde.
Het postorderbedrijf Daxon (Movitex) bood het geschenk waarvan het in zijn
reclame gewag maakte immers aan, zonder enige aankoopverplichting voor
o

de consument. Artikel 23, 1

WHPC strekt zich niet uit tot de modaliteiten

van toekenning van geschenken die niet aan de aankoop van producten
gekoppeld zijn (Vz. Kh. Doornik 2 maart 1994,

Jaarboek H.P. 1994, 272

Ð zie verder nr. 555 ). Weze opgemerkt dat de specifieke op deze praktijk
o

betrekking hebbende reclamebepaling, m.n. artikel 23, 10 WHPC ook geldt
wanneer de betrokken reclameboodschap

niet misleidt (zie verder nr. 536).

Ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Namen is de mening
toegedaan dat het misleiden van een consument omtrent de aard en de
waarde van een geschenk dat hem wordt aangeboden en meer bepaald het
aanbieden van een belachelijk geschenk dat geenszins beantwoordt aan de
hoogdravende taal waarmee het wordt aangekondigd, een daad strijdig is met
o

artikel 23, 1

WHPC Het aanbod van een gratis geschenk, zelfs zonder

aankoopverplichting, dat door een postorderbedrijf wordt gedaan is immers
reclame in de zin van artikel 22 WHPC vermits het onrechtstreeks tot doel
heeft de verkoop van producten uit de catalogus van de verkoper te bevorderen (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 154).
o

C. Misleidende reclame voor diensten (art. 23, 2

WHPC)

524. ALGEMEEN Ð Waar onder de oude WHP misleidende reclame voor
diensten enkel op basis van de algemene norm van artikel 54 WHP verboden
kon worden, voorziet de WHPC in een eigen verbod van misleidende
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o

reclame voor diensten in artikel 23, 2 WHPC Dit heeft o.m. tot gevolg dat
dergelijke reclame ook zonder (mogelijke) schade kan worden aangepakt
(per se bepaling).
De formulering van deze bepaling stemt grotendeels overeen Ð doch niet
volledig Ð met het verbod van misleidende reclame voor producten van
o

artikel 23, 1

WHPC.

Gezien het toepassingsgebied van de WHPC, in tegenstelling tot de E.E.G.Richtlijn 84/450/E.G. inzake misleidende reclame, beperkt is tot verkopers in
o

de zin van artikel 1, 6 WHPC, werd er voor de vrije beroepsbeoefenaars een
specifieke wet uitgevaardigd (Wet van 21 oktober 1992 betreffende de
misleidende reclame inzake de vrije beroepen,
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525. MISLEIDING

B.S. 17 december 1992).

OMTRENT DE KENMERKEN VAN DE DIENST

PEN EN VERWACHTE RESULTATEN

Ð DE

EIGENSCHAP-

Ð Is misleidend, het persbericht van Bel-

gacom dat suggereert dat de telefoongidsen van I.T.T. Promedia minder
officieel en dus minderwaardig zijn dan de zogenaamde ,,officie
Èle'' tele-

Jaarboek H.P. 1994,
a quo) Ð zie hoger nr. 510).
Reclame van een verzekeringsmakelaar onder de slogan ,,Wat u wellicht niet
foongidsen van Belgacom (Brussel 19 oktober 1995,
113 (vonnis

weet is dat wij een garantie voorstellen: niet tevreden, geld terug!'' misleidt
omtrent de kenmerken van een dienst wanneer de auteur deze garantie
onmogelijk kan waarmaken. De reclame suggereert met name dat de verzekerde op elk ogenblik gedurende de looptijd van de polis een einde kan

pro rata
temporis verlopen premie?) zou kunnen terugkrijgen. Dit kan de makelaar
stellen aan zijn contract en daarenboven nog zijn geld (van de

niet waarmaken zelfs niet bij die maatschappij waar hij een ,,wit voetje''

heeft. De minimumtijd van de polis is inderdaad e
Âe
Ân jaar'' (Vz. Kh. Hasselt
23 oktober 1992,

Jaarboek H.P. 1992, 160).

De organisator van een jaarlijkse antiekbeurs die in zijn reclame op de
stijging van het aantal bezoekers wijst, voert geen misleidende reclame
omtrent de kenmerken van zijn dienst, omdat niet is aangetoond dat de
consument, die de keuze heeft zich al dan niet naar de beurs te begeven
om mooie dingen te zien, enig nadeel zou hebben van het feit dat het
vermelde aantal bezoekers niet overeenstemt met het werkelijk aantal (betalende) bezoekers. Dit is zo, zelfs indien zijn beslissing om te gaan gedeeltelijk werd beõÈnvloed door het groeiend succes van de beurs. In deze
context is het cijfer van het aantal bezoekers van de vorige jaren geen
element dat een ,,voordeel'' vormt dat aan de betrokken dienst vasthangt

Jaarboek H.P. 1994, 88; kritisch: zie P. De
sector'' in Handels- Economisch en Financieel recht Ð P.U.C. Delva 199495, Gent, Mys & Breesch, 1996, 541, nr. 35).
(Vz. Kh. Brussel 25 april 1994,

Vroede, ,,De wet betreffende de handelspraktijken toegepast in de diensten-

Misleidt m.b.t. de aangeboden diensten, de onderneming die in haar reclame
melding maakt van een financie
Èle draagkracht die niet de hare is maar wel
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deze van de gelijknamige Nederlandse moedermaatschappij. Op die manier
meet de onderneming zich financie
Èle en organisatorische waarborgen toe die
zij niet bezit (Vz. Kh. Nijvel 15 januari 1993, onuitg. E.Z. 93.01.16,
geciteerd in P. De Vroede,

l.c., 540, nr. 35).

Gelet op het summiere karakter van de reglementaire vereisten voor foto's
die dienen voor officie
Èle documenten moet de vermelding ,,conform aan de
normen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken'', die doet geloven dat
foto's, die al gekwalificeerd zijn als identiteitsfoto's een bijzonder bijkomend voordeel verschaffen terwijl dat niet het geval is, beschouwd worden
o

als reclame die strijdig is met artikel 23, 2 WHPC (Vz. Kh. Brussel 3 oktober
1995,

Jaarboek H.P. 1995, 196).

526. MISLEIDING
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KOSTEN

OMTRENT DE KENMERKEN VAN DE DIENST

Ð DE

PRIJS EN DE

Ð Het in de reclame aankondigen dat de telefoonservice geheel

gratis is terwijl blijkt dat Telegroup Global Access, op grond van zijn
algemene voorwaarden, zich minstens het recht voorbehoudt bepaalde kosten aan te rekenen aan diegenen die gebruik maken van de aangeboden
o

diensten is misleidend en in strijd met artikel 32, 2
24 december 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 150).

WHPC (Brussel

Wanneer Telegroup Global Access in zijn reclame een lijst opneemt van
een aantal landen met daarachter het procentueel voordeel dat diegenen die
op zijn diensten een beroep doen kunnen genieten wanneer zij bellen naar
deze landen, zonder dat wordt aangegeven dat deze percentages ,,benaderend'' zijn en kunnen fluctueren met de dollarkoers, misleidt hij zijn
o

potentie
Èle clie
Ènten omtrent de prijs van zijn diensten (art. 23, 2

WHPC),

minstens laat hij essentie
Èle inlichtingen weg omtrent die prijs teneinde deze
o

gunstiger voor te stellen, dan hij in werkelijkheid is of kan zijn (art. 23, 4
WHPC Ð zie verder nr. 531) (Brussel 24 december 1997,

1997, 150).

Jaarboek H.P.

Reclame, in de vorm van een folder, voor het Lottopowersysteem, die op de
voorpagina een prijs vermeldt die niet de eindprijs is die de Lotto-speler
dient te betalen wanneer hij op het Lottopower-aanbod ingaat, maakt gebruik
van een prijsaanduiding die niet voldoet aan artikel 2 en 3 WHPC (cf. art. 26
WHPC Ð zie verder nr. 581) en is misleidend omtrent de prijs, de resultaten
o

o

en de inzet in de zin van artikel 23, 2 en 4 WHPC omdat het beeld dat wordt
geschetst op de voorpagina niet overeenstemt met de inhoud (Vz. Kh. Gent
19 februari 1996,

R.W. 1997-98, 370).

D. Misleidende reclame omtrent de identiteit of kwaliteiten van de
o

verkoper (art. 23, 3

WHPC)
o

527. ALGEMEEN Ð Ook artikel 23, 3 WHPC is nieuw. Het verbiedt reclame
die beweringen, gegevens of voorstellingen bevat die kunnen misleiden
omtrent de identiteit of de kwaliteiten van de

verkoper. Deze gevallen van

misleiding moeten daarom niet langer via een ruime interpretatie van de term
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o

,,kenmerken'' (art. 20, 1

oude WHP) worden bestreden, zij het voor het

particulier zich kwaliteiten zou toeeÈigenen die hij niet bezit
(zie R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet
handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische wetgever'' Jaarboek H.P. 1992, 73-74).
geval dat een

o

Het artikel 23, 3

o

WHPC wordt vaak met artikel 23, 8

o

(en 23, 1 ) WHPC

ingeroepen. De onduidelijke informatieverstrekking over de eigen identiteit
of kwaliteiten geeft immers vaak aanleiding tot verwarring met een andere
o

verkoper (over 23, 8

WHPC Ð zie hoger nr. 175 e.v.) die bovendien kan

uitmonden in een vorm van parasitaire mededinging of aanhaking, beteugeld
door artikel 93 WHPC (zie hoger nr. 298 e.v.) (voor een voorbeeld, zie
Brussel 2 oktober 1996,

D.C.C.R. 1997, nr. 35, 138 noot P. De Vroede).
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Voor het Hof van Beroep te Brussel werd er zelfs een onbetwistbaar geval
van verwarring tussen de namen van twee immobilie
Ènagenten (Immo Delta
Consultants tegenover Immobilie
Áre Delta Syste
Á mes), dat ook als zodanig
o

werd behandeld, als misleidende reclame in de zin van artikel 23, 3 i.p.v. 23,
8

o

WHPC beschouwd (Brussel 17 mei 1996,

J.T. 1996, 819).

528. EX-CONCESSIEHOUDER Ð EX-EXCLUSIEVE
DELAAR

VERDELERS

Ð PARALLELHAN-

Ð Een invoerder van wagens die aan de klanten van een parallel-

handelaar een brief stuurt waarin gesteld wordt dat degenen die hun wagen
bij dergelijke handelaars kopen automatisch beroofd zijn van een goede
nazorg, goed onderhoud en enige waarborg, maakt zich schuldig aan misleidende reclame omtrent de veiligheid en de deskundigheid van de dienstna-verkoop. Het is immers zeer goed mogelijk dat de niet (of niet meer) tot
het officie
Èle dealernet behorende verkoper op dezelfde wijze als hij aan de
verkochte wagen is geraakt, ook aan technische informatie, stukken e.a. kan
geraken. Trouwens, ook de door de parallelhandelaar verkochte voertuigen
genieten principieel van een fabrieksgarantie, weze het dat de leveringsweigering (toelevering qua onderdelen of het verbinden van de waarborg aan
een periodiek onderhoud door een officie
È le dealer) niet onrechtmatig is
indien deze strekt tot ondersteuning van een rechtmatig belang. Bedoelde
reclame is aldus misleidend, waar enerzijds de fabriekswaarborg van de
constructeur principieel een verworven recht uitmaakt, en waar anderzijds
het feit dat bijkomende waarborgen (b.v. antiroest) gekoppeld zijn aan
bepaalde voorwaarden (via dealernet), op zich niet onrechtmatig, losstaan
van deze fabriekswaarborg en ervan dienen onderscheiden te worden (Vz.

Jaarboek H.P. 1995, 203; in vergelijkbare
Jaarboek H.P. 1991, 91, noot J. Stuyck;
anders: Vz. Kh. Brussel 12 november 1996, D.C.C.R. 1997, nr. 34, 73, noot
Kh. Antwerpen 12 oktober 1995,

zin: Vz. Kh. Brussel 14 juni 1991,

G. Straetmans Ð zie hoger nr. 521).

De tekortkoming kan ook in hoofde van de ex-concessiehouder of exofficieÈle verdeler bestaan wanneer hij reclame voert onder zijn vroegere
hoedanigheid. Meer zelfs, sommigen eigenen zich eigenschappen of hoedanigheden toe die zij nooit bezaten.
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De

vermelding op de factuur van de hoedanigheid van exclusief concessie-

houder van Zippo, nadat de concessieovereenkomst een einde heeft genomen

is een reclamemaatregel. Wanneer de verkoop van Zippo's is gesloten vormt
deze vermelding een middel van onrechtstreekse reclame voor eventuele
verkopen in de toekomst. Staat deze vermelding op facturen voor andere
producten die door de betrokkene worden gecommercialiseerd, dan is zij een
vorm van rechtstreekse verkoopbevordering. Dergelijke vermelding op een
factuur die niet meer beantwoordt aan de werkelijkheid is een reclame
o

o

verboden door artikel 23, 1 en 3 WHPC Het feit dat de ex-concessiehouder
nog over een stock van de betrokken producten beschikt, is geen rechtvaardiging voor het gebruik van documenten met deze vermelding (Vz. Kh. Brussel
3 augustus 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 193).

o

Er is sprake van een inbreuk op artikel 23, 3 WHPC bij het verwijzen op de
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facturen naar de naam Reaxyl, of naar de alleenvertegenwoordiging van
Reaxyl-lijmproducten (,,exclusief verdeler Reaxyl'') wanneer men deze
hoedanigheid niet meer heeft (Vz. Kh. Turnhout 22 september 1995,
1996, 226).

I.R.

Het aanwenden van een R.T.T.-merk ter identificatie van een handelszaak is
verboden omdat men de indruk wekt dat deze zaak deel uitmaakt van het
officie
Èle net van de R.T.T. (Vz. Kh. Kortrijk 9 maart 1992,

1992, 213).

Vooral van een

Jaarboek H.P.

technisch product (computer) is een niet-erkende verdeler

niet gerechtigd het uithangbord en het logo van het betrokken merk te
gebruiken omdat daardoor de onjuiste indruk wordt gewekt dat hij de waarborgen van een erkend verdeler kan verlenen (Antwerpen 2 november 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 321).
In de automobielsector heeft het gebruik van het woord- en/of beeldmerk van
automerken door niet-erkende verdelers en/of concessiehouders reeds aan-

leiding gegeven tot diverse geschillen. Naast de merkenrechtelijke implicaties van dergelijk gebruik (zie B. Ponet, ,,Over het gebruik van het merk door
niet tot het officie
Èle net behorende dealers'' (noot onder Antwerpen 16 september 1996),

I.R., 1997, 57 e.v.), geeft het reclame voeren met verwijzing
o

naar dit merk mogelijks aanleiding tot inbreuken op artikel 23, 3 WHPC (en
o

artikel 23, 8

WHPC)).

onafhankelijk specialist van
een merk is op zich niet noodzakelijk een daad strijdig met de eerlijke
Het zich uitgeven of het zich blijven uitgeven als

handelsgebruiken. Ook als niet-erkende verdeler kan men door de dagdagelijkse praktijk een zekere specialisatie opbouwen die men in zijn reclame
kenbaar mag maken, weze het dat men zichzelf niet de hoedanigheid van
agent of concessiehouder schijnbaar mag toee
Èigenen (Vz. Kh. Namen 28 oktober 1992,

Jaarboek H.P. 1992, 372). Dergelijke referentie naar een zelf

ontwikkelde specialisatie is evenwel slechts geoorloofd wanneer zij niet
vergezeld gaat van daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken of van

reclame die verwarring schept of misleidend is in de zin van artikel 93 en
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o

artikel 23, 3

WHPC. Cree
Èert manifest deze misleiding en verwarring, het

gebruik van het dienstmerk onder de vorm van het logo en de benaming van
het merk. Is tevens onrechtmatig, het gebruik van handelsdocumenten die
naar de fabrieksgarantie verwijzen of die een contractuele band met het

Jaarboek H.P.
1992, 372; zie ook: Vz; Kh. Bergen 28 juni 1991, Jaarboek H.P. 1991, 372

officie
Èle net suggereren (Vz. Kh. Namen 28 oktober 1992,
o

(enkel 23, 8

WHPC)).

Voert misleidende reclame in de zin van artikel 23, 3

o

o

(en 8 ) WHPC de

parallelinvoerder die weliswaar in zijn publiciteit niet meer de indruk geeft
officieel verdeler te zijn, maar die blijft gebruik maken van blauwe panelen
als aanduiding van zijn verkooppunt die sterk gelijken op de panelen die door
de leden van het officie
Èle verdelersnet van Chrysler gebruikt worden, en die
derhalve door de consument daarmee geassocieerd worden (Vz. Kh. Brussel
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12 november 1996,

D.C.C.R. 1997, nr. 34, 73, kritische noot G. Straetmans).

De grens tussen wat toegelaten is, en wat niet wordt door de Hasseltse
stakingsrechter goed weergeven. Men heeft als niet-erkende verdeler wel
het recht om de naam van het merk te gebruiken om wagens van het merk aan

ter
identificatie van de door hem verkochte producten). Men mag echter niet het
productmerk, het embleem of de naam gebruiken als blikvanger. De naam
van het merk mag aldus niet gebruikt worden ter identificatie van zijn
garage. Door de aanduiding van zijn garage met de toevoeging ,,Opel''
te duiden of om te zeggen dat men wagens van dit merk verkoopt (d.i.

zonder meer, door het gebruik van het merkembleem of de naam Opel al dan
niet in combinatie met zijn naam, heeft de betrokken garagehouder de indruk

gewekt tot het officie
Èle dealernet te behoren, hetgeen misleidende en verwarringstichtende reclame uitmaakt, en een daad strijdig met de eerlijke handels-

I.R. 1997, 52). Deze
Antwerpen bevestigd (Antwerpen 16 september 1996, I.R. 1997, 55, noot B.
gebruiken is (Vz. Kh. Hasselt 31 augustus 1994,

uitspraak van de Hasseltse Voorzitter werd door het Hof van Beroep van

Ponet). De bewering van de garagehouder dat het hem niet kan verboden
worden in zijn reclame melding te maken van zijn specialisatie wordt door
het Antwerpse Hof weerlegd: ,,de merknaam Opel in deze publiciteit werd
gebruikt zonder enige verwijzing naar een bijzondere technische vaardigheid
of ervaring, maar wel op een wijze die een band suggereert tussen de
handelszaak van appellant en Opel zodat bij de consument de indruk wordt
gewekt dat appellant Opel-dealer is''.
Een minderheid in de rechtspraak oordeelt strenger omdat men als nieterkende verdeler niet over dezelfde organisatie en vorming van een officie
Èle

Jaarboek H.P.
1990, 112; zie vorig overzicht: P. De Vroede, ,,Overzicht van rechtspraak:
handelspraktijken (1982-1988)'', T.P.R. 1989, 301-304).
verdeler zou beschikken (Vz. Kh. Antwerpen 3 mei 1990,

Een andere sector die gebruik maakt van selectieve distributienetwerken en
die bijgevolg met gelijkaardige situaties geconfronteerd kan worden is de

parfumsector. De misleiding en verwarring die bij de consument gecreeÈerd

kan worden, spruit hier evenwel voort uit de vermelding op de verpakking
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enkel door erkende verkopers verkocht mogen
worden''. Het feit dat degene die deze vermelding heeft aangebracht, en
van deze parfums dat zij ,,

derhalve adverteerder is van de reclame niet de parallelhandelaar/officieuze
voortverkoper zelf is, maakt, gezien de in artikel 27 WHPC geponeerde
regel, een vordering wegens inbreuk op een bepaling van artikel 23 WHPC
onmogelijk (zie verder nr. 585).
529. MISLEIDING
TROOIEN

OMTRENT HET BEZIT VAN DE VEREISTE VERGUNNINGEN OF OC-

Ð Reclame voor een zetel van een rijschool waarvoor de vergun-

ning geldig werd afgeleverd door de Minister, maar waarvan de ministerie
Èle
beslissing later het voorwerp heeft uitgemaakt van een annulatie door de
Raad van State is misleidend (Vz. Kh. Brussel 5 maart 1990,
353).

J.L.M.B. 1991,
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Is misleidend (en verwarringstichtend) de reclame waarin verweerster de
indruk geeft dat zij als wervings- en/of selectiebureau mag optreden terwijl
zij daartoe niet over de vereiste vergunning beschikt. Dat het in werkelijkheid om een, ten behoeve en op verzoek van een clie
Ènt e
Âe
Â nmalige werving
zou gaan tegen terugbetaling van de publiciteitskosten, doet daar niets aan af

T.B.H. 1997, 450).
octrooi op de verpakkingsdoos van een insecticide

(Vz. Kh. Antwerpen 26 september 1996,
De verwijzing naar een

laat veronderstellen dat men de enige is die dat product mag produceren of

commercialiseren en valoriseert dat product. Zij moet beschouwd worden als
een verkoopbevorderende mededeling en is bijgevolg reclame. In de mate
dat dat octrooi in het openbaar domein gevallen is, is die reclame strijdig met
o

artikel 23, 3

WHPC (Vz. Kh. Nijvel 15 juni 1992,

136).
530. ANDERE

VORMEN VAN MISLEIDING OMTRENT DE IDENTITEIT EN/OF KWALI-

TEIT VAN DE VERKOPER
o

23, 3

Jaarboek H.P. 1992,

Ð Is geen misleidende reclame in de zin van artikel

WHPC de vermelding dat Global Access ,,een geduchte concurrent

van Belgacom'' is terwijl zij een nieuwkomer is in Belgie
È op de markt van de
buitenlandse telefonie. De gebruikte bewoordingen hebben vooreerst geen
betrekking op het geheel van de activiteiten van Global Access maar slechts
op het bellen naar het buitenland. Bovendien is het gebruik van de term
,,geducht'' toe te schrijven aan een in de publiciteit gebruikelijke en toegelaten overdrijving, in het bijzonder verklaarbaar in een situatie waarbij een
nieuwkomer toetreedt tot een markt waar de concurrent over een monopolie
beschikt, zodat hij noodgedwongen enige agressiviteit aan de dag moet
leggen om in de aandacht en de gunst van de consument te komen (Brussel
24 december 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 150).

Een onderneming (Bank Card Company) die zich in een folder met als titel
,,C.D.'s a
Á la carte Ð betaal met VISA in Belgie
È en bestel C.D.'s tegen
gunstprijzen'' voordoet als verkoper van C.D.'s terwijl die C.D.'s in feite
worden verkocht door een postorderbedrijf waarmee die onderneming samenwerkt, maakt misleidende reclame omtrent haar identiteit, en pleegt een
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o

inbreuk op artikel 23, 3 WHPC dat noch bewijs van schade of van mogelijkheid van schade, noch opzet vereist (Vz. Kh. Brussel 10 juli 1996,

H.P. 1996, 361).

Jaarboek

Het aanwenden voor publicitaire doeleinden van de foto van een veranda die
door een ander werd verwezenlijkt is van aard het publiek te misleiden
omtrent de identiteit van de verkoper die deze veranda heeft gemaakt, en
cree
Èert verwarring tussen de diensten van eiser en van verweerder (Bergen
24 juni 1994,

D.C.C.R. 1995, nr. 28, 362, noot P. De Vroede).

Het verzwijgen van elementen die de consument in staat moeten stellen
onmiddellijk de identiteit van een verkoper te herkennen, is strijdig met de
o

artikelen 23, 4

en 94 WHPC De consument kan niet verplicht worden om

een persoonlijk onderzoek in te stellen om de coo
È rdinaten van zijn medecontractant te kennen. Het gebruik van een pseudoniem is op zich niet
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ongeoorloofd op voorwaarde dat daardoor de consument niet verhinderd
wordt een gesprekspartner te hebben die gemakkelijk identificeerbaar is,
m.a.w., als er effectief een natuurlijke persoon beantwoordt aan de naam die
aan de consument werd meegedeeld. De praktijk die er in bestaat de consument te misleiden omtrent de identiteit van de natuurlijke personen binnen
het postorderbedrijf waarmee hij in contact treedt, is ongeoorloofd en strijdig
o

met artikel 23, 3

WHPC en 94 WHPC, vermits de consument tegen die

personen rechten zou kunnen doen gelden (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 156).

o

WHPC)

E. Misleidende reclame door weglating (art. 23, 4
o

531. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 4

WHPC verbiedt reclame ,,waarbij de

verkoper essentie
Èle inlichtingen weglaat

met de bedoeling
o

o

omtrent dezelfde gegevens als die bedoeld in 1 , 2

te misleiden

o

en 3 ''. Essentie
Èle

inlichtingen zijn vermeldingen die van aard zijn de consument te doen afzien
van de aankoop (M.v.T.,

Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 947/1, 16).

De formulering van deze bepaling is op verschillende punten bekritiseerbaar
niet in het minst door het vereiste dat de misleiding door weglating ,,bewust''
moet zijn gebeurd (zie o.m. P. De Vroede, ,,De nieuwe wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de

R.W. 1991-92, 793; P. De Vroede, ,,De wet betreffende de
Handelsrecht, Economisch en Financieel recht Ð P.U.C. Delva 1994-95, Gent, Mys en Breesch,
consument'',

handelspraktijken toegepast in de dienstensector'' in
1996, 543, nrs. 38-39 met verwijzingen).

Desgevallend dient voor het aanvechten van ,,niet bedoelde'' misleidende
o

o

o

reclame door weglating een beroep te worden gedaan op artikel 23, 1 , 2 , 3
o

en 7

WHPC (aldus R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de

reclame in de wet handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische
wetgever'',

Jaarboek H.P. 1992, 56), dan wel op de artikelen 93 en 94

WHPC Ð althans in de mate dat men aanvaardt dat niet onder artikel 23
WHPC vallende vormen van reclame toch als een met de eerlijke handels-
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gebruiken strijdige daad verboden kunnen worden (aldus L. De Gryse, ,,De

De nieuwe
wet handelspraktijken, Brussel, Story, 1992, 46). Op die manier vermijdt
vernieuwingen inzake reclame'' in J. Stuyck en P. Wytinck (Ed.),

men de kritiek dat het laten wegvallen van deze vereiste omdat de Richtlijn
84/450 inzake misleidende reclame ze evenmin stelt, neerkomt op een
o

richtlijnconforme interpretatie van artikel 23, 4

WHPC

contra legem (zie

P. Wytinck, ,,Misleidende reclame en richtlijnconforme interpretatie'' (noot
onder H.v.J. 16 januari 1992),

T.B.H. 1993, 17).

o

532. TOEPASSINGSGEBIED EN -VOORWAARDEN Ð Artikel 23, 4 WHPC is niet
van toepassing op het weglaten van gegevens in de informatie die het product
begeleidt en die betrekking heeft op de garantievoorwaarden of de gebruiksaanwijzing. De juridische grondslag van dergelijke informatieplicht is gele-
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gen in artikel 30 WHPC en, te subsidiairen titel in artikel 94 WHPC (Vz. Kh.

T.B.H. 1993, 675, instemmende noot J. Stuyck en
Jaarboek H.P. 1992, 189, 33, noot J.L. Fagnart).
Brussel 21 december 1992,

De vordering gesteund op artikel 23, 4

o

WHPC tegen een reclame voor

software en/of hardwareproducten waarin men bewust bepaalde specificaties
zou weggelaten hebben, is ongegrond bij gebreke aan opgave van de essentie
È le gegevens die zouden zijn weggelaten met de bedoeling te misleiden
(Vz. Kh. Hasselt 17 januari 1997,

Jaarboek H.P. 1997, 173).

533. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Het met opzet weglaten van de benaming
,,Chum'' in de reclame voor de hondenvoeding ,,Pedigree Chum'', waardoor
er bij de consument verwarring kan ontstaan met het veel bekendere product
,,Pedigree Pal'' dat van een andere kwaliteit is, maakt een inbreuk uit op
o

artikel 23, 1

o

en 4

WHPC De door eisers gevorderde publicatie van een

berichtgeving in de reclamefolders van verweerders werd door de Voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel nochtans niet bevolen omdat
het product wordt verkocht onder de benaming ,,Pedigree Chum'' en de
geõÈnteresseerde consument zich op dat moment van de vergissing in de
reclame kan vergewissen (Vz. Kh. Brussel 22 april 1996,

1996, 124).

Jaarboek H.P.

o

Er is schending van artikel 23, 4 WHPC wanneer de consument namens een
verkoper een telefoontje krijgt waarin wordt gezegd dat hij een geschenk en
een aankoopbon zal ontvangen als hij zich naar de zaak van de verkoper
begeeft, zonder dat verdere gegevens worden meegedeeld over de aard en de
waarde bij benadering van het geschenk en over de voorwaarden die voor het
verkrijgen en het gebruik van de waardebon moeten vervuld zijn (Vz. Kh.
Bergen 10 september 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 103). Er werd niet uitdruk-

kelijk gepeild naar de misleidingbedoeling bij de adverteerder.

Reclame voor mazout die in zijn vergelijking met gas alleen verwijst naar de
energiekost, het enige financie
Èle element waarin mazout het best scoort, en
zwijgt over de andere kosten die aan verwarming met chauffage gekoppeld
zijn (installatie, onderhoud), misleidt de consument met betrekking tot het
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economisch resultaat van het gebruik van mazout door essentie
Èle informatie
weg te laten met de bedoeling te misleiden (Vz. Kh. Brussel 5 december
1994,

Jaarboek H.P. 1994, 129 en Ing. Cons. 1995, 51).

Reclame voor een vruchtennectar (Punica) die benadrukt dat de nectar, in
vergelijking met limonades, meer fruit bevat, geen toegevoegde suiker en
geen koolzuur bevat, en de dorst meer lest is misleidend in de zin van artikel
o

o

o

Jaarboek H.P. 1992,
Jaarboek H.P. 95, 96, noot A.

23, 1 , 4 en 7 WHPC (Vz. Kh. Brussel 30 maart 1992,
115; bevestigd door Brussel 13 oktober 1995,
Puttemans en

J.T. 1996, 27). De uitdrukking ,,meer fruit'' doet geloven dat

limonades fruitextracten (moeten) bevatten hetgeen onjuist is, en voor het

publiek het lage fruitgehalte van een nectar verbergt in vergelijking met een
fruitsap (eerste rechter). Dergelijke slogan houdt essentie
Èle informatie voor
de consument achter en vervalst hierdoor het evenwicht in de beoordeling
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door de consument van de negatieve en positieve kenmerken van twee
producten, hetgeen zijn beslissing volledig vervormt (beroepsrechter). De
uitdrukking ,,geen toegevoegd suiker'' werd verboden omdat, enerzijds niet
alle limonades suiker bevatten, en anderzijds, de reclame misleidde over het
feit dat suiker steeds schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Nectar bevat
trouwens kunstmatige zoetstoffen, hetgeen niet bleek uit de slogan (eerste
rechter). Tenslotte werd ook de uitdrukking ,,geen toegevoegd koolzuur''
misleidend geacht omdat koolzuur in principe een neutrale uitwerking heeft
op de gezondheid (eerste rechter).
o

o

o

De gecombineerde toepassing van artikel 23, 1 , 4 en 7 WHPC maakte het
de rechter in eerste aanleg mogelijk om een einde te stellen aan deze reclame
zonder naar de subjectieve bedoeling van de adverteerder te peilen (R. Van
Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische wetgever'',

1992, 76).

Jaarboek H.P.

Een publicitaire boodschap moet kort en krachtig zijn zodat niet alle details
met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden dienst vermeld kunnen
worden. Reclame waarin het procentueel voordeel wordt aangegeven dat
men geniet bij de aanschaf van diensten, zonder vermelding dat deze
percentages benaderend zijn en kunnen fluctueren met de wisselkoersen, is
o

o

misleidend in de zin van artikel 23, 4 WHPC (en 23, 2 WHPC Ð zie hoger
nr. 526). Global Access vermeldt essentie
Èle informatie niet dewelke de
consument moet helpen zijn gepaste keuze te maken, met de bedoeling de
consument te misleiden omtrent de aangerekende prijzen. Het aangeven van
de maximum- en minimumgrens binnen dewelke het beweerde prijsvoordeel
zich situeert had kunnen volstaan (Brussel 24 december 1997,

1997, 150).

Jaarboek H.P.

Misleiding zou er kunnen zijn indien de vermelding van de nieuwe eigenschap van het product (,,cholesterolarm'') gepaard zou gaan met de verzwijging van een daarmee samenhangend nadeel. Dat fabrikanten en verkopers
geen misleidende reclame in de zin van artikel 20, 1

o

(oude) WHP mogen

maken met betrekking tot hun producten kan, behoudens bovengenoemd
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geval van samenhangend nadeel met de verwijdering van cholesterol niet
betekenen dat ze verplicht zijn melding te maken van de mindere kanten van
hun producten wat tegenstrijdig is met de bedoeling van reclame (Vz. Kh.

Jaarboek H.P. 1991, 63, noot R. Van Den Bergh).
Jaarboek H.P. 1995, 92 en R.W. 1995-96, 749). Het onbesproken laten dat de
Kortrijk 18 maart 1991,

Deze uitspraak werd in hoger beroep bevestigd (Gent 21 september 1995,

overige verzadigde vetzuren die in boter voorkomen aanleiding geven tot het
vormen van bloed- of serumcholesterol druist niet in tegen het verbod van
misleidende publiciteit. Het verbod op misleidende publiciteit houdt op zich
geen verplichting in om over de samenstelling van het product en over de
uitwerking ervan een meer uitgebreide informatie te verstrekken dan hetgeen
de specifieke reglementering gebiedt (zie hoger nr. 509).
o
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§ 2. Reclame die niet als zodanig herkenbaar is (art. 23, 5

WHPC)

o

534. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 5 WHPC verbiedt reclame die, vanwege de
globale indruk, met inbegrip van de presentatie, niet onmiskenbaar als
zodanig kan worden herkend, en die niet leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding ,,reclame'' draagt. De wetgever had enkel de

redactionele reclame op het oog (Senaatsverslag Parl. St. Senaat 1990-91,
nr. 1200/2, 22), doch het zou mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden
ook sponsoring, product placement en sublimale reclame binnen de gelo

dingssfeer van artikel 23, 5

WHPC te brengen (aldus R. Van Den Bergh,

,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991:
geen reclame voor de Belgische wetgever'',

Jaarboek H.P. 1992, 77 e.v.).

535. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Reclame die gevoerd wordt onder de vorm
van in een boek opgenomen redactionele teksten die mededelingen bevatten
om de verkoop van daksystemen van de fabrikant te bevorderen en onder
professionelen in de bouwsector verspreid wordt, valt onder het verbod van
o

Âe
Ân of meer bladzijden
artikel 23, 8 WHPC Vermits van zulke boeken vaak e
gefotokopieerd worden moet de vermelding ,,reclame'' niet alleen op de kaft,
doch op elke bladzijde van het boek voorkomen (Vz. Kh. Brussel 14 oktober
1992,

T.B.H. 1993, 672 en Jaarboek H.P. 1992, 150, noot S. De Meuter).

Een louter verklarende en informatieve brochure in een gesloten plastiekfolie
over een nieuw systeem van kansberekening ,,Lottopower'' dat toegepast op
de lotto, de winstkansen zou maximaliseren, maar waarvan de voorpagina de
indruk wekt dat men voor 49 BEF het Lottopower-systeem koopt, is een
folder die uitsluitend reclame voor dat systeem bevat zonder dat deze folder
o

als reclame kan worden herkend, wat strijdig is met artikel 23, 5
(Vz. Kh. Gent 19 februari 1996,

R.W. 1997-1998, 370).
o

§ 3. ,,Lokvogel''-reclame (art. 23, 9
o

536. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 9

WHPC

WHPC)

WHPC verbiedt reclame die betrekking

heeft op een aanbod van producten of diensten, als de verkoper

niet over een
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toereikende voorraad beschikt of niet werkelijk de diensten kan verlenen die
gelet op de omvang van de reclame, normalerwijze moeten voorzien zijn.

Dergelijke vorm van misleidende reclame kon onder de oude WHP op basis
o

van artikel 20, 1

(oude) WHP bestreden worden. Bovendien verplichtte

artikel 34 (oude) WHP dat indien een prijsverlaging met tijdsbeperking werd
aangekondigd, de verkoper over de voorraad moest beschikken die normaal
moet voorzien worden rekening houdend met de duur van de verkoop en de
omvang van de publiciteit. De verkoop moest doorlopend geschieden en ten
minste een volle verkoopdag duren.
o

De gebruikte bewoordingen in artikel 23, 9 WHPC zijn dermate ruim dat ook
reclame die de bijzondere kwaliteit van de geadverteerde producten of diensten benadrukt, ook zonder prijsverminderingen of hoeveelheidsbeperkingen
o

Ð de e
Âchte vormen van lokvogelreclame Ð aan het verbod van artikel 23, 9
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WHPC kunnen worden getoetst. Wanneer buiten de inrichting een in tijd
begrensde prijsvermindering wordt aangekondigd, is tevens artikel 45 WHPC
van toepassing. Voor elk product van meer dan 1.000 BEF waarvan de
voorraad is uitgeput, wordt de verkoper verplicht

een bon af te geven die de

consument recht geeft op de aankoop van het product binnen een redelijke

termijn en in de bewoordingen van het aanbod, tenzij het voor de verkoper
onmogelijk is onder dezelfde voorwaarden een nieuwe voorraad aan te leggen
(zie R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet

Jaarboek
H.P. 1992, 90, nr. 29; over de verschilpunten tussen artikel 23, 9 WHPC en
artikel 45 WHPC, zie P. De Vroede, ,,Proble
Á mes autour de l'article 23, 9
L.P.C.C.'' (noot onder Cass. 12 september 1996), R.C.J.B. 1998, 39-40, nr. 14).
handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische wetgever'',
o

o

Op basis van artikel 24 WHPC kan de adverteerder trouwens verplicht
worden het bewijs te leveren dat de gegevens in zijn reclame over de
o

o

beschikbaarheid, waar ook de artikelen 23, 1 en 2 WHPC naar verwijzen,
en het bestaan van de aangeboden producten of diensten juist zijn.
537. VERBOD

VAN LOKVOGELRECLAME

Ð RATIO

LEGIS

Ð Het onrechtmatig

karakter van het lokvogelproce
Âde
Â bestaat niet in de onmogelijkheid om aan
de vraag van de consument te voldoen, maar in het voeren van reclame
terwijl men van bij de aanvang weet Ð of diende te weten Ð dat men niet bij
machte zal zijn om aan de vraag te voldoen, rekening houdend met de
omvang van de reclame (Luik 3 juni 1997,
Artikel 23, 9

o

Jaarboek H.P. 1997, 310).

WHPC beoogt erover te waken dat, wanneer reclame voor

welbepaalde producten gemaakt wordt, de consument er effectief kan op
rekenen dat hij deze producten bij de verkoper aantreft (Vz. Kh. Brussel
28 december 1992,

Jaarboek H.P. 1992, 181).

538. TOEREIKENDE VOORRAAD Ð BESCHIKBAARHEID OVER HET
EEN BEPAALD GAMMA VAN
o

artikel 23, 9

GEDEELTE VAN

(MERK)PRODUCTEN Ð Er kan geen inbreuk op

WHPC worden vastgesteld wanneer reclame gemaakt wordt

voor brilmonturen van een bepaald merk en de adverteerder niet meer dan
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drie modellen op een gamma van twaalf effectief in zijn winkel heeft, indien
niet is aangetoond dat, rekening houdend met de gewoonlijke manier van
handelen van de adverteerder, de consument er zich kan aan verwachten dat
hij in de inrichting van de adverteerder onmiddellijk een ruimere keuze zou
aangeboden krijgen. Het vermelden in zijn reclame van het merk van de
brilmonturen maakt evenmin een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken uit, wanneer de meest gevraagde modellen van dat merk deel
uitmaken van zijn gewoonlijk assortiment en hij in staat is aan de vraag
van de clie
Ènteel te voldoen in omstandigheden waarvan niet is aangetoond
dat zij abnormaal zouden zijn, rekening houdend met de aard van de
betrokken producten en de verkoopmethoden van de verkoper (Vz. Kh.
Brussel 28 december 1992,

Jaarboek H.P. 1992, 181).

Het uit zuinigheidsoverwegingen hanteren van een dure, buitenlandse cata-
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logus van een groot merk, zonder dat daarop de naam van de eigen handelszaak staat vermeld, is een alom gekend gebruik en drukt enkel uit dat dit
merk verdeeld wordt door de handelaar. Wanneer de handelaar niet over alle
in de catalogus vertoonde artikelen beschikt, doch aan de hand van een
toegevoegde prijslijst onder eigen naam duidelijk maakt welke producten
effectief bij hem verkrijgbaar zijn, maakt hij zich niet schuldig aan een
o

inbreuk op artikel 23, 9 WHPC om de enkele reden dat hij niet beschikt over
de andere in de catalogus opgenomen producten (Vz. Kh. Antwerpen 2 juni
1994,

Jaarboek H.P. 1994, 102).

Een vordering tot staking tegen een adverteerder die niet heeft belet dat een
folder verspreid wordt waarin ten gevolge van een zetfout van de drukker ten
onrechte vermeld wordt dat hij beschikt over de volledige collectie van een

onze volledige collecJaarboek H.P. 1992, 143).

merkproduct (,,op de volledige collectie'' i.p.v. ,,op
tie''), is gegrond (Vz. Kh. Brussel 24 juli 1992,

De verkoper die een assortiment schoenen van het type ,,walking machines''
in zijn verschillende verkooppunten verkoopt, moet niet overal een gelijk
aantal schoenen in alle maten voorzien. Sommige maten zijn couranter dan
andere. Het zijn de meest voorkomende maten die in de rekken ter beschikking van de consument moeten staan. Er kan de grootwarenhuisketen geen
ontoereikende voorraad verweten worden voor de periode van de solden,
rekening houdende met de gevoerde reclame via folders voor Bigg's alleen
(Vz. Kh. Brussel 7 juni 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 188).

Een vordering tot staking tegen een verkoper die niet over alle in zijn
reclamefolder vermelde modellen van T.V.'s, enerzijds, en stofzuigers,
anderzijds, beschikt, is gegrond. Hij kan zich niet verschuilen achter zogenaamde zetfouten (T.V.), of achter de vermelding ,,foto te illustratieven
titel'' waarbij nochtans wordt gespecificeerd dat hij over het ganse gamma
beschikt (stofzuiger) (Vz. Kh. Verviers 5 juli 1996,
228).
539. TOEREIKENDE

VOORRAAD

BAARHEID VAN DE STOCK

Ð STOCKPREVISIE

Ð RESULTAATS-

Jaarboek H.P. 1996,

EN EFFECTIEVE BESCHIK-

OF MIDDELENVERBINTENIS

Ð Een
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belangrijk aspect in de beoordeling van de verenigbaarheid van een reclameo

praktijk met artikel 23, 9

WHPC, m.n. of de verbintenis om over een

toereikende voorraad van de geadverteerde producten te beschikken een
resultaats- dan wel een middelenverbintenis is, werd door het Hof van
Cassatie beslecht.
De oorzaak van de onzekerheid over de aard van de verbintenis van de
o

verkoper is gelegen in de eerder onduidelijke formulering van artikel 23, 9

WHPC, mede ten gevolge van de uitbreiding van het verbod van dit artikel
naar diensten en van de verschillende woordvolgorde in de Nederlandstalige

toereikend moet zijn,
die normalerwijze moeten voorzien zijn.

en Franstalige tekst. Waar de voorraad (producten)
moeten de diensten geleverd worden

Beide aspecten moeten in verhouding tot de omvang van de reclame beoordeeld worden, ook al lijkt de Nederlandstalige tekst te veronderstellen dat dit
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enkel voor diensten geldt. Of een voorraad producten ,,toereikend'' is, wordt
uiteindelijk ook bepaald op basis van hetgeen normalerwijze moet voorzien
zijn, rekening houdende met de omvang van de reclame (Zie A. Puttemans,
,,Publicite
Â interdite et obligation de re
Âsultat: la rupture de stock due au de
Âfaut
o

de livraison d'un fournisseur n'est pas une cause de force majeure (art. 23, 9
L.P.C.C.)'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 8 maart 1993),
93 e.v.).

Jaarboek H.P. 1993,

Zich inspirerend op een studie van Puttemans (A. Puttemans, ,,Publicite
Â
interdite et obligation de re
Âsultat: la rupture de stock due au de
Âfaut de livraison
o

d'un fournisseur n'est pas une cause de force majeure (art. 23, 9
(noot onder Vz. Kh. Brussel 8 maart 1993),

L.P.C.C.)

Jaarboek H.P. 1993, 95 e.v.)

maakt het Hof van Cassatie een onderscheid tussen de verbintenis om een
voldoende voorraad te voorzien (stockprevisie), en de verbintenis om over de
aldus vastgestelde voorraad effectief te beschikken (effectieve beschikbaaro

heid van de stock). Volgens het Hof van Cassatie volgt uit artikel 23, 9 WHPC
dat

een voldoende voorraad voorzien, in hoofde van de verkoper slechts een
het aanleggen van een voorraad die

middelenverbintenis uitmaakt, terwijl

noodzakelijk is om aan hetgeen voorzien is te beantwoorden, een verbintenis is
waaraan de verkoper zich slechts kan onttrekken door het bewijs van over-

T.B.H. 1997, 21; Rec. Cass. 1997, 216, noot
R.C.J.B. 1998, 26, kritische noot P. De Vroede; Bull. 1996,
796; Jaarboek H.P. 1996, 142 en Arr. Cass. 1997, 742).

macht (Cass. 12 september 1996,
A. De Caluwe;

Derhalve kwam het niet toe aan Kenwood om te bewijzen dat de grootwarenhuisketen Cora een fout had begaan door zijn verplichting om een
voldoende voorraad aan te leggen niet na te komen. Het was integendeel aan
Cora om het bewijs te leveren van omstandigheden die als overmacht kunnen
worden beschouwd. De voorziening in Cassatie tegen het arrest van het Hof

Jaarboek H.P. 1995, 81 en
J.L.M.B. 1995, 1622; zie ook het vonnis a quo: Vz. Kh. Brussel 8 maart
1993, Jaarboek H.P. 1993, 81, noot A. Puttemans) werd daarom verworpen.
van Beroep van Brussel van 16 juni 1995 (

De rechter in eerste aanleg kon zich beperken met de vaststelling dat het
overbodig was te onderzoeken of hetgeen was voorzien normaal was vermits
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de verkoper maar over de helft van de goederen beschikte die hij zelf had
voorzien, ook al was het door een gebrek aan toelevering vanwege zijn
leverancier.
Niet iedereen is het met deze stellingname van het Hof van Cassatie eens. Zo
o

is De Vroede van mening dat artikel 23, 9

WHPC niet over de verkeerde

stockprevisie handelt, maar de ontoereikendheid van de voorraad ,,beteugelt'' (P. De Vroede, noot onder Vz. Kh. Kortrijk 15 december 1997,

R.W.

1998-1999). De term ,,toereikend'' na het woord voorraad zou geenszins
toestaan dat de evaluatie van de te voorziene voorraad tot een afzonderlijke
verbintenis verheven moet worden (P. De Vroede, ,,Proble
Ámes autour de
o

l'article 23, 9

L.P.C.C.'' (noot onder Cass. 12 september 1996),

1998, 36, nr. 8).

R.C.J.B.
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Enkele dagen voor de uitspraak van het Hof van Cassatie besliste de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat de verplichting van
o

artikel 23, 9 WHPC om, rekening houdende met de gevoerde reclame, over
een voldoende voorraad te beschikken een resultaatsverbintenis was (zonder
meer) (Vz. Kh. Brussel 2 september 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 288). Omdat

verweerster tijdens de periode voor de aanbieding evenwel nooit een stocko

tekort had gekend, kon er geen inbreuk op artikel 23, 9

WHPC worden

vastgesteld. De door eisers aangehaalde argumenten Ð m.n. de omvang van
de gevoerde reclame, de vermelding ,,aanbod zolang de voorraad strekt'', en
hun visie dat een parallelle toelevering slechts marginaal en onzeker verloopt
Ð veranderde daar niets aan.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt besliste, met
verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Cassatie, eveneens dat deze
verbintenis een ,,uitslagverbintenis'' is waaraan de verkoper slechts kan
ontsnappen bij bewijs van overmacht (Vz. Kh. Hasselt 13 december 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 252).

Weze opgemerkt dat artikel 45 WHPC (waardebon) merkwaardig genoeg als
een middelenverbintenis is geformuleerd, vermits de verkoper zich van zijn
verplichting tot afgifte van een bon kan bevrijden door aan te tonen dat het
onmogelijk was om onder dezelfde voorwaarden een nieuwe voorraad aan te
leggen (Zie A. Puttemans, ,,Publicite
Â interdite et obligation de re
Âsultat: la
rupture de stock due au de
Âfaut de livraison d'un fournisseur n'est pas une
cause de force majeure (art. 23, 9
8 maart 1993),

L.P.C.C.)'' (noot onder Vz. Kh. Brussel

Jaarboek H.P. 1993, 100, noot 39).

540. TOEREIKENDE
VERING

o

VOORRAAD BEZITTEN

Ð OVERMACHT Ð LAATTIJDIGE

LE-

(NEEN) Ð In bovenstaande zaak die voor het Hof van Cassatie werd

beslecht beriep Cora zich (o.m.) op vertragingen in de levering. Dit werd
echter niet als een geval van overmacht weerhouden (Vz. Kh. Brussel 8 maart
1993,

Jaarboek H.P. 1993, 81, noot A. Puttemans; bevestigd in hoger beroep
Jaarboek H.P. 1995, 81 en J.L.M.B. 1995, 1622).

(Brussel 16 juni 1995,

Vertragingen in de leveringen zijn voorzienbare risico's en maken geen
rechtvaardigingsgrond uit voor het niet voldoende in voorraad hebben van
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producten die in een reclamefolder gedurende een vaste periode aan een
speciale prijs aangeboden worden. Het feit dat een verkoper zich op de
parallelle markt bevoorraadt neemt geenszins weg dat een vertraging in de
levering geen onoverkomelijke en onvoorzienbare gebeurtenis is die overmacht uitmaakt, zelfs wanneer de verkoper op een verkoopsweigering op de
,,officie
Èle'' markt stuit.
Ook de Hasseltse Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel oordeelde
met verwijzing naar het Cassatiearrest van 12 september 1996 dat een tekort
aan voorraad veroorzaakt door een laattijdige levering geen overmacht
inhoudt (Vz. Kh. Hasselt 13 december 1996,

Jaarboek H.P. 1996, 252).

Hetzelfde vinden we in een uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel van Brussel van 7 oktober 1996 terug: het falen van de
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leverancier van de verkoper is zonder invloed op de aansprakelijkheid van
o

deze laatste uit hoofde van artikel 23, 9 WHPC (Vz. Kh. Brussel 7 oktober
1996,

Jaarboek H.P. 1996, 597).

541. TOEREIKENDE

VOORRAAD BEZITTEN

GEN OF IN EEN OPSLAGPLAATS

Ð VOORRAAD

IN ANDERE VESTIGIN-

Ð In de zaak Cora t. Kenwood was het verweer

van Cora tevens gebaseerd op het feit dat Cora in andere vestigingen van zijn
keten wel over een voldoende voorraad beschikte.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel achtte dit
gegeven irrelevant omdat de feiten aantoonden dat Cora niet over deze stock
beschikte om de betrokken zaak in Woluwe te bevoorraden (Vz. Kh. Brussel
8 maart 1993,

Jaarboek H.P. 1993, 81, noot A. Puttemans). Deze had immers

maar de helft van de goederen gekregen van hetgeen ze zelf als voldoende
had voorzien, rekening houdende met de omvang van haar publiciteit.
Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde deze stelling en voegde eraan toe
dat indien er werkelijk een uitwisseling van de voorraden had kunnen
plaatsgrijpen tussen de verschillende verkooppunten, de aangeklaagde verkoper van de zaak Woluwe reeds op zaterdagmorgen de moeilijkheid had
kunnen verhelpen (Brussel 16 juni 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 89 en J.L.M.B.

1996, 1622). De beroepsrechter besliste derhalve geenszins, zoals eisers in
o

Cassatie voorhielden, dat, om te kunnen nagaan of de bij artikel 23, 9

WHPC opgelegde verplichting was nagekomen het voldoende was vast te
stellen dat e
Âe
Â n van de verkooppunten zonder voorraad was gevallen. Het
arrest van het Hof van Beroep neemt daarentegen, aldus het Hof van
Cassatie, impliciet doch onmiskenbaar aan dat, indien eiseres op tijd goederen van haar andere vestigingen naar het litigieuze verkooppunt had
o

kunnen overbrengen, er wellicht van een overtreding van artikel 23, 9

WHPC geen sprake zou zijn geweest (Cass. 12 september 1996, zie hoger,
nr. 539). Het Hof van Beroep te Brussel miskende derhalve geenszins de
o

o

draagwijdte van het begrip verkoper in de zin van artikelen 1, 6 a en 23, 9

WHPC door geen rekening te houden met de rechtspersoonlijkheid van Cora
en met het feit dat de verschillende verkooppunten die zij exploiteert,
gewone vestigingen zijn zonder autonome juridische entiteit.
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Daarmee poneert het Hof van Cassatie het principe dat de beoordeling van de
toereikende voorraad (voorziening en beschikbaarheid), bij een onderneming
met

niet-zelfstandige vestigingen, op globale wijze kan gebeuren, op voor-

waarde evenwel dat de uitwisseling van de ene naar de andere vestiging bij

gebrek aan producten, tijdig gebeurt (A. De Caluwe, ,,Promotion commerciale et stock disponible'' (noot onder Cass. 12 september 1996),
1997, 215).
De aanwezigheid van een voldoende voorraad in een

Rec. Cass.,

opslagplaats die niet

het verkooppunt is dat in de reclame vermeld wordt, is niet voldoende opdat
o

de voorwaarden van artikel 23, 9 WHPC vervuld zouden zijn. De producten
moeten zich fysisch in de winkel bevinden. De beperkte stockmogelijkheden
van de winkel of zijn wijze van bevoorraden zijn van geen belang (Vz. Kh.
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Brussel 2 september 1996,
542. TOEREIKENDE
op artikel 23, 9

o

Jaarboek H.P. 1996, 240).

VOORRAAD BEZITTEN

Ð GEEN

VOORRAAD

Ð Een inbreuk

WHPC spreekt voor zich wanneer de betrokken verkoper

over geen voorraad beschikt (b.v. Vz. Kh. Verviers 15 maart 1996,

H.P. 1996, 215).

543. TOEREIKENDE

VOORRAAD VOORZIEN

Ð VEREISTE

Jaarboek

VAN ERNSTIGE FOUT

Ð

In navolging van het Hof van Cassatie, en zich verder inspirerend op de noot
van Puttemans (zie A. Puttemans, ,,Publicite
Â interdite et obligation de
re
Âsultat: la rupture de stock due au de
Âfaut de livraison d'un fournisseur n'est
o

pas une cause de force majeure (art. 23, 9
Brussel 8 maart 1993),

L.P.C.C.)'' (noot onder Vz. Kh.

Jaarboek H.P. 1993, 98 e.v.), oordeelde de Voorzitter

van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk (Vz. Kh. Kortrijk 15 december 1997,

R.W.

1998-99, 262, kritische noot P. De Vroede) dat bij de

berekening van de te
op artikel 23, 9

o

voorziene voorraad alleen een ernstige fout als inbreuk

WHPC aangemerkt kan worden.

Bij de vraag welke de stock is die de verkoper moet voorzien op het moment
waarop ze haar beslissing neemt tot reclame voor de promotie, gaat het niet
over de niet-uitvoering van een resultaatsverbintenis maar over de appre-

economische beslissing van de verkoper,
marginale toetsing van toepassing zijn.
De rechter beoordeelt dit niet a posteriori maar plaatst zich terug op het

ciatie door de rechter van een

waarop alleen de beginselen van de

moment van de beslissing. Overeenkomstig de beginselen van de marginale toetsing kan alleen een ernstige fout in de beoordeling van de te
voorziene voorraad als een overtreding van artikel 23, 9

o

WHPC worden

beschouwd. Pas daarna wordt nagetrokken of de verkoper effectief de stock
in voorraad heeft die ze normaliter heeft voorzien. De voorafgaande beoordeling over de appreciatie die de verkoper moet doen heeft betrekking op de
vraag of zijn voorzorg proportioneel is ten aanzien van de aangekondigde
promotie, rekening houdende met: de grootte en de frequentie van de
reclame, haar tijdstip en inhoud, de grootte en de aard van het bedrijf, de
soort producten en de omvang van de toegekende prijsreductie ervoor, de
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stock die de verkoper in de regel in voorraad heeft voor de betrokken
promotie, evenals de stock die zij in voorraad pleegt te hebben met betrekking tot soortgelijke producten voor soortgelijke promoties. De Kortrijkse
stakingsrechter die niet over deze bewijskrachtige elementen beschikte,
achtte het raadzaam het advies daaromtrent van een deskundige in te winnen
(kritisch zie P. De Vroede, noot onder Vz. Kh. Kortrijk 15 december 1997,

R.W. 1998-1999, 264).
544. TOEREIKENDE

VOORRAAD VOORZIEN

Ð AARD

VAN DE PRODUCTEN

Ð

o

Voor de toepassing van artikel 23, 9 WHPC is de vaststelling dat de normale
wachtperiode om een product, in casu moto's, te bekomen 8 tot 10 weken Ð

quod non Ð bedraagt irrelevant wanneer de bewuste aankondigingen sug-

gereren dat dat product onmiddellijk beschikbaar is aan een voordelige prijs.
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Zelfs voor producten die omwille van hun aard niet in grote hoeveelheden
voorradig kunnen zijn, moet een verkoper die dat product aan een voordelige
prijs aanbiedt noodzakelijkerwijze beschikken over minstens e
Âe
Ân exemplaar
van dat product, en verder moet hij in staat zijn bijkomende exemplaren
binnen korte termijn te leveren (Vz. Kh. Brussel 8 februari 1995,

H.P. 1995, 140).

545. TOEREIKENDE

VOORRAAD VOORZIEN

Ð INHOUD VAN

Jaarboek

DE RECLAME

Ð Een

handelaar die in zijn maandelijkse folder reclame maakt voor een product
waarover hij gedurende de geldigheidsduur van de folder niet kan beschikken omdat het enige toestel waarover hij beschikt in zijn verkoopruimte staat
opgesteld, kan zich niet verschuilen achter een kleine tekst met algemene

voorbehoud
betreffende de beschikbaarheid van de producten. Dergelijk

draagwijdte tussen de andere aanbiedingen in die folder, waarin
gemaakt wordt

voorbehoud verhindert niet dat de handelaar zich schuldig maakt aan het

lokvogelproce
Âde
Â, strijdig met artikel 54 (oude) WHP, wanneer de kandidaatkoper, gelokt door de gevoerde reclame, slechts geconfronteerd wordt met de
onbeschikbaarheid van het toestel op het ogenblik dat hij zich aanbiedt in de
winkel van de handelaar, en er gepoogd wordt hem te overhalen een ander,
wel voorradig toestel aan te schaffen (Antwerpen 1 maart 1993,

H.P. 1993, 297).

Jaarboek

De verkoper moet een toereikende voorraad voorzien, rekening houdende
met de duur van het aanbod, en kan zich niet achter het comfortabele alibi

zolang de voorraad strekt''
J.L.M.B. 1993, 177 (verkort) inzake artikel 34 (oude

verschuilen dat zijn aanbod slechts geldig was ,,
(Brussel 28 juni 1991,
WHP).

Van een zelfstandige handelaar die in zijn publiciteitsfolder van juni 1997
publiciteit maakt voor een G.S.M.-toestel, 28 toestellen voor 4 vestigingen
voorziet, en op 10 juni de laatste 4 toestellen verkoopt, terwijl tevens uitdruk-

,,Laatste aantallen OP = OP'', is in deze
voorzien (Vz. Kh. Antwerpen 13 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 333).
kelijk in de reclame was vermeld

omstandigheden niet aangetoond dat hij een onvoldoende voorraad heeft
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Reclame met betrekking tot verkoop met verlies in het kader van een
soldenverkoop die stelt dat deze verkoop met verlies slaat op 500 producten
voorzien van een rood etiket (die effectief in de winkel aanwezig zijn), is

23, 1o WHPC (sic!) (Vz. Kh.

geen misleidende reclame in de zin van artikel

Jaarboek H.P. 1997, 196).

Charleroi 5 juni 1997,

Het betrekken van de inhoud van de reclame bij de beoordeling van zijn
o

verenigbaarheid met artikel 23, 9 WHPC dient hoe dan ook met de nodige
omzichtigheid te gebeuren. Het mag er niet toe leiden dat de adverterende
o

verkoper aan de toepassing van artikel 23, 9

WHPC ontsnapt b.v. door de

veel gehanteerde vermelding ,,aanbod geldig zolang de voorraad strekt''. De
verbodsbepalingen van artikel 23 WHPC raken immers de openbare orde
zodat er niet van afgeweken kan worden (aldus L. De Gryse, ,,De ver-
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nieuwingen inzake reclame'' in J. Stuyck en P. Wytinck (Ed.),

wet handelspraktijken,

De nieuwe

Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È, 1992, 50).

Gezien de beschikbare voorraad evenwel proportioneel moet zijn aan de
omvang van de reclame zou de duidelijke vermelding

500 stuks'',

,,voorraad beperkt tot

voor een voorraad waarover men effectief beschikt, op een

,,doorsnee'' reclamefolder met normale verspreiding, wel in aanmerking
kunnen genomen worden bij de beoordeling van het toereikend karakter
van de voorziene voorraad. Dergelijke vermelding vermindert immers de
omvang van de reclame in e
Âe
Ân van zijn aspecten (aldus A. Puttemans,
,,Publicite
Â interdite et obligation de re
Âsultat: la rupture de stock due au de
Âfaut
o

de livraison d'un fournisseur n'est pas une cause de force majeure (art. 23, 9
L.P.C.C.)'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 8 maart 1993),
99, nr. 23).
546. TOEREIKENDE
WORDT OPGEMAAKT

VOORRAAD

Ð

VOORZIEN

Jaarboek H.P. 1993,

TIJDSTIP

WAAROP

RECLAME

Ð Het feit dat de reclame was opgemaakt op een ogen-

blik dat de bestelde producten nog niet in voorraad waren en dat zij niet meer
kon worden aangepast in functie van de hoeveelheden die tijdig geleverd
o

werden, maakt de inbreuk op artikel 23, 9

WHPC niet ongedaan (Vz. Kh.

Jaarboek H.P. 1993 (Cora), 81, noot A. Puttemans;
bevestigd door Brussel 16 juni 1995, Jaarboek H.P. 1995, 81 en J.L.M.B.
Brussel 8 maart 1993,

1995, 1622).

547. TOEREIKENDE
ARTIKEL

VOORRAAD

Ð AFLEVERING

VAN WAARDEBON IN ZIN VAN

45 WHPC Ð Uit het feit dat de clie
Ènteel die geconfronteerd wordt

met de afwezigheid van voorraad een aankoopbon bekomt, volgt niet dat er
o

geen inbreuk op artikel 23, 9

WHPC kan zijn (Brussel 16 juni 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 81 en J.L.M.B. 1995, 1622).

548. TOEREIKENDE VOORRAAD Ð AFWEZIGHEID VAN LOKVOGELPRAKTIJKEN Ð
LOKVOGELPRAKTIJKEN
BRUIKEN

ALS PRAKTIJKEN STRIJDIG MET DE EERLIJKE HANDELSGE-

Ð Het feit dat de verkoper over geen andere gelijkaardige produc-

ten zou hebben beschikt of dat hij op geen enkele andere manier geprobeerd
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zou hebben de consument naar een ander merk of toestel af te leiden staat de
o

toepassing van artikel 23, 9

Het

WHPC niet in de weg (Vz. Kh. Hasselt

Jaarboek H.P. 1996, 252).

13 december 1996,

bewust beperken van de toereikende voorraad om de consument weÂl naar

andere producten te lokken maakt een praktijk strijdig met de eerlijke

handelsgebruiken in de zin van de artikelen 93 en 94 WHPC uit (A. Puttemans, ,,Publicite
Â interdite et obligation de re
Âsultat: la rupture de stock due au
de
Âfaut de livraison d'un fournisseur n'est pas une cause de force majeure

Jaarboek
H.P. 1993, 100, nr. 24). Dit geldt evenzeer wanneer men producten te koop
heeft aangeboden zonder enige zekerheid te hebben eventuele bestellingen te
kunnen honoreren (Brussel 27 augustus 1996, Jaarboek H.P. 1996, 196). De
o

(art. 23, 9 L.P.C.C.)'' (noot onder Vz. Kh. Brussel 8 maart 1993),

verkoper verdeelde prijslijsten voor bepaalde meststoffen, terwijl hij niet
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over een toereikende voorraad beschikte. Dergelijke reclame schond daareno

boven artikel 23, 9

WHPC

Het voeren van publiciteit voor producten die men niet in voorraad heeft en
die men evenmin kan leveren dient als lokvogelproce
Âde
Â aanzien te worden en
is strijdig met de eerlijke handelspraktijken (Vz. Kh. Gent 3 oktober 1996,

T.G.R. 1997, 28), en met artikel 23, 9
1994, Jaarboek H.P. 1994, 179).

o

549. TOEREIKENDE

VOORRAAD

WHPC (Vz. Kh. Brussel 13 april

Ð DRAAGWIJDTE

VAN DE STAKINGSVORDERING

Ð De determinerende elementen om een vordering tot staking op basis van
artikel 23, 9

o

WHPC in te stellen zijn, enerzijds, de gevoerde reclame en,

anderzijds, het voorwerp van deze reclame in casu audioapparatuur van het
merk Kenwood waarvoor de gedaagde in Belgie
È invoerder is. Het feit dat een
toestel van een bepaald type of model is (m.n. autoradio's Kenwood CD
4754), is niet determinerend voor de verweten inbreuk op artikel 23, 9

o

WHPC maar is er slechts een omstandigheid van. Wanneer het gevraagde
o

stakingsbevel voor een inbreuk op artikel 23, 9 WHPC betrekking heeft op
toestellen die zowel naar hun aard (,,audio'') als naar hun merk (,,Kenwood'') worden omschreven krijgt dat stakingsbevel daardoor nog geen

Jaarboek H.P.
1996, 597). Dergelijk stakingsbevel voldoet derhalve aan artikel 95 WHPC
(Brussel 26 november 1997, Jaarboek H.P. 1997, 615).
algemene draagwijdte (Vz. Kh. Brussel 7 oktober 1996,

550. TOEREIKENDE VOORRAAD Ð SCHADEVERGOEDING Ð Wanneer een autoverkoper in overtreding met artikel 34 (oude) WHP de in het kader van een
reclamecampagne bestelde wagen niet levert, is hij schadevergoeding verschuldigd ten belope van de meerprijs van hetzelfde model bij een andere
verkoper bij wie de klant uiteindelijk een auto heeft gekocht (Vred. Aalst
1 september 1992,
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R.W. 1992-93, 965).

o

§ 4. ,,Sweepstake''-reclame (art. 23, 10
o

551. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 10

WHPC)

WHPC verbiedt reclame die bij de

consument (alleen) de hoop of de zekerheid wekt een product, een dienst
of enig voordeel te hebben gewonnen of te kunnen winnen door werking van
het toeval. Dit verbod geldt niet voor 1) de reclame voor de toegelaten
loterijen, 2) de reclame die, al dan niet gratis, aanbiedingen van deelnemingstitels aan de toegelaten loterijen bevat, op voorwaarde dat die aanbiedingen

niet

verbonden zijn aan de verwerving van andere producten of

diensten, en 3) reclame voor de gevallen bedoeld in artikel 56, 6

o

WHPC,

m.n. reclame voor een toegelaten vorm van gezamenlijk aanbod waarbij de
toegift bestaat uit een titel tot deelneming aan de Nationale Loterij of aan een
toegelaten prive
Â-loterij.

ruim geformuleerd en behelst meer dan de zuivere
sweepstakes, d.i. een loterijvorm waarbij het publiek wordt
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Het verbod is bijgevolg
reclame voor

uitgenodigd kennis te nemen van een trekking die in feite reeds heeft
o

plaatsgevonden (J. Stuyck, ,,Artikel 23, 10

WHPC: een geluksnummer?

Jaarboek H.P.
1993, 53). Deze promotionele geschenkenactie, geliefd door postorderbeof Schindler's lot'' (noot onder Antwerpen 29 juni 1993),

drijven, bestaat er meer bepaald in dat bepaalde, vooraf geselecteerde
personen een aan hen persoonlijk gerichte brief ontvangen met naast het
terug te zenden deelnemingsformulier aan de actie, een aanbod tot aankoop
waarop, voor de mogelijke deelname aan de actie, al dan niet verplicht moet
worden ingegaan. De actie zelf omvat een door de organisator samengesteld
prijzenpakket, gaande van gadgets tot enkele waardevolle ,,hoofd''prijzen.
Iedere deelnemer krijgt een nummer toebedeeld. De winnende nummers
worden doorgaans voorafgaand aan de toezending van de mailings getrokken
en stemmen qua aantal vaak met het aantal toegekende nummers overeen.
Alleen zijn het slechts de ,,uitverkorenen'' die de hoofdprijzen wegkapen. De
anderen moeten zich met een geschenk van zeer lage waarde tevreden
stellen.
o

Artikel 23, 10

WHPC geldt ook zonder dat er misleiding, zonder dat het

bestaan van een gezamenlijk aanbod (door de koppeling van de sweepstake
aan een aankoopverplichting) of zonder dat het verboden karakter van de
loterij moet worden aangetoond (Zie R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde
regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991: geen reclame voor
de Belgische wetgever'',

Jaarboek H.P. 1992, 93-94). Zelfs het opwekken

van de ,,hoop'' iets te hebben gewonnen, valt onder het verbod.

Voor de totstandkoming van de WHPC
not sweepstake?'' (noot onder Bergen 11 december 1991, Jaarboek H.P.
1991, 259 e.v.).
Het cassatiearrest van 24 september 1987 (R.W. 1987-89, 849 noot A. Vandeplas; D.C.C.R. 1988, 47 noot G.L. Ballon en P. De Vroede en J.T. 1987,
552. RECHTSPRAAK VoÂoÂR DE WHPC Ð

was de toestand van sweepstakes onzeker (zie R. Andersen, ,,Sweepstake or
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662) heeft geoordeeld dat de sweepstake een bij artikel 301 S.W. verbod loterij
uitmaakt, d.i. e
Âlke verrichting die het publiek aangeboden wordt en die
bestemd is om winst te verschaffen door middel van het lot. Dat de aanwijzing
van de winnaars door het lot bij sweepstakes reeds is geschied, vo
Âo
Â r het
publiek aangesproken wordt, is irrelevant. Artikel 301 S.W. viseert immers
,,alle'' verrichtingen die aan het publiek worden aangeboden. Met deze uitspraak van het Hof van Cassatie kwam een (voorlopig) einde aan het sinds
1974 aan de gang zijnde gevecht tussen Reader's Digest en de Belgische Staat,
en werd de uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel van 27 juli 1984
(Brussel 27 juli 1984,

J.T. 1985, 352, noot D. Van Bunnen) verbroken.

Het Hof van Beroep te Bergen waarnaar de zaak door het Hof van Cassatie

Jaarboek H.P. 1991, 246, noot
T.B.H. 1992, 458, noot), volgde het Hof van Cassatie en

werd verwezen (Bergen 11 december 1991,
R. Andersen en
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preciseerde dat artikel 301 S.W.

Ð elke verrichting omvat, onder welke vorm ook, zonder onderscheid te

gratis of te bezwarenden titel is
dat de term ,,winst'' ook de betekenis van ,,voordeel'' kan hebben
maken of die verrichting

Ð

Ð dat de uitdrukking ,,aangeboden aan het publiek'' niet naar het aanbod in
strikt juridische zin verwijst, maar er enkel op wijst dat alleen verrichtingen met een

publicitair karakter onder het verbod vallen, met uitslui-

ting van degene die georganiseerd zijn in familiekring of in een groep
personen.
Reclame voeren voor dergelijke vorm van loterij maakte derhalve een daad
strijdig met de eerlijke handelspraktijken uit. De beroepsrechter vervolgde
o

dat de invoering van artikel 23, 10 WHPC niets aan deze analyse wijzigde.
,,Le le
Âgislateur a voulu mettre un terme a
Á la pole
Âmique juridique dont fait
l'objet cette technique de promotion commerciale en interdisant directement
une telle publicite
Â''. Ter beantwoording van de steeds terugkerende vraag of

het gelijkheidsbeginsel van artikel 6 en 6bis G.W. wordt geschonden door
een verschillende behandeling te voorzien voor de op basis van de Wet van

31 december 1951 toegelaten loterijen en voor de Nationale Loterij (Wet van
6 juli 1964) enerzijds, en de verboden loterijen, anderzijds, besloot het Hof
van Beroep te Bergen een prejudicie
Èle vraag aan het Arbitragehof te stellen
(zie verder nr. 565). Op de eventuele onverenigbaarheid van het sweepstakes-verbod met het Europees recht ging de Bergense rechter niet in (zie
verder nr. 566).
De eindbeslissing in de Reader's Digest-zaak kreeg navolging in de rechtspraak. Niet het presteren van een inbreng (inzet) door de aangesproken
deelnemer, noch het cree
Èren van enig risico van verlies voor de deelnemer is
bepalend voor de kwalificatie van een ,,loterij'' in de zin van artikel 301 S.W.
Doorslaggevend is dat in het kader van een organisatie door het lot een winst
(profijt) wordt toegewezen: de

ratio legis van de artikelen 301 e.v. S.W. is

namelijk het bestrijden van de verleiding van het onzekere, het lot, als
gegeven dat winst (profijt) zou kunnen verschaffen (Vz. Kh. Turnhout
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R.W. 1988-89, 1339, noot P. De Vroede en T.R. 1990,
artikel 20, 4 (oude) WHP (Vz. Kh. Turnhout 23 december 1988, R.W. 198889, 1339, noot P. De Vroede en T.R. 1990, 105).
Toch bleef men ondanks de uitspraak van het Hof van Cassatie dissonante
uitspraken in de rechtspraak horen die het systeem van sweepstakes vali23 december 1988,

105). De daarrond gevoerde publiciteit viel daarom onder het verbod van
o

deerden.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel oordeelde dat
de sweepstake door Reader's Digest georganiseerd

geen enkele inzet van de

deelnemer vereiste en derhalve onmogelijk als loterij kon worden be-

schouwd. Artikel 301 S.W. beoogt de bestrijding van de ,,publieke demoralisering'', net zoals trouwens het (toenmalige) wetsontwerp WHPC, aldus de
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Brusselse stakingsrechter (Vz. Kh. Brussel 19 mei 1989,
noot D. Ryelandt).

J.L.M.B. 1990, 387,

Het Hof van Beroep van Antwerpen die moest uitspraak doen over het hoger
beroep tegen voormelde uitspraak van de Turnhoutse stakingsrechter van
23 december 1988 (

R.W. 1988-89, 1339 noot P. De Vroede en T.R. 1990,

105) baseerde zijn uitspraak in hoofdzaak op het feit dat de door Concordia
Mail gevoerde sweepstake acties in overeenstemming waren met de regelen
tot stand gebracht door de groepering van Postorderverkoop in samenwerking met de Jury voor Eerlijke Publiciteit. Zelfs indien zij strikt genomen een
inbreuk zouden zijn op de wet, kwamen deze acties niet voor als daden
waarbij t.o.v. de concurrentie geen fair play wordt betoond. Derhalve konden
ze, aldus het Antwerpse Hof, niet als oneerlijke handelsgebruiken worden
beschouwd. Het feit dat Concordia Mail als burgerlijk aansprakelijke voor
haar directeur door hetzelfde Hof bij een arrest van 23 september 1987
inzake vroegere sweepstake-acties was vrijgesproken van de tenlastelegging
niet-wettelijk toegelaten loterijen te organiseren, sterkte de rechter in zijn

Jaarboek H.P. 1990
T.R. 1991, 13). Een dag voor de voormelde uitspraak van het Hof van
Cassatie in de Reader's Digest-zaak (Cass. 24 september 1987, R.W.198788, 849 noot A. Vandeplas; D.C.C.R. 1988, 47 noot G.L. Ballon en P. De
Vroede en J.T. 1987, 662 ) had het Hof van Beroep te Antwerpen zich

overtuiging (Antwerpen 29 mei 1990 (vijfde kamer),
258 en

inderdaad in dezelfde voor sweepstakes gunstige zin uitgesproken door de

toenmalige acties van Concordia Mail niet als een vorm van loterij in de zin

T.R.
T.R. 1988, 27) hervormt).

van artikel 301 S.W. te kwalificeren (Antwerpen 23 september 1987,
1988, 28 dat Corr. Turnhout 14 september 1984 (

Zodoende werd het vonnis van de eerste rechter hervormd. Dit is een

enigszins verrassende motivering wanneer men bedenkt dat een wetsovertreding als een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad wordt beschouwd (Cass. 2 mei 1985,

T.B.H. 1985, 631, noot I. Verougstraete). De

voorziening in Cassatie tegen de uitspraak van de Antwerpse beroepsrechter
moge dan ook als geen verrassing overkomen.
De hervorming van zijn vonnis

dd. 23 december 1988 door het Antwerpse

Hof (vijfde kamer) heeft de Turnhoutse Rechtbank van Eerste Aanleg niet
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belet om in haar vonnis van 8 januari 1990 te blijven bij haar standpunt dat de
sweepstake-acties die Concordia Mail voert Ð weliswaar m.b.t. een volgende reeks Ð, een vorm van verboden loterij in de zin van artikel 301 S.W.
zijn, omdat de wetgever ,,het opwekken van de goklust als sociaal gevaarlijk
fenomeen aan banden heeft willen leggen'' (Rb. Turnhout 8 januari 1990,

T.R. 1992, 1807). Deze keer werd zij hierin door het Hof van Beroep te
Antwerpen (tiende kamer, dd. 12 april 1991, niet gepubl.) we
Âl gevolgd. Het
cassatieberoep werd verworpen bij arrest van 15 september 1992 (aldus de
noot onder Rb. Turnhout 8 januari 1990, T.R. 1992, 182). Het argument van

Concordia Mail dat artikel 6 G.W. door de toepassing van de strafwet werd
geschonden, werd door de Turnhoutse rechter van de hand gedaan: ,,een
bepaalde tegenstrijdigheid in de rechtspraak gedurende een bepaalde periode
houdt geen aantasting in van het gelijkheidsbeginsel doch is de uiting van
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een fundamenteel democratisch rechtsbestel waarin het hoogste rechtscollege uit hoofde van haar moreel gezag na verloop van tijd regulerend werkt
of waarin de wetgever uiteindelijk tot nieuwe initiatieven komt''.
Dit wetgevend initiatief kwam er gelukkig.
553. RECHTSPRAAK
artikel 23, 10

o

Â DE WHPC
NA

Ð ALGEMEEN Ð Met de invoering van

WHPC werden de rechters met een nieuwe taak belast,

m.n. deze van de interpretatie van de in deze bepaling gehanteerde bewoordingen. Een nieuw juridisch steekspel is echter begonnen, hetgeen de zaak
Postina en de zaak Movitex Ð die het tot het Hof van Cassatie bracht Ð
genoegzaam aantonen.
Vermits reclame voor sweepstakes voortaan onder een uitdrukkelijke vero

bodsbepaling (art. 23, 10

WHPC) valt, maakt dergelijke reclame ,,een

inbreuk op de bepalingen van deze wet'' in de zin van artikel 95 WHPC
uit, waarvan de stakingsrechter, op verzoek van de in artikel 98 WHPC
opgesomde personen Ð dus ook de minister of een consumentenorganisatie
Ð het bestaan kan vaststellen en de staking kan van bevelen. Sweepstakes op
zich, los van het element publiciteit, blijven als verboden loterijen, met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daden.
554. DE

ZAAK

POSTINA

T.

BELGISCHE STAAT Ð Het verzendhuis Postina is

een postorderbedrijf dat haar clie
Ènten bereikt door toezending op naam van
publiciteitsfolders waarin haar verkoopaanbod wordt voorgesteld. De folders
zijn vergezeld van een bestelenveloppe, bestaande uit twee luiken, m.n. een
bestelbon en een ,,geschenk-opvraag-document'', alsook van een gesloten
,,gelukkigenlijst'' waarin negen ,,geluksnummers'' zijn opgesomd. Het ,,Geschenk-Opvraag-Document'' vermeldt dat wanneer het niet-overdraagbaar
,,geluksnummer'' overeenstemt met e
Âe
Ân van de ,,Geluksnummers'', opgenomen in de ,,gelukkigenlijst'', de eigenaar van het document in ieder geval
het daartoe behorende geschenk, gaande van een wagen tot een ring of tot
slechts een ,,selectiegeschenk'', ontvangt. De personen aan wie de folders
worden toegestuurd blijken, wellicht via een marketingstudie, te zijn uit-
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gekozen, net zoals de winnaars. Dit zijn personen die volgens de marketingadviseur het meest geschikt zijn om in aanmerking te komen voor een prijs
en op deze wijze publiciteit te voeren voor de firma. Wel ontvangen degenen
die zich kenbaar maken aan Postina ook effectief deze prijs (Vz. Kh.

Jaarboek H.P. 1993 68, bevestigd door AntJaarboek H.P. 1993 38, noot J. Stuyck; J.T. 1994, 82,
noot D. Van Bunnen en Limb. Rechtsl 1993, 187, noot B. Ponet en H.
Tongeren 16 februari 1993,
werpen 29 juni 1993;
Lamon).

555. DE

ZAAK

MOVITEX

T.

BELGISCHE STAAT Ð Een ander postorderbedrijf

dat voor zijn operatie ,,Les Ensembles Art de Vivre'' aan de tand werd
gevoeld was de vennootschap achter Daxon, m.n. Movitex. Deze eenmalige
operatie beoogde, aldus de aan de geadresseerden toegezonden brief, om de
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beste en trouwe klanten van Daxon te belonen, maar ook om nieuwe klanten
te verwelkomen. Elke geadresseerde die zogezegd was geselectioneerd,
kreeg een nummer (,,nume
Âro de privile
Áge'') toebedeeld dat hem ook zonder
dat er een bestelling geplaatst werd, recht gaf op e
Âe
Ân van de geschenken die
werden afgebeeld. Bij het nummer 202 dat op alle aan de rechtbank afgeleverde documenten voorkwam, vond men de foto van een 36-delig servies,
van een 49-delig bestek en van een tafelkruimer van een aankoopwaarde van
50 F. Wat verder stond in de documenten het nummer 202 in de lijst van
nummers vermeld die gekoppeld waren aan de omvang van het aankoopcijfer, zonder verdere specificatie, en tevens dat de bezitters van het nummer
202 minstens de tafelkruimer ontvingen. Om te weten welk geschenk hem
toekwam diende een op de bestelbon gekleefd deel van de ,,avis de re
Âsultat''
door de consument te worden teruggestuurd.
In tegenstelling tot de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van

Jaarboek H.P. 1994, 272) die de
oordeelde het Hof van Beroep te Bergen (Bergen 6 februari 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 160, noot B. De Nayer en D.C.C.R. 1996, nr. 31, 124, noot F.

Doornik (Vz. Kh. Doornik 2 maart 1994,

vordering van de Belgische Staat op alle punten ongegrond verklaarde, ver-

Domon-Naert) deze door Movitex op poten gezette operatie op basis van artikel
o

o

23, 10 , 23, 1 en 94 WHPC Het Hof van Cassatie achtte de onverenigbaarheid
van deze praktijk met de algemene norm van artikel 94 WHPC voldoende ter
verantwoording van het bevel tot stopzetting van deze campagne (Cass.

R.C.J.B. 1998, 411, noot J. Stuyck; Jaarboek H.P. 1997,
T.B.H. 1998, 314, noot A. Puttemans (275) Ð zie verder nr. 628).

17 oktober 1997,
412 en

556. VORDERINGSGERECHTIGDE

PARTIJEN

Ð DE MINISTER

OF DE

BELGISCHE

STAAT? Ð De oorspronkelijke eis tegen Postina werd ingesteld door ,,1. De
Minister van Economische Zaken van het Koninkrijk Belgie
È, de Heer
Melchior Wathelet'', en ,,2. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn
Minister van Economische Zaken...''.
Krachtens artikel 98 WHPC stelt de Minister van Economische Zaken een
vordering tot staking in. Hij doet dit evenwel als orgaan van de Belgische
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Staat (Vz. Kh. Tongeren 16 februari 1993 (Postina), zie hoger nr. 554).
o

Artikel 98 § 1, 2

WHPC kent geen vorderingsrecht toe aan de natuurlijke

persoon die het ambt van minister waarneemt. De wet heeft het ambt zelf,
zijnde het orgaan van de Belgische Staat aangewezen om de stakingsvordering in te stellen. Dit ambt treedt in rechte op in de persoon van degene die
het ambt waarneemt, zonder evenwel aan deze laatste een vorderingsrecht in
eigen naam toe te kennen (Antwerpen 29 juni 1993 (Postina), zie hoger
nr. 554).
Het

belang van de Belgische Staat bestaat erin eerlijke handelspraktijken en

consumentenbescherming zoals geregeld in de WHPC te doen nakomen. Dit

belang wordt niet afgemeten aan de hand van gekende schendingen van
particuliere belangen. De wettelijke opdracht die de Belgische Staat is
gegeven impliceert dat het algemeen belang benaarstigd wordt zonder dat
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de Staat hiervan telkenmale

in concreto het bewijs moet leveren (Antwerpen

29 juni 1993 (Postina), zie hoger nr. 554). De minister heeft met andere

woorden een objectief vorderingsrecht (Vz. Kh. Tongeren 16 februari 1993
(Postina), zie hoger nr. 554).
De Belgische Staat streeft een wettig belang na bij de verdediging van de
belangen van de consument die door artikel 94 WHPC beschermd worden
tegen gesofisticeerde marketingsystemen die hen aansporen tot ,,consumeren'' in een context waar ze dit uit eigen wil wellicht niet hadden gedaan
(Bergen 6 februari 1996 (Movitex), zie hoger, nr. 555).
557. HET

CONSUMENTENBEELD

Ð De wettelijke bescherming van de con-

sument moet beoordeeld worden rekening houdende met de gemiddelde
consument die normaal en op redelijke wijze verwittigd is. De wet is er niet
om de zwakken van geest te beschermen. Het publiek moet zelf een minimale inspanning aan oplettendheid en aan nadenken aan de dag leggen (Vz.
Kh. Doornik 2 maart 1994 (Movitex), zie hoger nr. 555). Het Hof van Beroep
te Bergen was evenwel de mening toegedaan dat zelfs wanneer men de
gemiddelde consument als uitgangspunt neemt, de operatie op misleidende
wijze de hoop van een voordeel en bij de minder begaafde consumenten,
zelfs de zekerheid iets waardevols te hebben gewonnen, opwekt (Bergen
6 februari 1996 (Movitex), zie hoger nr. 555).
De visie die in de uitspraak van het Hof van Beroep te Bergen doorschemert,
m.n. dat de gemiddelde consument niet altijd de meest aangepaste referentiebasis is, vindt men nog explicieter in het vonnis van de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van Namen terug. Deze moest oordelen over
verschillende operaties door 3 Suisses opgezet (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995,

Jaarboek H.P. 1995, 154).

De verwijzing naar een consument die ,,normaal en redelijk verwittigd'' is, is
onvoldoende om de normen van correct en loyaal gedrag die zich opdringen
inzake postorderverkoop te apprecie
Èren. Bij een verkoop op afstand is de
bescherming van de consument des te meer noodzakelijk aangezien verkoper
en consument niet aanwezig zijn en de consument slechts een min of meer
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getrouwe afbeelding of beschrijving van het aangeboden product ziet. In het
kader van de WHPC past het dat specifiek die categorie van consumenten
beschermd worden die niet altijd de juiste draagwijdte begrijpen van de
boodschappen waarmee specialisten hun psychologische terughoudendheid
trachten te laten overwinnen, en bij hen een soort van morele verplichting
proberen op te wekken als tegenprestatie voor de aangekondigde ,,prestigieuze'' geschenken. Waar het juist is dat de consument het bewijs moet
leveren van een minimum aan aandacht en onderscheidingsvermogen, is het
evenzeer zo dat hij aanspraak mag maken op een klimaat van goede trouw,
van vertrouwen en van veiligheid waardoor hij niet moet overgaan tot een
minutieus onderzoek van de subtiliteiten en valstrikken van publicitaire
boodschappen.
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558. DRAAGWIJDTE

VAN ARTIKEL

o

23, 10

WHPC Ð Zelfs indien de sweepo

stake aan de oorsprong ligt van artikel 23, 10 WHPC is het duidelijk dat de
wetgever elke promotie heeft willen treffen die de consument de indruk geeft
dat het lot hem gunstig gezind is. Gans artikel 23 WHPC dient trouwens niet
restrictief te worden geõÈnterpreteerd, aangezien het de duidelijke bedoeling
van de wetgever was om alle vormen van misleidende reclame te reglementeren (Bergen 6 februari 1996 (Movitex), zie hoger nr. 555).
559. TOEPASSINGSVOORWAARDEN
ZEKERHEID''

VAN ARTIKEL

o

23, 10

WHPC Ð ,,HOOP

OF

Ð De elementen hoop en zekerheid zijn vervat in de ,,geluks-

nummers'' van de folders van Postina. De consument heeft op het moment

zekerheid een prijs te hebben ontvangen, en
hoopt op de grootste prijs (Vz. Kh. Tongeren 16 februari 1993 (Postina), zie

van ontvangst van de folder de

hoger nr. 554). De gewekte hoop dient derhalve weliswaar niet in provocatieve zin te worden begrepen, m.n. dat men doet hopen op iets dat men toch
niet zal ontvangen, maar dit neemt niet weg dat de reclame zodanig is
opgesteld dat bij iedere geadresseerde aan wie een hoofdgeschenk is toegekend de hoop op het grootste, minstens e
Âe
Ân van de grotere geschenken wordt
gewekt (Antwerpen 29 juni 1993 (Postina), zie hoger nr. 554).
560. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

VAN ARTIKEL

BEN GEWONNEN OF TE ZULLEN WINNEN''

o

23, 10

WHPC Ð ,,TE

HEB-

Ð Postina hield voor dat het onder-

scheid tussen een geschenkenactie, zoals de hunne, en een sweepstake ligt in
het feit dat de bestemmelingen niets zouden hebben ,,gewonnen'', doch dat
hen geschenken zouden zijn

toegekend volgens de gegevens van een toeken-

ningsprotocol. Dit argument werd zowel door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren (16 februari 1993 (Postina), zie hoger
nr. 554) als door het Hof van Beroep te Antwerpen (29 juni 1993 (Postina),
zie hoger nr. 554) verworpen.
Het ganse systeem (de toekenning van een niet overdraagbaar ,,geluksnummer'', de aansporing tot opening van de enveloppe met de lijst van winnende
nummers; de termen ,,geschenk'' en ,,geluk''), wekt de indruk dat, niet een
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weinig aannemelijk animus donandi van het postorderbedrijf, doch wel het
geluk de enige reden voor de toekenning van het geschenk is. Dit geluk
zal ervaren worden als een gelukkig toeval, zoals wanneer men een loterij
wint. De bestemmeling van de geschenkenactie is derhalve wel overtuigd
iets te hebben gewonnen (Antwerpen 29 juni 1993 (Postina), zie hoger
nr. 554).
561. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

VAN ARTIKEL

o

23, 10

WHPC Ð DE

WER-

KING VAN HET TOEVAL VOLGENS DE SUBJECTIEVE INDRUK VAN DE CONSUMENT

Ð

De voorwaarde dat men door het toeval gewonnen heeft of kan winnen dient
beoordeeld in hoofde van de consument en niet in hoofde van de organisator
van de sweepstake. Derhalve is de concrete werkwijze die achter de reclame
schuil gaat, meer bepaald het feit dat de winnaars zouden zijn geselecteerd
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met uitsluiting van het toeval op grond van een aantal objectieve criteria,
irrelevant. Het volstaat dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat hij
door het toeval gewonnen heeft, hetgeen in casu het geval is (Vz. Kh.
Tongeren 16 februari 1993 en Antwerpen 29 juni 1993(Postina), zie hoger
nr. 554).
Het misleidend karakter van een promotie kan slechts beoordeeld worden
aan de hand van haar perceptie door haar bestemmelingen en niet aan de
hand van de kennis die haar organisator er kan van hebben. Bij de bestemmelingen bestaat, afhankelijk van hun intelligentie, hetzij de zekerheid,
hetzij de hoop iets waardevols te hebben gewonnen door de werking van
het toeval, vermits de details van de organisatie van de promotie hen
onbekend zijn. Een bewijs van een precieze schade is voor de toepassing
o

van artikel 23, 10

WHPC niet vereist. Movitex werd daarom verplicht om

deze publiciteit stop te zetten vermits de selectiecriteria tot aanduiding van
de nummers die recht geven, gratis of niet, op een product, een dienst of enig
ander voordeel, niet op een volledige, gedetailleerde en gemakkelijk te
begrijpen manier in de verzonden brieven waren vermeld (Bergen 6 februari
1996 (Movitex), zie hoger nr. 555).
Hiermee hervormt het Hof van Beroep te Bergen de beslissing van de eerste
rechter in de zaak Movitex. Deze had geoordeeld dat de betrokken publicio

teitscampagne artikel 23, 10

WHPC niet schendt omdat de selectie van de

winnaars van een geschenk op basis van objectieve criteria was gebeurd
(m.n. de hoegrootheid van de gedane aankopen), en de publiciteitsboodschap
geen enkele dubbelzinnigheid bevatte die deed geloven dat het toeval
exclusief gespeeld had of minstens van doorslaggevende aard was geweest
voor de toekenning van de winnende loten. Het feit dat er geen trekking was
geweest, bewees dat het toeval niet had gespeeld (Vz. Kh. Doornik 2 maart
1994 (Movitex), zie hoger nr. 555).
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Namen (Vz. Kh. Namen
31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154 (B. Staat t. Usines Saint Brice)), net
zoals het Hof van Beroep te Bergen in de Movitex-zaak (Bergen 6 februari
1996 (Movitex), zie hoger nr. 555) spraken zich in dezelfde zin uit.
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562. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

VAN ARTIKEL

DING VAN DE WETGEVING OP DE LOTERIJEN

o

23, 10

WHPC Ð OVERTRE-

(NEEN) Ð De toepassing van artikel

o

23, 10 WHPC vereist geen overtreding van de wetgeving in verband met de
loterijen, maar verbiedt enkel bepaalde praktijken die gericht zijn op de
bevordering van het verkopen van goederen of diensten, en die in hoofdzaak
door postorderbedrijven worden aangewend. Deze bepaling beoogt de ontwikkeling van postorderbedrijven die hun verkoop stimuleren op grond van
andere troeven (het gedane aanbod van producten of diensten, het gemak en
de toegankelijkheid, betere vergelijkingsmogelijkheden en betere dienst-naverkoop) dan het aangeboden geluksnummer, de ene personenauto of de
o

namaak diamanten ring. In die zin is artikel 23, 10

WHPC zonder enige

invloed op de wetgeving op de loterijen. Een prejudicie
Èle vraag aan het
Arbitragehof in verband met de toepassing van het gelijkheidsbeginsel is
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daarom overbodig (Vz. Kh. Tongeren 16 februari 1993 (Postina), zie hoger
nr. 554). Deze overbodigheid was volgens de beroepsrechter (Antwerpen
29 juni 1993 (Postina), zie hoger nr. 554) gelegen in het feit dat het
Arbitragehof zich reeds over deze problematiek uitsprak, zie verder nr. 565).
563. TOETSING AAN ARTIKEL 94 WHPC Ð Over de onverenigbaarheid van de
operatie ,,Les Ensembles Art de Vivre'' met de algemene norm van artikel 94
WHPC (oneerlijke handelsgebruiken die de belangen van de consument
schaden of kunnen schaden) spraken de opeenvolgende rechters in de
Movitex-zaak zich ieder op hun manier uit.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Doornik achtte een
inbreuk op artikel 94 WHPC, die er zou in bestaan dat Movitex de consument
doet geloven dat het plaatsen van een belangrijke bestelling hem recht geeft
op een geschenk, niet voorhanden. Zijn argumentatie was in hoofdzaak
gebaseerd op het gebruikelijke van het overstelpt worden door reclame en
gadgets en van de doelstelling van reclame, m.n. de consument tot kopen
aanzetten (Vz. Kh. Doornik 2 maart 1994 (Movitex), zie hoger nr. 555).
Het Hof van Beroep van Bergen, daarentegen achtte het flagrant dat de
betrokken operatie, door zijn misleidend en manipulerend karakter, gericht
op de wijziging van het aankoopgedrag van de consument, onder het toepassingsgebied van artikel 94 WHPC valt. Het Hof vervolgt dat zelfs wanneer deze operatie niet onder artikel 22 en 23 WHPC zou vallen Ð quod
non Ð men met succes een beroep op de algemene norm van artikel 94
WHPC zou kunnen doen (Bergen 6 februari 1996 (Movitex), zie hoger
nr. 554). Het geeft hiermee het subsidiaire karakter van het beroep op de
algemene norm van artikel 94 WHPC ten aanzien van de specifieke reclamebepalingen aan.
De uitspraak van het Hof van Cassatie in deze zaak krijgt een verrassende
wending. Hoewel beide partijen uitgebreid waren ingegaan op de al dan niet
o

o

toepasselijkheid en schending van de artikelen 23, 1 en 23, 10 WHPC, en
slechts kort de eventuele toepassing van artikel 94 WHPC toelichtten, gaat
het Hof van Cassatie alleen op dit derde deel in.
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Het Hof van Cassatie poneert meer bepaald dat het arrest dat op basis van de
door hem aangegeven overwegingen verklaart dat de reclame van de verkoper manipulerend werkt en strijdig is met de eerlijkheid die een professioneel ten aanzien van een consument moet hebben, een correcte toepassing
van artikel 94 WHPC maakt. Hieruit vloeit voort dat het arrest op basis van
artikel 94 WHPC wettig zijn beslissing tot staking van de gevoerde reclame
rechtvaardigt. Deze wettigheid komt, aldus het Hof van Cassatie, door de
o

overwegingen over de artikelen 23, 1

o

en 10

WHPC niet in het gedrang.

Deze elementen, ook al zouden ze gegrond zijn, zouden bijgevolg niet tot
verbreking van het arrest aanleiding geven. Deze onderdelen van het middel
werden daarom door het Hof onontvankelijk verklaard (Cass. 17 oktober
1997, R.C.J.B. 1998, 411, noot J. Stuyck; Jaarboek H.P. 1997, 412 en T.B.H.
1998, 314, noot A. Puttemans (275)).
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Met Stuyck kunnen we ernstige vraagtekens plaatsen bij het nut van een
gedetailleerd reclameverbod (art. 23 WHPC) wanneer een beroep op de
algemene norm van artikel 94 WHPC evenzeer soelaas brengt (J. Stuyck,
,,La norme de loyaute
Â a
Á l'e
Âgard des consommateurs et les superfluite
Âs
le
Âgislatives en matie
Áre de pratiques du commerce'' (noot onder Cass. 17 oktober 1997), R.C.J.B. 1998, 418 en 423).
564. SWEEPSTAKES Ð GRENS MET ,,WAARDEBONNEN''

EN MET

,,WEDSTRIJDEN''
o

Ð Bij de beoordeling of er een inbreuk is op artikel 23, 10

WHPC is de

essentie
È le vraag of de gehanteerde werkwijze een verwachting bij de conÂ de
Â (,,45.000 BEF
sument kan opwekken. Het argument dat een krabproce
voordeel of misschien zelfs meer'' en ,,vlug! Krab hier! 2 x hetzelfde bedrag
= uw persoonlijk voordeel'') niet kan aanzien worden als een verdoken loterij
doch wel als een waardebon, vermits het bedrag dat door iedere consument
wordt verkregen hetzelfde is (korting van 60.000 BEF) en de doorsneeconsument op geen enkele manier kan worden misleid, is niet dienend. Degene
die de gewraakte folder in handen krijgt weet vooraf niet welk profijt hij
kan doen, en het systeem en de tekst suggereren een mogelijks voordeel
zonder dat daarom zekerheid wordt gegeven. Het verweer dat de kritische
verbruiker onmiddellijk begrijpt dat het niet om een loterij gaat is niet dienend
aangezien er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de doorsneeconsument en de kritische verbruiker (Corr. Gent 28 mei 1997, Jaarboek H.P.
1997, 162).
De reclame die bij de consument de hoop opwekt een product te kunnen
winnen en die enerzijds het accent legt op het concept van een kansspel,
zoals de keuze van de gebruikte termen aantonen (,,spel''-,,jackpot'') en
waarvan anderzijds het recht op deelname afhankelijk wordt gesteld van de
weinig dwingende voorafgaandelijke formaliteit om zich naar de verkoopruimte te begeven en daar 2 vragen te beantwoorden waarvan de elementen ter beantwoording van deze vragen in de verkoopruimte ter beschikking van het publiek liggen, legt een onmiskenbaar verband tussen
het geschenk en de werking van het toeval en kan niet beschouwd worden als
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reclame voor een wedstrijd maar wel voor een niet-toegestane loterij,
verboden door artikel 23, 10

o

WHPC (Vz. Kh. Brussel 7 juni 1995, Jaar-

boek H.P. 1995, 188). Reclame voor een wedstrijd met schiftingsvraag,
die niet misleidt en benadrukt dat er geen aankoopverplichting bestaat
zou wel een uitwijkmogelijkheid voor de verkoper zijn (aldus R. Van Den
Bergh ,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet handelspraktijken
1991: geen reclame voor de Belgische wetgever'', Jaarboek H.P. 1992, 95,
nr. 33).
565. WETGEVING

OP DE LOTERIJEN EN ARTIKEL

o

23, 10

BAARHEID MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL VAN ARTIKEL
o

Wanneer men de rechter vraagt om artikel 23, 10

6

WHPC Ð VERENIG-

EN

6BIS GRONDWET Ð

WHPC aan artikel 6 en

6bis van de Grondwet te toetsen, omdat het kwalificeren van een geschen-
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kenactie als een sweepstake impliceert dat deze actie een loterij is die ten
aanzien van de Nationale Loterij en van de toegelaten loterijen ongelijk
wordt behandeld, komt dit er in feite op neer dat men de toetsing vraagt van
de wetgeving op de loterijen (Wet van 31 december 1851 op de loterijen en
Wet van 6 juli 1964 op de Nationale Loterij, weliswaar opgeheven en
vervangen door de Wet van 22 juli 1991) aan artikel 6 en 6bis van de
Grondwet (Antwerpen 29 juni 1993 (Postina), zie hoger nr. 554). De Wet
op de loterijen van 1851 poneert namelijk een principieel loterijverbod, met
uitzonderingen voor loterijen met een exclusief doel van openbaar nut die
door de overheid zijn toegelaten (art. 7 Wet 1851), en voor financie
Èle
operaties die door de nationale regering zijn toegelaten (art. 8 Wet 1851).
De loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd besteden de
winst eveneens aan een doel van openbaar nut (zie het K.B. van 20 februari
1992, B.S. 13 maart 1992).
Dergelijke prejudicie
Èle vraag is overbodig vermits het Arbitragehof, op
verzoek van het Hof van Beroep te Bergen (Bergen 11 december 1991,
Jaarboek H.P. 1991, 246, noot R. Andersen en T.B.H. 1992, 458, noot) deze
vraag in zijn arrest van 18 februari 1993 (Arbitragehof nr. 12/93, 18 februari
1993, B. Staat t. Reader's Digest) reeds beantwoordde in volgende zin:
,,de wettelijke regelingen die loterijen in het algemeen verbieden doch
bepaalde loterijen toestaan waarvan de opbrengsten het algemeen belang
ten goede komen en die geen maatregelen inhouden die niet in een redelijke
verhouding tot het beoogde doel zouden staan, schenden het gelijkheidsbeginsel niet''. Aan het vereiste van proportionaliteit tussen doel en middelen was volgens het Arbitragehof voldaan omdat de personen die een loterij
willen organiseren maar niet voldoen aan de voorwaarden, steeds biljetten
bij een toegelaten loterij kunnen kopen om ze vervolgens in circulatie te
brengen (zie D. Van Bunnen, ,,La publicite
Â suscitant des espoirs fallacieux
o

ou le sweepstake a
Á l'e
Âpreuve du nouvel article 23, 10 L.P.C.C. et de l'article
30 du Traite
Â C.E.E.'' (noot onder Antwerpen 29 juni 1993), J.T. 1994, 87)
(achtten een nieuwe vraag overbodig: Antwerpen 29 juni 1993 (Postina), zie
hoger nr. 554; Bergen 6 februari 1996 (Movitex), zie hoger nr. 555).
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o

566. ARTIKEL 23, 10 WHPC Ð VERENIGBAARHEID MET DE EUROPESE REGELGEVING

Ð ALGEMEEN Ð Een veel gehoord argument ter verwerping van de
o

toepassing van artikel 23, 10 WHPC is de onverenigbaarheid van het in deze
bepaling neergelegde reclameverbod met het Europees recht, meer bepaald
met artikel 30 E.G.-Verdrag. Het was ook een voor Reader's Digest wellicht
laatste verhoopt redmiddel om in het gelijk te worden gesteld (Bergen
6 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 153, zie verder nr. 567).
o

Bij een toetsing van artikel 23, 10 WHPC speelt niet alleen artikel 30 E.G.Verdrag en het hogervermelde Keck-arrest en het daarin gemaakte onderscheid tussen bepaalde Ð niet alle Ð verkoopmodaliteiten van goederen
(zoals reclametechnieken) die voortaan buiten de werkingssfeer van artikel
30 E.G.-Verdrag vallen, en voorschriften betreffende de voorwaarden waaraan de goederen moeten voldoen, die wel nog onder het verbod van 30 E.G.-
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Verdrag vallen (en derhalve de toets aan de rule of reason-leer moeten
blijven doorstaan (zie hoger nr 461).
Van meer belang met betrekking tot loterijen is de uitspraak van het Hof van
Justitie in de Schindler-zaak (H.v.J. 24 maart 1994, Her Majesty's Customs
and Excise t. Gerhart en Jo
È rg Schindler, C-275/92, Jur 1994, I-1039 en R.W.
1994-95, 131, noot G. Straetmans). Vermits een loterij een dienst is in de zin
van artikel 60 E.G.-Verdrag, vallen nationale reglementeringen die de invoer
van advertenties voor en van deelnemingsformulieren aan een loterij die in
een andere lidstaat wordt georganiseerd belemmeren, onder het toepassingsgebied van artikel 59 E.G.-Verdrag, de tegenhanger van artikel 30 E.G.Verdrag voor diensten. De loterijbiljetten en het reclamemateriaal (goederen
weliswaar) die worden ingevoerd en verspreid mogen immers niet losgekoppeld worden van de loterij zelf. Ze zijn geen doel op zich, maar slechts de
concrete vormgeving van de organisatie of de werking van een loterij.
Aan de orde was de vraag of het verbod voor een Duitse onderneming om in
het Verenigd Koninkrijk reclamefolders en bestelformulieren voor deelname
aan een door deze onderneming georganiseerde loterij te verspreiden dat op
het in de Gaming Act 1968 vervatte principie
È le verbod tot organisatie van en
reclame voor loterijen, was gebaseerd, verenigbaar was met het vrij dienstenverkeer (art. 59 E.G.-Verdrag).
Het Hof van Justitie was van oordeel dat het betrokken verbod een belemmering vormde op het dienstenverkeer, maar een rechtvaardiging kon vinden in
de noodzaak tot bescherming van de deelnemers (tegen fraude) en van de
sociale orde, op voorwaarde dat de beperkingen niet discriminerend zijn (zie
o

M. Tison, Diss., 188, nr. 510; J. Stuyck, ,,Artikel 23, 10

WHPC: een

ongeluksnummer? of Schindler's Lot'' (noot onder Antwerpen 29 juni
1993), Jaarboek H.P. 1993, 55; H. Gilliams, Y. Van Gerven, J. Wauters
en P. Wytinck, ,,Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemingsrecht
(januari 1993-juli 1994)'', T.B.H. 1994, nr. 796, nr. 796, nrs. 103 e.v.).
Omdat de Britse wetgeving op de loterijen niet discriminerend werd bevonden, kwam de klemtoon aldus te liggen op de rechtvaardigingstest (bescher-
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ming van de dienstontvangers, meer in het algemeen van de consument en
bescherming van de maatschappelijke orde) en op de proportionaliteitstest
(noodzakelijkheid gebaseerd op overwegingen van zedelijke, religieuze of
culturele aard, met inbegrip van de gevaren voor criminaliteit en fraude, en
voor schadelijke individuele en maatschappelijke gevolgen wegens het aansporen tot verkwisting, en subsidiair, gebaseerd op de bijdrage tot de
financiering van (onbaatzuchtige) activiteiten van algemeen belang). Dit
alles rechtvaardigt dat de lidstaten over een voldoende beoordelingsvrijheid
beschikken om te bepalen wat noodzakelijk is voor de bescherming van de
spelers, en meer in het algemeen, rekening houdend met de sociale en
culturele bijzonderheden van iedere lidstaat, voor de bescherming van de
maatschappelijke orde. In die omstandigheden staat het aan de lidstaten vrij
niet alleen te beoordelen of het noodzakelijk is de loterijactiviteiten te
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beperken, maar ook deze te verbieden, op voorwaarde dat die beperkingen
niet discriminerend zijn. Aldus werd de Britse wet aan de algemeen belangtoets onderworpen.
Of dit een bewijs is dat de Keck-leer geen aanwending kan vinden binnen het
dienstenverkeer, hangt af van de wijze waarop men de Schindler-zaak
benadert, m.n. als een geval waarin een reclameverbod werd onderzocht
als een verkoopmodaliteit van een loterijdienst (bewijs), dan wel als een
geval waarin het verbod om de geadverteerde dienst alsdusdanig te verlenen
aan een toets werd onderworpen (geen bewijs) (zie M. Tison, Diss., 188,
nr. 510 met verwijzingen).
Een correcte toetsing van de Belgische wetgeving op de loterijen en van het
o

daarmee samenhangend reclameverbod van artikel 23, 10

WHPC (in de

gevallen dat het reclame voor loterijen betreft) aan het Europees recht,
vereist dat ook met de Schindler-zaak rekening wordt gehouden (voor wat
o

de toetsing van artikel 23, 10 WHPC betreft, tenminste in de veronderstelling dat in de Schindler zaak een reclameverbod centraal stond). Het valt te
o

vrezen dat de uitzonderingen die artikel 23, 10 WHPC maakt voor reclame
voor toegelaten loterijen de toets aan de non-discriminatietest niet zullen
doorstaan wanneer de Belgische overheden bij het verlenen van de toelating
een discriminerende toepassing zouden maken van de in de Wet op de
loterijen van 1851 voorziene uitzonderingen (aldus H. Gilliams, Y. Van
Gerven, J. Wouters en P. Wytinck, l.c. 799, nr. 106; J. Stuyck, l.c. 56; G.
Straetmans, commentaar onder H.v.J. 24 maart 1994, R.W. 1994-95, 131).
o

Aldus zou artikel 23, 10

WHPC los van de rechtvaardigings- en proporti-

onaliteitstest alleen al wegens zijn discriminerend karakter met artikel 59
E.G.-Verdrag onverenigbaar zijn. Dergelijke discriminerende nationale
maatregel zou alleen nog maar gerechtvaardigd kunnen worden op grond
van artikel 56 E.G.-Verdrag (openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid).
Tegen deze Europese achtergrond past het thans om na te gaan hoe de
Belgische rechters de Europese toets van artikel 23, 10

o

WHPC hebben

doorgevoerd.
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567. ARTIKEL 23, 10 WHPC Ð VERENIGBAARHEID MET
GEVING

DE

EUROPESE

REGEL-

Ð TOEPASSINGSGEVALLEN Ð In de zaak Postina beperkte de eerste
o

rechter zijn toetsing van artikel 23, 10 WHPC aan de Europese Wetgeving
tot de overweging dat uit het Cassis de Dijon-arrest (H.v. J. 20 februari 1979,
Rewe t. Bundesmonopolverwaltung fu
È r Branntwein, nr. 120/78, Jur. 1979,
649), het arrest Dansk-Supermarket (H.v.J. januari 1981, nr. 58/80, Jur.
1981, 181) en het arrest Oosthoek Uitgeversmaatschappij (H.v.J. 15 december 1982, 286/81, Jur., 1982, 4575) van het Hof van Justitie blijkt dat de
bescherming van de consument (en van de eerlijkheid van de handelstransacties) een gebiedende wetgeving kan in stand houden die een beperkende
nationale reglementering bevat (Vz. Kh. Tongeren 16 februari 1993, Jaarboek H.P. 1993, 68). De andere toepassingsvoorwaarden van de rule of
reason-leer, in het bijzonder de proportionaliteitsvoorwaarde werden niet
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onderzocht.
Het Hof van Beroep te Antwerpen vergaloppeert zich door de consumentenbescherming en de eerlijke handelspraktijken als doelstellingen van een
nationale maatregel, in verband te brengen met artikel 36 E.G.-Verdrag
i.p.v. met de algemeen belangtoets van de rule of reason-leer (Antwerpen
29 juni 1993 (Postina), Jaarboek H.P. 1993, 38, kritische noot J. Stuyck en
Limb. Rechtsl. 1993, 187, kritische noot B. Ponet en H. Lamon). Artikel 36
E.G.-Verdrag dat inderdaad bepaalt dat artikel 30 tot 34 E.G.-Verdrag geen
beletsel vormen voor beperkingen op het vrij verkeer van goederen die
gerechtvaardigd zijn wegens o.m. de openbare orde en de gezondheid en
het leven van personen, werd, in tegenstelling tot hetgeen het Hof van Beroep
te Antwerpen beweert, nooit met consumentenbescherming in verband gebracht. Stellen dat ,,de bescherming van de consument en de eerlijke handelso

praktijken, waarvan artikel 23, 10 WHPC de emanatie is, deel uitmaakt van
de bescherming van de openbare orde en van de gezondheid van het leven
van personen'' is derhalve onjuist.
In de zaak Movitex ging het Hof van Beroep te Bergen uitgebreid in op de
o

verenigbaarheid van artikel 23, 10 WHPC met het Europees recht en betrok
het hierbij zowel het Keck-arrest als de Schindler-zaak (Bergen 6 februari
1996 (Movitex), zie hoger nr. 555).
o

Artikel 23, 10 WHPC moet, aldus het Hof van Beroep, beschouwd worden
als een bepaling die een bepaalde methode van verkooppromotie, die niets
anders is dan een verkoopmodaliteit zoals het Hof van Justitie dit in zijn
Keck-arrest opvat, verbiedt. Gezien die bepaling op dezelfde wijze toepasselijk is op alle personen die hun activiteiten op het Belgisch grondgebied
voeren en op gelijke wijze de commercialisering van nationale producten en
producten afkomstig uit andere lidstaten treft, ontsnapt zij aan de toepassing
van artikel 30 E.G-Verdrag. Het hof past hiermee de extensieve interpretatie
van de Keck -leer toe (zie hoger nr. 461).
Bij zijn verwijzing naar het Schindler-arrest beklemtoont het Hof van Beroep
te Bergen de hogervermelde, aan de nationale autoriteiten gelaten beoordelingsvrijheid om loterijactiviteiten te beperken of zelfs te verbieden, op
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voorwaarde dat deze beperkingen niet discrimineren volgens nationaliteit.
De Belgische loterijwetgeving zou de non-discriminatietest goed doorstaan
omdat zij, zoals het Arbitragehof in zijn arrest van 18 februari 1993 heeft
geponeerd, differentieert volgens de bestemming die aan de winsten gegeven
worden (doelstelling van algemeen belang of van humanitaire aard), hetgeen
een objectief criterium is, en niet volgens nationaliteit. In het vereiste van een
toelating door de Belgische overheid (zie hoger nr. 566) zag de rechter
blijkbaar geen problemen.
Derhalve achtte het Hof van Beroep te Bergen het overbodig om aan het Hof
van Justitie de prejudicie
Èle vraag te stellen of artikel 30 E.G-Verdrag zich
tegen een zuiver sweepstakeverbod verzet.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen die zich over
o
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verschillende acties van 3 Suisses moest uitspreken achtte artikel 23, 10

WHPC, als bepaling die een verkoopmodaliteit beperkt of verbiedt, die
zonder onderscheid van toepassing is op alle economische operatoren die
beroep doen op de bewuste reclamevorm en die de commercialisatie in
rechte en in feite van nationale producten en van die afkomstig van andere
lidstaten op dezelfde manier treft, met toepassing van de Keck-leer evenmin
strijdig met artikel 30 E.G. Derhalve ontsnapt deze bepaling aan de proportionaliteitstoets (Vz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jaarboek H.P. 1995, 154).
Readers Digest trachtte tenslotte ook de ,,Europese weg'' om de rechtmatigheid van hun sweepstakes te bewijzen wegens de onverenigbaarheid van
o

artikel 23, 10 WHPC met het E.G.-Verdrag (Bergen 6 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 153). Hun volharding, zelfs na een Cassatie-uitspraak tegen
hen ( zie hoger, nr. 552), werd evenwel niet beloond. In nagenoeg dezelfde
bewoordingen als in zijn uitspraak van dezelfde datum in de zaak Movitex,
verklaarde het Hof van Beroep te Bergen, het Belgisch verbod van sweepstakes niet strijdig met artikel 30 E.G.-Verdrag.
o

568. ARTIKEL 23, 10 WHPC Ð VERENIGBAARHEID MET DE EUROPESE REGELGEVING

o

Ð CONCLUSIE Ð Het verbod van artikel 23, 10

WHPC is zeer

streng. Zo men tot de toets van deze bepaling aan het proportionaliteitso

criterium komt, hetgeen vereist dat artikel 23, 10 WHPC niet discriminatoir
wordt geacht (zie hoger nr. 566) en dat men de restrictieve interpretatie van
de Keck- leer toepast (en men met sweepstakes met een rechtstreeks grensoverschrijdend effect te maken heeft Ð zie hoger nr. 461), dan zal deze
wellicht negatief uitvallen. Het beoogde doel, de bescherming van de consument, kan immers wellicht ook via minder handelsbelemmerende maatregelen worden bereikt. Gezien bij sweepstakes het gevaar vooral schuilt in
het misleidend karakter van de reclame of in de onaanvaardbare druk die op
de consument wordt uitgeoefend, zou het verbod van misleidende reclame en
van gezamenlijk aanbod kunnen volstaan om de beoogde doelstelling te
realiseren (aldus: R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de
reclame in de wet handelspraktijken 1991, geen reclame voor de Belgische
wetgever'', Jaarboek H.P. 1992, 95, nr. 33).
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569. KWALIFICATIE

VAN ARTIKEL

o

23, 10

SCHRIFT IN DE ZIN VAN DE RICHTLIJN
MELD

WHPC

83/189/E.G.,

ALS EEN TECHNISCH VOORDAT MOET WORDEN AANGEo

Ð Noch het reclameverbod van artikel 23, 10

WHPC, noch de

handelspraktijken waarvoor het verboden is reclame te voeren zijn technische
voorschriften of normen in de zin van de Richtlijn 83/189/E.G. van 28 maart
1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (P.B.L. 1983, Afl. 109, 8). Een prejudicie
Èle vraag stellen
aan het Hof van Justitie is derhalve overbodig (Vz. Kh. Tongeren 16 februari
1993, Jaarboek H.P. 1993, 68, en Antwerpen 29 juni 1993, Jaarboek H.P.
1993, 38, instemmende noot (op dat punt) J. Stuyck (Postina)).
570. SWEEPSTAKE Ð VORDERING TOT UITBETALING VAN DE HOOFDPRIJS Ð Een
bericht van uitloting van de consument wordt toegestuurd en vermeldt o.m.
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,,Grote prijsuitreiking Ð Eigendomsbewijs Ð Heden werd definitief vastgesteld dat mevrouw M., (...) eigenaar van een prijs of geschenk is aan de
grote prijsuitreiking (...) Haar eigendomsnummer: A 6432938 ... 2.000.000
F'' (...) ,,Lijst der toegekende prijzen'': waaronder ,,2.000.000 F cont'' en
daarnaast een ,,Lijst der eigendomsnummers (uittreksel uit de volledige
lijst)'' met meerdere nummers waaronder, ter hoogte van de vermelding
van 2.000.000 F, het nummer ,,A 6432938'' (...). ,,Eigendomswaarborg: ik
ondergetekende, A.V.R., verantw. Prijsfestivals, verklaar dat mevrouw M.
ongetwijfeld eigenaar van een prijs of geschenk aan de Grote Prijsuitreiking
N. is. Ze zal haar prijs of geschenk ontvangen indien zij haar prijsuitreikingbewijs terugzendt volgens de regels''.
Dit maakt geen aanbod uit omdat het geen voorstel is om een overeenkomst
te sluiten. De toezending van het ,,eigendomsbewijs'' kan daarom niet als
aanvaarding worden beschouwd waardoor een overeenkomst totstandgekomen zou zijn. De betrokken consument kon niet bewijzen dat zij de hoofdprijs had gewonnen vermits tussen de ,,lijst van eigendomsnummers'' en de
,,lijst van toegekende prijzen'', elk vervat in een afzonderlijk kader, geen
verband was. De omstandigheid dat de organisatie van de gelaakte sweepstake strafbaar is doet niets terzake omdat de vordering niet werd ingesteld
op grond van de aansprakelijkheid wegens een beweerde fout maar uitsluitend op basis van een beweerd contract (Gent 13 januari 1996, A.J.T. 199596, 544, noot G.L. Ballon).

§ 5. Reclame voor verboden handelspraktijken (23, 11

o

WHPC)

o

571. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 11 WHPC verbiedt reclame die een daad in
de hand werkt die beschouwd ,,moet'' worden Ð maar nog niet noodzakelijk
als dusdanig door de rechtbanken erkend dient te zijn Ð als een nietnaleving van de WHPC of als een krachtens de artikelen 102 tot 105 van
deze wet strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk. In enigszins aangepaste
vorm is zij de opvolger van artikel 40, 4 (oude) WHP.
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Omdat de gewraakte reclame steeds ondergeschikt is aan een (andere) verboden
handelspraktijk of aan een strafrechtelijke inbreuk en er meestal weinig appreciatieproblemen omtrent het aspect reclame zijn, achtten we een overzicht van
o

alle toepassingen van artikel 23, 11

WHPC in de rechtspraak overbodig en

beperkten we ons tot enkele illustraties van een beroep op dit artikel.
o

572. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Werd strijdig bevonden met artikel 23, 11
WHPC:

Ð Reclame voor brillen die van een prijsvermindering gewag maakt, in
strijd met artikel 43 WHPC (Vz. Kh. Mechelen 4 augustus 1993, Jaarboek H.P. 1993, 175, noot R. Strubbe).
Ð Reclame voor een promotionele actie die een inbreuk uitmaakt op artikel
64 WHPC (waardebonnen) (Brussel 4 september 1996, Jaarboek H.P.
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1996, 394 noot T. Heremans).
Ð Reclame voor een verboden gezamenlijk aanbod van producten, waarbij
tevens de prijsaanduiding misleidend en/of verwarringstichtend is omdat
de ree
Èle prijs beduidend hoger ligt (Vz. Kh. Antwerpen 13 november
1997, Jaarboek H.P. 1997, 223).
Ð Reclame voor producten die via huurkoop verkocht worden en waarbij de
prijsaanduiding onleesbaar en dubbelzinnig is in de zin dat zij niet de
werkelijke prijs van de huurkoop aangeeft (Vz. Kh. Verviers 15 maart
1996, Jaarboek H.P. 1996, 215).
Ð Reclame dewelke een verboden prijsvergelijking inhoudt (Brussel 6 februari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 251).
Ð De verspreiding van waardebonnen in omstandigheden dat die verspreiding moet worden beschouwd als de aankondiging van een prijsvermindering zonder dat de bepalingen van artikel 43 WHPC gerespecteerd
werden (Vz. Kh. Brussel 16 mei 1994, Jaarboek H.P. 1994, 224, noot D.
Dessard en A.F. Honhon en J.T. 1994, 573, noot E. Balate).
Ð Reclame via de media voor een verboden gezamenlijk aanbod van een
G.S.M. en software die voor iedereen toegankelijk is en dus ook voor
consumenten (Vz. Kh. Brussel 3 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 356,
noot J. Stuyck; bevestigd door Brussel 23 oktober 1997, T.B.H. 1997, 810
(verkort), noot H. De Bauw).
§ 6. Reclame die verwijst naar vergelijkende tests door consumentenorganisaties uitgevoerd (artikel 23, 12

o

WHPC)

o

573. ALGEMEEN Ð Artikel 23, 12 WHPC verbiedt reclame die verwijst naar
vergelijkende tests, uitgevoerd door consumentenorganisaties. Hoewel het
verzoek van de verbruikersverenigingen om dergelijk verbod in de wet in te
lassen omdat het ingaat tegen de ,,gezonde ethiek'' niet werd ingewilligd,
met het argument dat de Auteurswet, de Benelux-Merkenwet en het verbod
van vergelijkende en misleidende reclame voldoende bescherming bieden,
werd het uiteindelijk toch aanvaard. De argumentatie dat consumentenorga-
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nisaties vaak fouten maken die pas later worden aangetoond en derhalve
onherstelbare schade kunnen teweegbrengen, vond blijkbaar meer weerklank
(Amendement Dumez, Gedr. St. Kamer 1990-91, nr. 1240/20, 62-63). Deze
reden rechtvaardigt evenwel niet dat een verbruikersvereniging die een
vergelijkende test van slagerijvlees uitvoert en publiceert, vooraf aan deze
publicatie aan de betrokken slagers de testresultaten zou moeten meedelen
(nochtans: Rb. Gent 6 juni 1994, D.C.C.R. 1995, nr. 26, 166, kritische noot
D. Voorhoof).
Het verbod van artikel 23, 12

o

WHPC is zeer ruim geformuleerd en vereist

niet noodzakelijk de aanwezigheid van misleiding, van verwarring, of van de
schending van het auteursrecht of het merkenrecht (aldus R. Van Den Bergh,
,,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991:
geen reclame voor de Belgische wetgever'', Jaarboek H.P. 1992, 97, nr. 36).
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o

Artikel 23, 12 WHPC viseert alleen verwijzingen naar vergelijkend warenonderzoek gedaan door consumentenorganisaties. Verwijzingen naar tests
die door andere organisaties (uitgevers van tijdschriften, beroepsverenigingen, neutrale onderzoeksinstituten) zijn uitgevoerd dienen langs de oude
wegen desgevallend te worden aangepakt, hetgeen de twee volgende uitspraken bewijzen.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt achtte het niet
verboden enque
Ãtes te laten houden of aan vergelijkende warentests te doen
en deze te publiceren mits het niet de bedoeling is rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van goederen of diensten te bevorderen. Aan deze
voorwaarde is niet voldaan wanneer een uitgever van een reclameblad de
samenvatting van de resultaten van een enque
Ãte naar de marktpenetratie van
een aantal met naam genoemde bladen ongevraagd aan de potentie
Èle clie
È nteel aanbiedt en ter beschikking stelt, en zodoende, wegens een gebrek aan
o

o

noodzaak van vergelijking een inbreuk op artikel 23 (4 , 6

o

en) 7

(verge-

lijkende reclame) WHPC pleegt (Vz. Kh. Hasselt 21 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 176).
Het hanteren van vergelijkende tests i.v.m. het marktaandeel van twee concurrenten (Belgacom en I.T.T. Promedia) dient met het nodige voorbehoud te
worden aanschouwd zodat het element noodzaak van groot belang is, net zoals
het recht op informatie van de consument alsmede de waarde en/of onafhankelijkheid van de gehanteerde marktstudies. Anderzijds is de verwijzing naar
vergelijkende tests, uitgevoerd door onafhankelijke organisaties, met uitzondering van deze uitgevoerd door consumentenorganisaties, niet uitdrukkelijk
verboden door de letter van de wet, waar ingevolge artikel 94 WHPC de
belangen van de consument een mildere houding vergen t.a.v. het begrip
noodzaak. Indien er slechts twee concurrenten zijn kan quasi elke reclame
vergelijkende elementen inhouden zodat een principieel algeheel verbod op
vergelijkende reclame onhoudbaar is. Het zonder noodzaak publiceren of
verwijzen naar niet objectief wetenschappelijke enque
Ãtes of vergelijkende
tests maakt echter een inbreuk uit op het verbod van vergelijkende reclame
(Vz. Kh. Antwerpen 10 oktober 1996, Jaarboek H.P. 1996, 245).
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Van consumentenorganisaties (sic!) mag verwacht worden dat zij de consument volledig, juist, ernstig en objectief informeren opdat hij zich zo een
precies en genuanceerd mogelijk oordeel zou kunnen vormen. Dergelijke
organisatie die via een tijdschrift informatie verkoopt en derhalve als vero

koper in de zin van artikel 1, 6 WHPC beschouwd moet worden, maakt een
inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm en op de eerlijke handelsgebruiken
indien hij nalaat makkelijk controleerbare en relevante gegevens te vermelden die zijn boodschap sterk relativeren, zoals het verwijzen naar een
vergelijkende test zonder te vermelden dat de test werd uitgevoerd door
een producent van een concurrerend product van het geteste product (Brussel
21 juni 1996, D.C.C.R. 1997, nr. 33, 365, noot G. Straetmans en T.B.H. 1997,
579, noot A. Puttemans dat Vz. Kh. Brussel 11 maart 1996 (niet gepubl.)
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bevestigt).
574. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Uitspraken die (wel) toepassing maken van
o

artikel 23, 12

WHPC zijn schaars.

Door in de aangevochten reclame te vermelden ,,Onderzoek van internationale consumentenorganisaties toonde aan dat telefoneren naar landen buiten
Europa het goedkoopst is via Global Access'', zonder zelfs te preciseren over
welke consumentenorganisaties het gaat en welke telecommunicatiebedrijven in het onderzoek werden betrokken, begaat Global Access ongetwijfeld
een inbreuk op artikel 32, 12

o

WHPC. Deze inbreuk is van aard om de

beroepsbelangen van Belgacom te schaden omdat Global Access zich daartoe ten onrechte een geloofwaardigheid aanmatigt in de ogen van de consument ten nadele van concurrenten. Deze handelswijze is dan ook strijdig
met de eerlijke handelspraktijken zodat hij op grond van artikel 93 WHPC
moet verboden worden (Brussel 24 december 1997, Jaarboek H.P. 1997,
150).
§ 7. Gezondheidsreclame (art. 23, 13

o

WHPC)

575. ALGEMEEN Ð De laatste bepaling van artikel 23 WHPC verbiedt
reclame die betrekking heeft op producten of apparaten die geen geneesmiddelen zijn en waarvan ten onrechte wordt voorgehouden dat ze de
medische toestand van de consument (alleen) zouden verbeteren. Het nut
van deze bepaling kan in vraag worden gesteld gezien, enerzijds, artikel 23,
13

o

o

WHPC met het verbod van misleidende reclame van artikel 23, 1

WHPC overlapt en gezien, anderzijds, er ter bestrijding van reclame die
ten onrechte melding maakt van de gunstige effecten op de gezondheid reeds
voorschriften in de wetgeving inzake geneesmiddelen Ð een ruim begrip Ð
en inzake voedingsmiddelen bestaan die als lex specialis, bij afwijking op de
WHPC primeren (K.B. van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de
reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, B.S. 12 mei 1995;
K.B. van 15 oktober 1997 betreffende de cosmetica; B.S. 16 januari 1998,
recent gewijzigd door een K.B. van 16 oktober 1998 (B.S. 1 december 1998);
K.B. van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen, B.S.
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6 mei 1980; zie: R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde regeling van de reclame
in de wet handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische wetgever'', Jaarboek H.P. 1992, 99, nrs. 38 e.v.; G. Straetmans, ,,Reclamebeperkingen voor geneesmiddelen; grenzen aan informatie'' in X. (Ed.), Het
geneesmiddel, juridisch bekeken, Gent, Mys en Breesch, 1998, 198).
576. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð De rechtspraak die van artikel 23, 13 WHPC
gewag maakt is schaars.
Alleen in de ,,Punica-uitspraak werd voor de eerste rechter (alleen) (Vz. Kh.
Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115) niet alleen aangevoerd dat
de reclame die deze vruchtennectar maakte vergelijkend, afbrekend en
o

o

misleidend was in de zin van artikel 23, 1 , 4 , 6

o

en 7

o

WHPC (zie hoger

nr. 533), maar ook dat zij ten onrechte verwees naar de verbetering van de
o

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

gezondheidstoestand van de consument (artikel 23, 13

WHPC), en hierbij

commercieel de angst van de consument uitbuitte dat hij een tekort aan
calcium zou hebben dat door het drinken van Punica zou worden aangevuld
o

(in strijd met artikel 93 WHPC en met artikel 2, 6 van het K.B. van 17 april
1980). De rechter achtte evenwel alleen de inbreuk op de specifieke voedingsmiddelenreglementering voorhanden. In zijn weigering om artikel 23,
o

13 WHPC toe te passen verwees hij naar de kritische beoordeling van deze
bepaling door Fagnart (J.L. Fagnart, ,,Le projet de loi sur le pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du consommateur'', T.B.H.
1991, 271-272). Een ander element van de reclameboodschap, die volgens
eisers de verwijzing naar de gezondheidstoestand versterkte, m.n. het feit dat
de consument voor meer inlichtingen contact kon opnemen met het ,,Centre
Dittmeyer de Conseil sur la Nutrition'', in werkelijkheid een afdeling van
Punica, werd door de bedrieglijke wijze waarop het de consument verzekerde dat het om een onafhankelijk centrum ging, als een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad verboden op basis van artikel 93 WHPC Dit
beroep op de algemene norm was, aldus de eerste rechter noodzakelijk,
omdat deze vorm van misleiding niet onder e
Âe
Ân van de bepalingen van
o

o

artikel 23 WHPC (23, 1 ) of onder artikel 2, 7 K.B. 17 april 1980 gecatalogeerd kon worden (Vz. Kh. Brussel 30 maart 1992, Jaarboek H.P. 1992, 115;
bevestigd door Brussel 13 oktober 1995, Jaarboek H.P. 1995, 96, noot A.
Puttemans).
§ 8. Omkering van de bewijslast (art. 24, § 1 en 2 WHPC)
577. ALGEMEEN Ð De WHPC voorziet, in navolging van de Europese
Richtlijn misleidende reclame van 10 september 1984, in een omkering
van de bewijslast ten laste van de adverteerder. Deze zal de juistheid Ð
en dus niet het niet-misleidend karakter Ð moeten bewijzen van de in zijn
reclameboodschap vervatte meetbare en controleerbare feitelijke gegevens
die in artikel 24 § 1 WHPC opgesomd zijn. Wel beschikt de stakingsrechter
die door de andere personen dan de minister, bedoeld in artikel 98,
§ 1 WHPC, wordt geadieerd, over de mogelijkheid om vrij te oordelen over
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de gepastheid van deze bewijslastomkering, rekening houdende met de
omstandigheden van het concrete geval en met de gerechtvaardigde belangen
van de adverteerder (b.v. zakengeheim) en van elke andere partij bij de
procedure (kritisch zie o.m. R. Van Den Bergh, ,,Misleidende juiste reclame'' in Liber Amicorum P. De Vroede, Antwerpen, Kluwer, 1994, 1357 e.v.).
578. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Rechtspraak waarin de omkering van de
bewijslast werd gevorderd is schaars. De enige twee ons bekende uitspraken
Ð weliswaar van dezelfde rechter Ð wezen het verzoek af.
Krachtens art. 24 WHPC is de adverteerder verplicht het bewijs te leveren
van de beschikbaarheid van de producten waarvoor hij reclame maakt, voor
zover dat, rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de
adverteerder en van elke andere partij bij de procedure, de voorzitter van
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de rechtbank van koophandel van oordeel is dat dit aangepast is aan de
omstandigheden van het concrete geval. Dergelijke omstandigheden zijn niet
voorhanden wanneer nergens uit blijkt dat de producten niet beschikbaar
zouden zijn en de reclame op dat punt zou kunnen misleiden (Vz. Kh.
Brussel 3 juni 1992, Jaarboek H.P. 1992, 131)
Een fabrikant van glazen daksystemen die een boek uitgaf met redactionele
teksten dat als een wetenschappelijke studie overkwam (inbreuk op artikel
o

23, 5

o

en 23, 6

o

en 7

WHPC Ð zie hoger nr. 535) maar waarbij het niet

bewezen was dat de volledige inhoud van het boek kon misleiden, werd door
de stakingsrechter niet verplicht het bewijs te leveren van de juistheid van de
in artikel 24, § 1 WHPC vermelde bepalingen gezien de omstandigheden van
de zaak dit niet rechtvaardigden (Vz. Kh. Brussel 14 oktober 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 150, noot S. De Meuter en T.B.H. 1993, 672).

§ 9. De interpretatieregel van artikel 24, § 3 WHPC
579. ALGEMEEN Ð Artikel 24, § 3 WHPC bepaalt dat ,,de overeenkomsten
en de leveringsvoorwaarden van producten en diensten aan de consumenten,
onder meer kunnen geõÈnterpreteerd worden in functie van de feitelijke
gegevens bedoeld in § 1 en vervat in de reclame''. Deze meetbare en controleerbare feitelijke gegevens, vervat in § 1, zijn ,,de identiteit, de hoeveelheid,
de samenstelling, de prijs, de oorsprong, de fabricage- of vervaldatum, de
gebruiksmogelijkheden, de beschikbaarheid en het bestaan van de aangeboden producten en diensten'', en ,,de verkoops-, verhurings- verlenings-,
leverings- of garantievoorwaarden voor producten of diensten die het voorwerp van de reclame zijn''.
Hoewel reclame niet altijd als een aanbod kan worden beschouwd en men
dus niet alle erin vermelde gegevens als bindend kan beschouwen, is het
onmiskenbaar zo dat de informatie die door de adverteerder in de reclame
wordt opgenomen, de toestemming van de consument kan beõÈnvloeden.
Derhalve is het redelijk dat o.m. met deze gegevens bij de interpretatie
van de overeenkomst rekening gehouden wordt. De meerwaarde van deze
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bepaling is relatief gezien de rechtspraak reeds in deze richting dacht (over
deze bepaling, zie G.L. Ballon, ,,Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van
de consument'', D.A.O.R. 1992, nr. 22, 81 e.v.; A. De Boeck, ,,De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. de consument'' in Y. Merchiers
(Ed.), Consumentenrecht, Brugge, Die Keure, 1998, 8-9; G. Coene, ,,Handelspraktijken, de gevolgen van misleidende reclame op het contract'',
D.C.C.R. 1993, nr. 18, 116 e.v.; kritisch: R. Van Den Bergh, ,,De vernieuwde
regeling van de reclame in de wet handelspraktijken 1991: geen reclame voor
de Belgische wetgever'', Jaarboek H.P. 1992, 106).
580. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Rechtspraak die artikel 24, § 3 WHPC toepast is zeldzaam.
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Bij het onderzoek naar de inhoud van de reisovereenkomst dient rekening te
worden gehouden met de gegevens vermeld in de brochure vermits deze gegevens mede deel uitmaken van de reisovereenkomst, ingevolge artikel 5 van de
algemene verkoopvoorwaarden van het reisbureau en artikel 24, § 3 WHPC
(Geschillencommissie Reizen 23 februari 1995, D.C.C.R. 1996, nr. 32, 218).
Merk op dat artikel 6 van de Wet Reiscontract uitdrukkelijk bepaalt dat de
gegevens in de reisbrochure de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de
brochure heeft uitgegeven binden, tenzij 1) wijzigingen in deze gegevens
duidelijk, schriftelijk en vo
Âo
Â r het afsluiten van het contract ter kennis van de
reiziger zijn gebracht en de brochure daarvan uitdrukkelijk melding maakt,
en 2) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk
akkoord tussen partijen bij het contract.

§ 10. Prijsaanduiding en hoeveelheidsaanduiding in reclame
(art. 25-26 WHPC)
581. ALGEMEEN Ð Elke reclame betreffende voorverpakte producten in
vooraf bepaalde hoeveelheden (alleen) moet de nominale hoeveelheden
van de inhoud van de verpakking vermelden, overeenkomstig de artikelen
7 e.v. WHPC, wanneer de reclame de verkoopprijs van deze producten
vermeldt (art. 25 WHPC). Elke reclame die gewag maakt van een prijs of
een prijsvermindering, moet die aanduiden overeenkomstig de voorschriften
van de artikelen 3 (,,totale prijs'') en 4 (,,Belgische frank'') WHPC, in
voorkomend geval van artikel 5 WHPC (aanduiding van prijsvermindering)
en de met toepassing van artikel 6, 1 WHPC vastgestelde bepalingen (art. 26
WHPC). De adverteerder is derhalve niet verplicht om de prijs van de
aangeboden producten of diensten in de reclame te vermelden, maar als hij
het doet, dan moet hij de voorschriften inzake prijsaanduiding, en desgevallend inzake hoeveelheidsaanduiding eerbiedigen.
Men mag aannemen dat met artikel 5 WHPC ook impliciet naar artikel 43
WHPC verwezen wordt. Een prijsaanduiding in de reclame die onleesbaar of
o

ondubbelzinnig is (cf. art. 2 WHPC) kan op basis van artikel 23, 11 WHPC
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bestreden worden . Is de reclame misleidend omtrent de prijs of de wijze van
o

vaststelling ervan, dan geldt sowieso artikel 23, 1

o

(product) of 23, 2

(diensten) WHPC.
582. TOEPASSINGSGEVALLEN Ð Op basis van artikel 26 WHPC zijn artikel 3,
4 en 5 WHPC van toepassing op elke reclame die op het Belgisch grondgebied verspreid wordt zonder onderscheid naar haar oorsprong. Het gegeven dat de reclame uitsluitend in Belgie
È gevoerd wordt terwijl de verkoop
uitsluitend in Frankrijk plaatsheeft is niet relevant. De verplichting om in
elke reclame de prijs van producten in Belgische frank te vermelden betreft
een ,,verkoopmodaliteit'' omdat deze verplichting niet in verband staat met
de producten zelf, en valt bijgevolg buiten het toepassingsgebied van artikel
30 E.G.-Verdrag (Vz. Kh. Doornik 7 mei 1997, Jaarboek H.P. 1997, 46; zie
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hoger nr. 465).
Het aanduiden van prijzen voor de installatie van een centrale verwarming
waarin de B.T.W. niet is inbegrepen is strijdig met artikel 3 WHPC Reclame
die doet geloven dat de B.T.W. in de prijs inbegrepen is, terwijl dat enkel
geldt in bijzondere voorwaarden zonder dat die worden vermeld, is strijdig
o

o

met artikel 23, 1 , 2

en artikel 26 WHPC (Brussel 18 oktober 1995, Jaar-

boek H.P. 1995, 112).
De bepalingen van de WHPC omtrent de reclame zijn van toepassing
ongeacht de gekozen reclamevorm. Eens verspreid, ontsnapt reclame in de
vorm van folders die hoofdzakelijk voor beroepsmensen bedoeld zijn aan de
controle van de adverteerder en kan zij eveneens consumenten bereiken. Zij
moet dus aan de bepalingen van artikel 26 WHPC beantwoorden en de totale
prijs van de computer vermelden (Vz. Kh. Brussel 20 mei 1996, Jaarboek
H.P. 1996, 324).
Een kledingzaak die reclame voert met de aankondiging dat haar producten
tot 30% goedkoper zijn dan kwalitatief vergelijkbare kledingstukken van
grote merken, geeft enkel aan dat haar producten 30% goedkoper zijn en
kondigt geen prijsvermindering aan. Derhalve schendt deze zaak artikel 5 en
43, § 1 en 2 WHPC niet (zie hoger nr. 470), net zomin als artikel 26 WHPC
(Brussel 28 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 312).
De aanduiding in de publiciteit van een prijs exclusief B.T.W. die met
miskenning van artikel 2, § 3 (oude) WHP, niet de globale prijs is die de
consument moet betalen, is strijdig met artikel 54 en 20, 4

o

(oude) WHP,

zelfs indien die prijs door middel van een asterisk verwijst naar een prijs
inclusief B.T.W., wanneer deze laatste vermeld is in zeer kleine karakters en
helemaal onderaan de publiciteit (Vz. Kh. Brussel 27 mei 1991, Jaarboek
H.P. 1991, 29).

§ 11. Aansprakelijkheid voor verboden reclame (art. 27 WHPC)
583. ALGEMEEN Ð Artikel 27 WHPC behoudt het systeem van trapsgewijze
aansprakelijkheid zoals dit in artikel 21 (oude) WHP voorzien was, maar
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brengt enkele wijzigingen aan. Kunnen achtereenvolgens worden aangesproken, bij gebreke van een persoon op de ,,hogere'' treden met woonplaats
in Belgie
È of met een aangewezen verantwoordelijke persoon met woonplaats
in Belgie
È: de adverteerder, de uitgever van de geschreven reclame of de
producent van de audiovisuele reclame, de drukker of de maker en de
verdeler evenals elke persoon die er bewust toe bijdraagt dat de reclame
uitwerking heeft.
584. ADVERTEERDER Ð INITIATIEFNEMER Ð BEVOORDELIGDE Ð De oude
WHP hanteerde de term ,,auteur''. Omdat dit teveel aan het begrip ,,maker''
van de reclame deed denken, werd hij in de nieuwe WHPC door het begrip
,,adverteerder'' vervangen. De invulling van dit nieuwe begrip door de
rechtspraak blijft onduidelijk. Nu eens legt men de klemtoon op het feit
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dat de betrokkene initiatiefnemer was, dan weer benadrukt men dat hij uit de
reclame voordeel haalde.
De ,,auteur'' (oude WHP) is degene die de beslissing heeft genomen om op
de reclame een beroep te doen (Vz. Kh. Charleroi 7 april 1989, Ing. Cons.
1991, 144).
De adverteerder is degene die de reclame-aankondiging plaatst. Wanneer het
vaststaat dat de foto door een vergissing van de drukker in de reclame van de
verkoper werd opgenomen kan de verkoper niet als de adverteerder daarvan
worden beschouwd (Vz. Kh. Ieper 13 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992 140, zie
verder nr. 587).
De ,,adverteerder'' bedoeld in artikel 27 WHPC is niet de auteur in de zin van
,,maker'' maar wel degene tot wiens voordeel de reclame gemaakt wordt, de
persoon aan wie de reclame ten goede komt. Deze ratio legis blijkt uit de
vervanging van de term ,,auteur'' door ,,adverteerder'' in de WHPC Een
belangrijk criterium om te weten wiens verkoop van de producten door de
reclame wordt bevorderd is dat op verschillende plaatsen doorheen de
brochure, de naam, het logo, het adres, evenals het telefoon- en faxnummer
van de betrokken verkoper-adverteerder worden aangetroffen (Vz. Kh. Brussel 2 maart 1995, Jaarboek H.P. 1995, 652).
Het begrip adverteerder in de WHPC komt overeen met het begrip auteur in
de WHPC Het is degene ,,die de reclameboodschap tot voordeel strekt ,,die
de opdracht gaf haar bekend te maken''. Voor dezelfde rechter kunnen er
verschillende adverteerders zijn. De mede-adverteerders moeten evenwel
noodzakelijk, op bewuste wijze bij het advertentieproces betrokken zijn. De
initiatiefnemers mogen niet worden verward met degene die enig, d.w.z. om
het even welk, rechtstreeks of onrechtstreeks toevallig of niet toevallig
voordeel heeft bij een reclameboodschap. Het criterium ,,voordeel'' is ondergeschikt aan het criterium ,,initiatief''. Wie een voordeel heeft zonder
initiatief te nemen kan in de regel niet als adverteerder worden beschouwd,
op het gevaar af degene aansprakelijk te stellen die geen handelingen heeft
verricht. Een verkoper die voordeel haalt uit een reclameboodschap waartoe
hij niet het initiatief heeft genomen kan derhalve in de regel niet als adver-
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teerder worden beschouwd (Vz. Kh. Leuven 17 november 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 168).
Een kleinhandelaar die geen positieve daad heeft gesteld kan niet als adverteerder worden beschouwd (Brussel 21 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996,
614 (Yves Saint Laurent); Brussel 21 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 1214
(Nina Ricci) (zie verder nr. 585).
Een franchisenemer kan betrokken worden bij de reclame die uitgaat van de
franchisegever. Het bestaan van tussenpersonen tussen de maker (franchisegever) en diegene tot wiens voordeel de reclame gemaakt wordt (franchisenemer) vormt geen beletsel voor een vordering tot staking tegen deze laatste.
De moeilijkheden die deze zou ondervinden om een stakingsbevel na te
leven ten gevolge van het bestaan van trapsgewijze overeenkomsten tussen
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hemzelf en de maker van de reclame kan geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel 27 WHPC dat van openbare orde is (Vz. Kh. Brussel
28 december 1992, Jaarboek H.P. 1992, 181).
585. ARTIKEL 27 WHPC

EN SELECTIEVE DISTRIBUTIE

Ð Artikel 27 WHPC,

dat poneert dat in de eerste plaats alleen de adverteerder van de gewraakte
reclame kan worden aangesproken, kan de plannen van de hoofdverdeler van
een selectief distributienet dwarsbomen om een voortverkoper die niet tot dit
net behoort aan te spreken wegens misleidende en verwarringstichtende
o

o

reclame in de zin van artikel 23, 1 , 3

o

en 8

WHPC De voortverkoper

verkoopt immers producten die de vermelding dragen ,,mag uitsluitend door
erkende verkopers verkocht worden'', terwijl hij die hoedanigheid niet heeft.
Aldus geeft hij zich uit voor wat hij niet is, hetgeen misleidende reclame
uitmaakt. Zoals de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel van Gent in
een onder de oude WHP vallende zaak poneerde, ,,nu op de verpakking
vermeld is dat enkel de erkende verkoper het product mag verdelen, kan de
consument in de waan gebracht worden dat de verweerster opgenomen is in
het verkoopnet van eiseres en meet zij zich dienvolgens kenmerken toe die
zij niet bezit'' (Vz. Kh. Gent 17 februari 1992, T.G.R. 1992, 55, noot P. De
Vroede).
De misleiding situeert zich derhalve op het vlak van de voorwaarden waarin
het product kan worden verkocht en van de diensten die met de koop gepaard
o

gaan (art. 23, 1 WHPC), en op het vlak van de kwaliteiten van de verkoper
(art. 23, 3

o

WHPC). Tevens is deze reclame verwarringstichtend in de zin
o

van artikel 23, 8

WHPC

Toch kan de fabrikant van producten waarvan de verpakking vermeldt dat zij
uitsluitend door erkende verkopers verkocht mogen worden niet de staking
vorderen van de verkoop van die producten door de derde die geen lid is van
het selectief distributienet, uitsluitend op grond van deze vermelding (Brussel 21 februari 1996, Jaarboek H.P. 1996, 614 (Yves Saint Laurent), Brussel
21 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 1214 (Nina Ricci)). Er kan hem evenmin
een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken verweten worden in de zin
van artikel 93 en 94 WHPC door het louter verkopen van producten met
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dergelijke vermelding. Deze vermelding werd niet door de voortverkoper/
parallelhandelaar aangebracht. In die zin stelde hij geen positieve daad. Het
ware anders indien de voortverkoper zich via zijn publiciteit of zijn uithangbord tegenover de consument voordeed als een erkende verdeler, en zich
derhalve een hoedanigheid toee
Èigende die hij niet had (In dezelfde zin: Vz.
Kh. Namen 28 oktober 1992, Jaarboek H.P. 1992, 372; Vz. Kh. Brussel
15 november 1993, Jaarboek H.P. 1993, 480). Het Hof van Beroep te
Brussel bevestigde hiermee de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel van 6 maart 1995 (T.B.H. 1995, 704 (Yves Saint Laurent)) en van
8 mei 1995 (niet gepubl., Nina Ricci) (zie evenwel verder, de uitspraak van
het Hof van Cassatie).
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Hasselt hield in een
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gelijkaardige zaak eveneens voor dat een vordering tot staking wegens
inbreuken op artikel 23, 3

o

o

en 11

WHPC slechts tegen de adverteerder

kan ingesteld worden en bijgevolg niet tegen de verweerder die de betrokken
vermelding niet heeft aangebracht (Vz. Kh. Hasselt 5 februari 1993, Limb.
Rechtsl. 1994, 105, noot H. Lamon en B. Ponet; Jaarboek H.P. 1993, 370 en
T.B.H. 1994, 643, noot). Het afwijzen van het bestaan van een inbreuk op
artikel 93 WHPC was gebaseerd op het feit dat de eisers, erkende verdelers
van het parfum, zelf de gevolgen moeten dragen van het feit dat het distributiesysteem waarvan zij deel uitmaakten toch niet volledig gesloten is.
Immers, de leverancier-fabrikant leverde zelf producten op de ,,grijze
markt'' van niet-erkende wederverkopers. ,,Door thans de wederkoop van
die producten te verhinderen via een vermelding op de producten zelf wordt
aan de oorspronkelijke overeenkomsten tot verkoop op de grijze markt alle
inhoud ontnomen''. Deze uitspraak werd in hoger beroep bevestigd (Antwerpen 9 november 1993, Handelspraktijken 1994, 22, nr. 99 en Jaarboek
H.P. 1993, 323 noot G. Straetmans). Het Antwerpse hof was van oordeel dat
de verkoop van luxe cosmetica producten waarvoor een selectief distributienet werd opgezet, door een niet-erkend verdeler, niet strijdig is met de
eerlijke handelsgebruiken zo deze zich op regelmatige wijze heeft bevoorraad.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent daarentegen zag
wel een inbreuk op het (oude) artikel 54 WHP, niet alleen omdat de voortverkoper zich uitgaf voor wat hij niet was, doch eveneens omdat hij onrechtmatig was binnengedrongen in het exclusief net en zijn handelswijze van
aard was het imago van het product te schaden (Vz. Kh. Gent 17 februari
1992, T.G.R. 1992, 55, noot P. De Vroede).
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dacht in zijn
vonnis van 25 juni 1993 in dezelfde richting (Jaarboek H.P. 1993, 438).
Werden namelijk als daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken gekwalificeerd:
Ð het te koop aanbieden en verkopen van producten met miskenning van
het op poten gezette selectief distributienet;
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Ð het verkopen van de producten in omstandigheden die niet beantwoorden
aan de door het net gestelde vereisten;
Ð het schrappen van de streepjescode op de verpakking (in dezelfde zin:
Brussel 23 november 1995, Jaarboek H.P. 1995, 645, noot K. Platteau;
Vz. Kh. Verviers 4 november 1994, Jaarboek H.P. 1994, 545), en
Ð het te koop aanbieden en verkopen van de producten in verpakkingen die
vermelden dat zij slechts door erkende wederverkopers verkocht mogen
worden, hetgeen het publiek misleidt omtrent haar eigen hoedanigheid (in
dezelfde zin: Vz. Kh. Verviers 4 november 1994, Jaarboek H.P. 1994, 545).
De voortverkoper kan eventueel wel als adverteerder worden aangemerkt en
aangeklaagd indien de betrokken vermelding gemakkelijk en zonder beschadiging van de verpakking verwijderd zou kunnen worden zodat de niet-
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verwijdering als een bewuste eigen verspreiding van het bericht moet worden
beschouwd (P. De Vroede, noot onder Vz. Kh. Gent 17 februari 1992, T.G.R.
1992, 55, met verwijzing naar J. Stuyck, ,,Selectieve distributie zonder
geurtje?'' (noot onder Antwerpen 29 maart 1979), B.R.H. 1979, 452-453).
Het ganse probleem werd voor het Hof van Cassatie gebracht, e
Ân in de
parfumzaak Yves Saint Laurent (Cass. 17 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997,
402, noot G. Straetmans), e
Ân in het geschil tussen Delhaize en Nina Ricci
(Cass. 17 oktober 1997, T.B.H. 1998, 316). Het Hof van Cassatie poneert
namelijk dat het Hof van Beroep zijn beslissing dat er geen met de eerlijke
handelspraktijken strijdige daad was gepleegd door de kleinhandelaar, niet
wettig kon baseren op de overweging dat deze niet zelf de vermelding had
aangebracht, zich had beperkt tot het verkopen van het op die manier
gemerkte producten, en derhalve zelf geen positieve daad had gesteld.
Indien men een beperkte draagwijdte aan deze cassatiearresten geeft, met
name dat het Hof van Cassatie alleen de wat ongelukkige motivering van de
bestreden arresten wilde sanctioneren, dan is er geen reden tot ,,paniek''. In
het andere geval zet het Hof van Cassatie de deuren open voor misbruiken
door producenten van luxeproducten die met de enkele vermelding op hun
producten ,,uitsluitend verkocht door erkende verkopers'', de parallelimport
kunnen tegengaan (zie G. Straetmans, ,,Het sprookje van de vrije consument
of hoe een eenvoudig opschrift de beslotenheid van een selectief distributienet kan waarborgen?'', (noot onder Cass. 17 oktober 1997 (Yves Saint
Laurent), Jaarboek H.P. 1997, 406 e.v.).
Over een ander belangrijk punt, met name de draagwijdte van het begrip
,,adverteerder'', behield het Hof van Cassatie het stilzwijgen. De bestreden
arresten van het Hof van Beroep te Brussel volgden nochtans de stelling dat
iemand die geen positieve daad heeft gesteld, geen adverteerder kan zijn (los
van de vraag of de reclame hem ten goede komt). Over selectieve distributie,
zie ook hoger nrs. 310 e.v.
586. ARTIKEL

27 WHPC EN WAARDEBONNEN

Ð Krachtens artikel 27 WHPC

kan de vordering tot staken slechts ingesteld worden tegen de adverteerder
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van de aangevochten reclame, hetgeen uitsluit dat zij gegrond kan worden
verklaard tegen de verantwoordelijke uitgever van die bonnen en de personen die ertoe bijdragen dat zij uitwerking hebben (Vz. Kh. Brussel 16 mei
1994, Jaarboek H.P. 1994, 224, noot D. Dessard en A.F. Honhon en J.T.
1994, 573 noot E. Balate).
587. ARTIKEL 27 WHPC EN ZETFOUTEN Ð Wanneer de inhoud van een reclameboodschap door een vergissing van de drukker wordt veroorzaakt, kan de
verkoper niet als adverteerder beschouwd worden wanneer hem terzake geen
nalatigheid ten laste kan worden gelegd (Vz. Kh. Ieper 13 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992, 140).
De vordering tot staking tegen een verkoper die niet heeft belet dat een folder
verspreid wordt waarin ten gevolge van een zetfout van de drukker ten
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onrechte wordt vermeld dat hij beschikt over de volledige collectie van
een merkproduct is gegrond. Derhalve kan hij als adverteerder worden
beschouwd (Vz. Kh. Brussel 24 juli 1992, Jaarboek H.P. 1992, 143).
§ 12. Reglementerende bevoegdheid (art. 28-29 WHPC)
588. ALGEMEEN Ð De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit
en na advies van de Raad van het Verbruik voor de producten of diensten die
hij bepaalt de reclame verbieden of beperken ten einde een betere bescherming van de veiligheid van de consument en van het leefmilieu te waarborgen en de minimale vermeldingen van de reclame vaststellen teneinde
een betere voorlichting van de consument te verzekeren (art. 28 WHPC). Tot
dusver heeft de Koning dit nog niet gedaan.
Wel werd van de bij artikel 29 WHPC voorziene mogelijkheid gebruik
gemaakt om binnen de Raad voor het Verbruik een ,,Commissie voor Milieuetikettering en milieureclame'' op te richten (K.B. 13 januari 1995 houdende
oprichting van de Commissie voor Milieuetikettering en milieureclame, B.S.
10 februari 1995). Deze commissie werkte een ,,Milieugedragscode'' uit
(1 januari 1998).

AFDELING IV
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOPEN VAN PRODUCTEN
EN DIENSTEN AAN DE CONSUMENT

§ 1. Verplichting tot voorlichting van de consument (art. 30 WHPC)
589. ALGEMEEN Ð Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de
verkoop moet de verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke
en nuttige voorlichting geven betreffende de kenmerken van het product of
de dienst en betreffende de verkoopvoorwaarden, rekening houdende met de
door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik (art. 30 WHPC). Aldus werd een regel die reeds lang door
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hoven en rechtbanken op basis van het gemeen recht (goede trouw, vertrouwensleer, precontractuele zorgvuldigheid) werd opgelegd wettelijk bekrachtigd (Senaatsverslag WHPC, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 32),
zij het op een op sommige punten minder omvattende manier dan de
gemeenrechtelijke regel, en zonder te voorzien in een specifieke sanctie
(zie o.m.: A. De Boeck, ,,De informatieverplichting van de professioneel
t.a.v. de consument'' in Y. Merchiers (Ed.), Consumentenrecht, Brugge, Die
Keure, 1998, 5 e.v.; G.L. Ballon, ,,Enkele belangrijke nieuwigheden in de
wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming
van de verbruiker'', D.A.O.R. 1992, nr. 22, 84 e.v.; G.L. Ballon, ,,De
verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de
documenten betreffende de verkopen van producten en diensten in de nieuwe
handelspraktijkenwet'' in J. Stuyck en P. Wytinck (Ed.), De nieuwe wet
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handelspraktijken, Kluwer rechtswetenschappen Belgie
È, 1992, 280 e.v.).
590. VOORWERP

VAN DE INFORMATIE

Ð ALGEMEEN Ð Artikel 30 WHPC

voorziet uitdrukkelijk in een informatieverplichting betreffende de kenmerken van het product of de dienst, en betreffende de verkoopvoorwaarden. Het
Senaatsverslag bij het ontwerp van WHPC spreekt tevens van de hoedanigheden en van de gebruiksvoorwaarden van het product of de dienst (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, 33).
De informatie die op basis van artikel 30 WHPC verstrekt moet worden slaat
aldus op b.v.
Ð gebruiksaanwijzingen (Vz. Kh. Brussel 21 december 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 189 en 33 noot J.L. Fagnart en T.B.H. 1993, 675, noot J.
Stuyck; Brussel 12 juni 1997, niet gepubl., geciteerd in H. De Bauw,
,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken'' (noot onder Brussel
27 juni 1996, Jaarboek H.P. 1996, 102);
Ð veiligheidsinstructies: de verkoop van producten zonder dat veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van die producten er aan toegevoegd
worden in die zin opgesteld in de taal of de talen van de streek waar
die producten op de markt worden gebracht is strijdig met artikel 30
WHPC (Vz. Kh. Brussel 27 september 1995, Jaarboek H.P. 1995, 65,
noot F. Domon-Naert);
Ð garantiebewijzen (Vz. Kh. Brussel 21 december 1992, Jaarboek H.P.
1992, 189 en 33 noot J.L. Fagnart en T.B.H. 1993, 675, noot J. Stuyck;
Brussel 12 juni 1997, niet gepubl., geciteerd in H. De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken'' (noot onder Brussel 27 juni
1996, Jaarboek H.P. 1996, 102)).
590bis. VOORWERP

VAN DE INFORMATIE

Ð DE

TARIEVEN

Ð Ten aanzien van

diegene die Global Access om aansluiting verzoekt via het insturen van de
bij de reclame gevoegde antwoordcoupon ontstaat het contract, aldus een
expliciete vermelding van de algemene voorwaarden van Global Access, bij
ontvangst van het toegangsnummer en de pincode. Op dat ogenblik beschikt
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de betrokkene alleen over de informatie verstrekt in de publiciteit nu uit niets
blijkt dat hij voorafgaandelijk een mailing met bijkomende informatie ontvangt. De gebruiker heeft op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand
komt derhalve geen kennis van de effectief door Global Access aangerekende tarieven. De tarieven naargelang het land van bestemming moeten als
eeen essentieel kenmerk van de aangeboden dienst worden beschouwd waarover de consument moet beschikken om zich ten volle rekenschap te kunnen
geven zowel van de waarde van de dienst als van de verplichtingen die hij
op zich neemt door er gebruik van te maken. Dit is zeker het geval nu
Global Access zich ook richt tot particulieren die minder in staat zijn om
de ree
Èle kosten van buitenlandse telefoonverbindingen in te schatten. Het in
die concrete omstandigheden niet vermelden van de tarieven hetzij in de
publiciteit, hetzij vo
Âo
Â r het aanvaarden van de aansluiting, maakt een inbreuk
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op artikel 30 WHPC uit (Brussel 24 december 1997, Jaarboek H.P. 1997,
150).
591. TIJDSTIP

VAN INFORMATIEVERSTREKKING

Ð Artikel 30 WHPC schrijft

uitdrukkelijk voor dat de voorlichting moet gegeven worden ,,ten laatste op
het ogenblik van het sluiten van de verkoop''. Daaraan is niet voldaan
wanneer de consument een Kenwood-product koopt en de gepaste handleiding pas achteraf wordt opgestuurd. De consument moet in staat zijn om
onmiddellijk nadat hij het betrokken product heeft aangekocht, dit te installeren en op een normale manier in gebruik te nemen. Wanneer slechts e
Âe
Ân
onderdeel van de aangekochte Hifi-keten, m.n. de doos met de luidsprekers,
een handleiding in het Frans en het Nederlands bevat volstaat dit niet om te
besluiten dat voor de Hifi-keten, die als e
Âe
Ân geheel aanzien moet worden,
voldaan is aan artikel 30 (en 13) WHPC (Brussel 24 april 1997, Jaarboek
H.P. 1997, 65).
Door niet ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop van
detergenten en schoonmaakmiddelen de consument de behoorlijke en nuttige
voorlichting (op de etiketten) te geven betreffende de kenmerken van die
producten, rekening houdend met het door de consument redelijkerwijze
voorzienbare gebruik daarvan, maakt men zich schuldig aan een inbreuk op
artikel 30 WHPC (Vz. Kh. Gent 3 november 1997, Jaarboek H.P. 1997,
121).
592. WIJZE VAN

INFORMATIEVERSTREKKING

Ð Artikel 30 WHPC houdt geen

verplichting in voor een verkoper om aan de consument ,,schriftelijk, leesbaar en goed zichtbaar'' de behoorlijke en nuttige voorlichting te verstrekken die de consument nodig heeft of nodig zou kunnen hebben (Vz. Kh.
Brussel 21 december Jaarboek H.P. 1992, 189 en 33, noot J.L. Fagnart
(Nintendo).
De voorlichting kan evenwel maar ,,te goeder trouw'' en ,,behoorlijk'' gebeuren, en ,,nuttig'' zijn, wanneer ze verstaanbaar is (H. De Bauw ,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken'' (noot onder Brussel 27 juni 1996),
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Jaarboek H.P. 1996, 103). Mondelinge informatie moet daarom in de taal of
talen van de streek waar de producten in omloop worden gebracht, worden
verstrekt (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1200-2, 32). Het belang
van de consument vraagt dat hij op de meest volledige en precieze wijze wordt
ingelicht over het product dat hij aanschaft (Brussel 12 juni 1997, niet gepubl.,
geciteerd in H. De Bauw, ,,Taalgebruik, parallelhandel en handelspraktijken''
(noot onder Brussel 27 juni 1996), Jaarboek H.P. 1996, 102). De voorlichting
moet derhalve duidelijk, precies, voldoende en adequaat zijn en via een middel
gebeuren dat aangepast is aan de inhoud. Bij verkoop van gevaarlijke producten kan dit de overhandiging van een speciale gebruiksaanwijzing verplicht
maken (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 32).
593. INITIATIEFNEMER Ð De verkoper moet zich op het standpunt van zijn
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contractpartij stellen en rekening houden met de behoefte aan voorlichting
van de consument (zoals die werd uitgedrukt) en met het gebruik waartoe het
product of de dienst zal worden gebezigd (meegedeeld of redelijkerwijze
voorzienbaar gebruik). Zo geeft men niet dezelfde gebruiksaanwijzing bij
speelgoed dat bestemd is voor een kind van 3 jaar als voor een kind van 10
jaar (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, 1200/2, 32). Het zou evenwel
verkeerd zijn hieruit af te leiden dat de verkoper een louter passieve houding
zou mogen aannemen en ,,enkel'' de vragen van de consument zou moeten
beantwoorden. Het lijkt gepaster te stellen dat de verkoper ,,zeker'' deze
vragen moet beantwoorden (zie A. De Boeck, l.c., 7, nr. 11). Het initiatief
moet derhalve in principe van de verkoper uitgaan, tenzij voor die aspecten
van het product of de dienst waaraan de consument op subjectieve wijze een
bijzonder belang hecht maar die door de verkoper als bijkomstig worden
beschouwd (Senaatsverslag, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 34; G.L.
Ballon, ,,De verplichting tot voorlichting'', l.c., 283, nr. 8).
594. KWALIFICATIE VAN ARTIKEL 30 WHPC
IN DE ZIN VAN

ALS EEN TECHNISCH VOORSCHRIFT

RICHTLIJN 83/189/E.G. Ð Er is aanleiding tot het schorsen van

de procedure en het stellen van een prejudicie
Èle vraag aan het Hof van
Justitie wanneer wordt voorgehouden dat artikel 30 WHPC (en artikel 13
WHPC) waarop inbreuken zouden zijn vastgesteld, technische voorschriften
zijn in de zin van de Richtlijn 83/189/E.G. waardoor, bij gebreke van
voorafgaandelijke aanmelding van die artikelen aan de E.G.-Commissie
zoals vereist door de Richtlijn, de nationale rechter bij toepassing van de
rechtspraak van het Hof van Justitie, deze artikelen niet zou mogen toepassen
(Vz. Kh. Hasselt 10 januari 1997, Jaarboek H.P. 1997, 82 en Limb. Rechtsl.
1997, 249, zie hoger nr. 480).
De noodzaak om een gebruiksaanwijzing bij het product te voegen en de
verplichting om die in een bepaalde taal op te stellen vormen geen technische
voorschriften in de zin van de Richtlijn 83/189/E.G. met betrekking tot het
product waar zij bij hoort (Brussel 24 april 1997, Jaarboek H.P. 1997, 65, zie
hoger nr. 490).
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595. ARTIKEL 30 WHPC

EN HET AUTEURSRECHT

Ð De bescherming van het

auteursrecht is niet onverenigbaar met de verplichtingen die worden opgelegd door artikel 30 (en artikel 13) WHPC (Brussel 10 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 737, zie hoger nr. 495).

§ 2. Onrechtmatige bedingen
596. ALGEMEEN Ð Enigszins verrassend besteedt de WHPC een aparte
afdeling aan de uitwerking van regels ter bestrijding van de zogenaamde
onrechtmatige bedingen (,,clauses abusives'').
Zij vindt haar ontstaan in het wetsontwerp nr. 947 dat op 23 juli 1985 in de
Senaat werd neergelegd (Parl. St. Senaat 1985-86). Dit wettelijk ingrijpen
was nodig om gelijke tred te houden met de meeste andere E.G. landen die
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ieder op hun manier in een specifieke bescherming tegen onbillijke contractvoorwaarden voorzagen. De werkzaamheden op Europees niveau werden
slechts in 1993 afgerond: de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten dateert van 5 april 1993 (Richtlijn 93/13
E.E.G., P.B.L. 24 april 1993, afl. 95, 29-34).
De Belgische wetgever is de Europese regelgever derhalve voor e
Âe
Ân keer
voor geweest. Of hij met deze wet volledig aan zijn verplichting Europese
richtlijnen in het nationale recht om te zetten, voldeed was evenwel een
andere zaak. De WHPC vertoonde enkele verschilpunten die onmogelijk met
de Europese maatstaf te verzoenen waren. Ee
Ân van deze tekortkomingen is
ondertussen verholpen. Het betreft het verschil in toepassingsgebied ratione
personae tussen de WHPC en de Europese norm. De Richtlijn Oneerlijke
Bedingen strekt zich uit tot de verhouding tussen een consument en de
verkoper zijnde de ,,natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt binnen
het kader van zijn publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit''
(art. 2, c Richtlijn Oneerlijke Bedingen). Dit behelst ook de vrije beroepsbeoefenaars. De Belgische wetgever achtte het daarom noodzakelijk om voor
deze categorie van beroepslui een aparte wet uit te vaardigen. Dit is gebeurd
met de Wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun clie
È nten (B.S.
30 mei 1997 (hierna afgekort geciteerd: W.O.B.V.B.).
Dit heeft tot gevolg dat de onrechtmatige bedingenregeling in Belgie
È in twee
wetten verspreid ligt, de WHPC waarin tot voor kort geen rekening met de
Europese norm werd gehouden en de W.O.B.V.B. die op talrijke punten een
quasi-getrouwe kopie van haar Europees voorbeeld is. De verschillende
economische actoren op de markt vallen derhalve onder een verschillende
wetgeving.
Een heel recente wet paste ook de WHPC aan de Richtlijn Oneerlijke
Bedingen aan (Wet tot wijziging van de Wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
van 7 december 1998, B.S. 23 december 1998). Gezien men de gematigde
weg is willen inslaan, dit wil zeggen de tekst van de WHPC als uitgangspunt
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heeft willen behouden en deze slechts op enkele noodzakelijke punten heeft
bijgeschaafd, blijft de huidige dichotomie tussen een onrechtmatige bedingenleer voor ,,verkopers'' en e
Âe
Ân voor ,,vrije beroepsbeoefenaars'' bestaan.
Bovendien zag men bij de goedkeuring van de Wet van 7 december 1998
over het hoofd dat er in artikel 58 van de ,,Eurowet'' (wet van 3 oktober 1998
betreffende de Euro, B.S. 10 november 1998, in werking getreden op
1 december 1998 (K.B. 18 november 1998, B.S. 28 november 1998) reeds
een bepaling aan de zwarte lijst van artikel 32 WHPC was toegevoegd, zodat
o

we momenteel over een artikel 32, 22 WHPC beschikken met een dubbele
o

inhoud e
Ân met een verschillend toepassingsgebied (art. 32, 22 WHPC in de
zin van de Eurowet is, eigenaardig genoeg, niet van toepassing op individueel onderhandelde bedingen!)(over de artikelen 31 e.v. WHPC en over de
Wet oneerlijke bedingen vrije beroepen, zie I. Demuynck, ,,De wet van
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3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten
tussen titularissen van vrije beroepen en hun clie
Ènten, much ado about
nothing?, R.W. 1997-98 (hierna ,,De wet van 3 april 1997''), 1313 e.v.,
art. 1345 e.v.; ,,De consument en de onrechtmatige contractuele bedingen''
in Y. Merchiers (Ed.), Consumentenrecht, Brugge, Die Keure 1998 (hierna:
,,De consument en ...''), 51 e.v., en de verwijzingen aldaar).
597. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE EN RATIONE MATERIAE Ð Hoewel
het logisch zou zijn dat het toepassingsgebied van de afdeling inzake
onrechtmatige bedingen met dat van de ganse WHPC overeenstemt, en dit
tot voor kort ook het geval was, noopte de verplichte omzetting in het
Belgisch recht van de Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen de Belgische
wetgever ertoe om voor afdeling 2 van hoofdstuk 5 een eigen toepassingsgebied te cree
Èren. Met ingang van 1 februari 1999 wordt het toepassingsgebied van de onrechtmatige bedingenleer uitgebreid in dubbele zin:
Ð Onder ,,producten'' worden niet alleen lichamelijke roerende zaken
verstaan (cf. art. 1, 1

o

WHPC) maar ook ,,de onroerende zaken, de
o

rechten en de verplichtingen'' (art. 31, § 2, 1 WHPC) (vgl. art. 22 WHPC
inzake reclame).
Ð De ,,verkopers'' zijn niet enkel de personen bedoeld in artikel 1, 6

o

WHPC maar ook iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon,
o

uitgezonderd de titularis van een vrij beroep zoals bepaald in artikel 2, 1

W.O.B.V.B., die bij een overeenkomst afgesloten met een consument
o

handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit (art. 31, §2, 2 WHPC). Op
die manier wordt voortaan iedereen die beroepsmatig met een consument
contracteert door de onrechtmatige bedingenleer geviseerd.
De toepasselijkheid van de WHPC op de verhouding tussen een elektriciteitsvoorziener en een niet-beroepsmatige verbruiker impliceert, aldus de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk, dat de wetgever de verhouding
tussen leverancier en gebruiker niet aanziet als zijnde van reglementaire aard
maar wel van burgerlijke aard vermits de wet uitdrukkelijk voorziet dat de
rechter de bedingen in die contracten die strijdig zouden zijn met artikel 31
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WHPC nietig kan verklaren of met artikel 32 WHPC moet nietigverklaren.
De betrokken verhouding is bijgevolg van contractuele aard en de principes
van het contractenrecht en van het verbintenissenrecht zijn van toepassing
(Rb. Kortrijk 21 februari 1995, Iuvis 1995, 442, kritische noot G. Peeters).
De in deze uitspraak neergelegde merkwaardige redenering is op een verkeerd begrip van het toepassingsgebied ratione materiae van de artikelen 31
e.v. WHPC gebaseerd. De onrechtmatige bedingenleer van de WHPC is met
name uitdrukkelijk (cf. ,,beding of voorwaarde'' in artikel 31 WHPC) van
toepassing verklaard op reglementaire verhoudingen. De twistvraag of de
verhouding met de overheid(sbedrijven) van reglementaire dan wel van
contractuele aard zijn, is voor de toepassing van de artikelen 31 e.v. WHPC
derhalve zonder belang. Trouwens, het is niet omdat een verbintenis uit een
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reglement ontstaat, dat het burgerlijk recht geen toepassing zou vinden ( zie
G. Peeters, noot onder Rb. Kortrijk 21 februari 1995, Iuvis. 1995, 446).
598. DE ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL 31 WHPC Ð ALGEMEEN Ð
Tot voor kort poneerde artikel 31 WHPC uitsluitend dat ,,voor de toepassing
van deze wet moet worden verstaan onder onrechtmatig beding, elk beding
of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer andere
bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen''. Vanuit de bekommernis tot omzetting van de
Richtlijn Oneerlijke Bedingen werd artikel 31 WHPC aangevuld met 3
nieuwe paragrafen: § 2, tot uitbreiding van het toepassingsgebied ratione
personae en ratione materiae (zie hoger nr. 597), § 3, tot omschrijving welke
elementen de rechter in zijn beoordeling van het onrechtmatig karakter van
een beding kan betrekken (de omstandigheden rond de sluiting van de
overeenkomst, de andere bedingen van de overeenkomst of van een andere
overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, de aard van de producten of
diensten) en welke niet (de bepaling van het eigenlijk voorwerp van de
overeenkomst en de gelijkwaardigheid tussen de prijs en de te leveren
producten of te verrichten diensten op voorwaarde dat die bedingen duidelijk
en begrijpelijk zijn geformuleerd), en § 4, tot overname van het transparantiegebod voor schriftelijke bedingen, en tot bevestiging van de contra
proferentem-interpretatieregel (over deze bepalingen van de Richtlijn en
van de W.O.B.V.B. zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', l.c.
1324, 1327, 1333; ,,De consument en ...'', l.c. 73, 76, 85). De Belgische
wetgever oordeelde terecht dat het basiscriterium van de algemene toetsingsnorm (,,kennelijk onevenwicht'') geen aanpassing aan de basiscriteria van de
Richtlijn Oneerlijke Bedingen (,,aanzienlijke verstoring van het evenwicht''
en ,,strijdigheid met de goede trouw'') behoefde (zie I. Demuynck, ,,De wet
van 3 april 1997'', l.c. 1330 e.v.).
599. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

31 WHPC Ð HET

TOT ONTBINDING MET TERUGGAVE VAN DE GOEDEREN

BEDING

Ð Een beding dat de

verkoper, mits een aangetekend schrijven te versturen en onverminderd het
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recht op de (forfaitaire) schadevergoeding, een ontbindingsrecht toekent bij
gehele of gedeeltelijke wanbetaling van de consument, met de mogelijkheid
om de goederen onmiddellijk terug in bezit te nemen en met de verplichting
voor de koper om ze onmiddellijk terug te bezorgen op eenvoudig verzoek
van de verkoper, werd weliswaar niet strijdig geacht met het aangevoerde
o

artikel 32, 19 WHPC maar ,,de algemene draagwijdte van het beding (was)
zo nadelig voor de consument, dat het als een inbreuk op artikel 31 WHPC
moest worden beschouwd (Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P.
1992, 193).

600. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

TOT STILZWIJGENDE VERLENGING

31 WHPC Ð HET

BEDING

Ð Een andere toepassing van artikel 31

WHPC (Vred. Antwerpen 27 juli 1994, T.B.H. 1995, 324, noot H. Van
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Gompel en A.J.T. 1995-96, 7, noot I. Demuynck) had betrekking op een
beding tot stilzwijgende verlenging van een overeenkomst tot (levering van
propaan en tot) terbeschikkingstelling van een tank. De overeenkomst werd
gesloten voor een periode van 9 jaar en was bij gebrek aan opzegging binnen
de drie maanden stilzwijgend ,,hernieuwbaar'', telkens voor een zelfde
periode tegen dezelfde voorwaarden. Gedurende die periode was de leverancier exclusief gerechtigd zijn product te leveren, met een verplichte
minimumafname per jaar voor de afnemer. De rechter redeneerde als volgt.
,,Hoewel de gelijkwaardigheid van de prestaties niet mag getoetst worden en
geen rekening mag gehouden worden met het feit dat er tegenover deze zeer
langdurige en exclusieve verbintenis klaarblijkelijk weinig staat'', trad de
rechter de argumentatie van verweerder bij dat de vrijheid om te contracteren
in hoofde van de klant extreem en voor zeer lange duur werd aangetast in
vergelijking met het suppletieve contractenrecht. De rechter achtte het in het
bijzonder van belang dat de nieuwe bewoner van de plaats de verplichtingen
van zijn voorganger moest overnemen, vooraleer deze laatste bevrijd was.
Hij kon zich derhalve slechts van zijn contractuele verplichtingen bevrijden,
aldus de vrederechter, ,,onder een voorwaarde waarover hij in beginsel
hoegenaamd geen zegging heeft''. Deze voorwaarde gold wel alleen in de
hypothese dat de klant de plaats van de tank verliet, vo
Âo
Â r het verstrijken van
de termijn. De overeenkomst voorzag namelijk een versoepeling van het
gemeen recht, met name de mogelijkheid van vervroegde bee
Èindiging van de
nochtans voor bepaalde duur gesloten overeenkomst (Zie H. Van Gompel,
,,Over de toepassing van artikelen 31-32 WHP'', (noot onder Vred. Antwerpen 27 juli 1994), T.B.H. 1995, 325 die omwille van deze versoepeling het
kennelijk onevenwicht niet aanwezig achtte).
o

Artikel 32, 17 WHPC dat het beding onrechtmatig acht dat ertoe strekt ,,de
overeenkomst voor een onredelijke termijn te verlengen, indien de consument niet tijdig opzegt'' was niet inroepbaar. Het zegt immers niets over de
oorspronkelijke termijn van het contract. Het gaf tot voor kort evenmin
richtlijnen over de te eerbiedigen opzegtermijn voor de verkoper of de
consument, noch verhinderde het de stilzwijgende verlenging van een con-
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tract. Alleen een onredelijke duur van de verlenging werd daarmee aangeo

pakt. De Wet van 7 december 1998 vult artikel 32, 17

evenwel met de

weinig geslaagde formulering van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen als volgt
aan: ,, of een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te verlengen, bij
ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, terwijl een al
te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is vastgesteld
als uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de
overeenkomst niet te verlengen''.
31 WHPC Ð DE

ONREDE-

LIJKE OPZEGGINGSTERMIJN IN DE VOORWAARDEN VAN FITNESSCENTRA

Ð Een

601. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

derde toepassing betrof een vonnis van de Vrederechter van het 7de kanton
van Antwerpen van 8 augustus 1995 met betrekking tot een lidmaatschaps-
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overeenkomst met een fitnesscentrum (Vred. Antwerpen 8 augustus 1995,
D.C.C.R. 1996, 47, noot A. Thilly). Het lidmaatschap gaf recht op de
gebruikmaking van fitness-, gymnastiek-, zonnebank- en saunafaciliteiten.
De overeenkomst bepaalde dat de overeenkomst die voor e
Âe
Ân jaar was
gesloten met een zelfde duur werd verlengd, tenzij het contract zes weken
vo
Âo
Â r de einddatum werd opgezegd. Verweerster die haar bezoeken aan het
centrum had gestaakt werd in betaling van het lidgeld gedagvaard omdat zij
de overeenkomst niet had opgezegd. Het beding in de algemene voorwaarden was nochtans duidelijk volgens eisers.
Verweersters wierp de strijdigheid van het beding met artikel 31 en artikel
32, 17 WHPC op. De opzeggingstermijn diende aan artikel 31 WHPC te
o

worden getoetst omdat het (oude) artikel 32, 17

WHPC, noch een andere

bepaling van de zwarte lijst van de WHPC beperkingen oplegt aan de duur
van de na te leven opzegtermijn om een stilzwijgende verlenging te vero

mijden. Artikel 32, 17 zegde alleen dat men ,,tijdig'' moet opzeggen, dit is
met eerbiediging van de bedongen opzegtermijn, wat de duur ervan ook
moge wezen. De verlenging met e
Âe
Ân jaar werd wel op basis van artikel 32,
o

17 WHPC aangevochten. Dit artikel kan zoals gezegd voortaan ook voor de
bestrijding van de onredelijke opzeggingstermijn worden gehanteerd (zie
hoger nr. 600)
Verweerster wees op de aard van de gepresteerde diensten, met name een
vrijetijdsbesteding die de consument in alle vrijheid moet kunnen kiezen en
op de aard van de markt van de fitnesscentra, zijnde een markt met een groot
aanbod waardoor de consument het recht moet kunnen behouden naar een
ander centrum te gaan. De rechtbank volgde haar niet in haar argumentering.
Het argument van het overaanbod op de markt van fitnesscentra was een mes
dat volgens de rechter aan twee kanten sneed: gezien de uitrusting en uitbating van een fitnesscentrum een dure aangelegenheid is achtte de rechter het
normaal dat de uitbater op een zekere klantenbinding kon rekenen en zich
een zekere zekerheid wenste te verschaffen. De bescherming van de consument was immers e
Âe
Ân aspect, doch ook de handelaar had recht op de
bescherming van zijn belangen. Een termijn van zes weken die duidelijk was
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vermeld, kon bezwaarlijk als een te grote beperking van de vrijheid van de
consument worden aangemerkt. Hij cree
Èerde daarom geen fundamenteel
onevenwicht in de zin van artikel 31 WHPC De opzegging wegens dringende
reden bleef trouwens onverkort gelden. Ook een verlenging met e
Âe
Ân jaar kon
volgens de rechter bezwaarlijk als een overdreven lange periode aangemerkt
worden. Wel gaf de rechter geen redenen op waarom hij deze termijn niet
o

,,onredelijk'' lang in de zin van artikel 32, 17 WHPC achtte. Dergelijke vage
term vereist nochtans een zekere appreciatie en dus verantwoording vanwege
de rechter. Het beding behield zijn gelding.
De rechter hield aldus wel rekening met de aard van de overeenkomst en met
de structuur van de betrokken markt van fitnesscentra vanuit het oogpunt van
de verkoper, maar had weinig oog voor de concrete omstandigheden vanuit
het standpunt van de consument. Het litigieuze beding werd niet aan artikel
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31 WHPC getoetst met inachtneming van de mogelijke specifieke omstandigheden die de totstandkoming van het abonnementscontract ,,omringden'',
zoals b.v. de druk (o.a. via reclamecampagnes, concurrentie
Èle prijzen) die de
uitbater uitoefende, de snelheid waarmee het abonnement werd genomen, de
uitleg die door de uitbater werd verschaft, de onderlegdheid van de consument, de mogelijkheid die werd gegeven om de voorwaarden te lezen, enz.
Dat de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst misschien van
die aard waren dat de consument geen enkele inspraak had gehad in de
bepaling van de inhoud van de overeenkomst of dat er ook andere bezwarende clausules in de overeenkomst voorkwamen, werd derhalve niet belicht.
Dit zijn nochtans elementen die het oneerlijk karakter van een beding bij
toetsing aan de open norm van artikel 31 WHPC mede bepalen.
Elementen waarmee hij rekening had kunnen houden bij beoordeling van het
o

redelijk karakter van de verlenging op basis van artikel 32, 17 WHPC waren
de even lange duur van de verlenging als de initie
Èle duur van de overeenkomst, de door verweerster naar voren gebrachte aard van de verstrekte
dienst en de structuur van de markt, althans vanuit het oogpunt van de
consument. Zoals Thilly poneert kan de dienstverlening door een fitnesscentrum bezwaarlijk als een essentieel iets voor de consument worden beschouwd, en wegen de voordelen die voor de consument aan het beding
van stilzwijgende verlenging zijn verbonden (het vermijden van de formaliteiten voor hernieuwing van het abonnement) niet op tegen het voordeel
ervan voor de uitbater (,,un moyen de financement par des membres fanto
Ãmes'') (Zie A. Thilly ,,Clauses abusives, contrat d'affiliation et dure
Âe du
contrat'', noot onder Vred. Antwerpen 8 augustus 1995, D.C.C.R. 1996, 50).
602. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

31 WHPC Ð DE

STIPULE-

RING VAN EEN OVERDREVEN MAKELAARSVERGOEDING ZONDER BEPERKING IN DE
TIJD

Ð Artikel 31 WHPC werd aangewend om de volgende in makelaars-

contracten veel gehanteerde clausule aan te vechten: ,,indien de opdrachtgever na het bee
Èindigen van deze overeenkomst het goed verkoopt aan een
gegadigde met wie reeds door de opdrachtgever tijdens het van kracht zijn
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van deze opdracht is onderhandeld of gecontracteerd zal de opdrachtgever
een commissie betalen van 4% over de verkoopprijs'' (Antwerpen 2 februari
1998, A.J.T. 1998-99, 130). De opdrachtgevers trachtten de rechter ervan te
overtuigen dat de omstandigheid dat het beding geen tijdsbeperking bevatte
tot gevolg had dat het beding een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel
31 WHPC cree
Èerde. De rechter volgde hen niet in hun redenering. Dergelijk
beding strekt er enkel toe te vermijden dat de inspanningen van de makelaar
die normaliter door middel van een commissieloon worden vergoed, door het
bedrieglijk uitstellen van de ondertekening van de verkoopscompromis tot na
het verstrijken van de duur van de exclusieve verkoopopdracht niet zouden
worden vergoed. De voorliggende omstandigheden toonden evenmin aan dat
de makelaar in strijd met de goede trouw de uitvoering van het beding vroeg.
Integendeel, het waren de opdrachtgevers die door het bewust uitstellen van
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de ondertekening van de compromis niet te goeder trouw hadden gehandeld.
603. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

RATIEBEDING

31 WHPC Ð HET

EXONE-

Ð In een uitspraak van het Hof van Beroep te Bergen (Bergen

26 juni 1997, R.R.D. 1997, 433, noot I. Banmeyer (R.R.D. 1998, 9)) werd
een beding in een overeenkomst tot verhuring van een wagen tijdens een
vakantieverblijf in Marokko volgens hetwelk ,,les voyages Calypso ne
contractent qu'une obligation de moyen. Ils s'exone
Árent de toute responsabilite
Â, sauf en cas de dol'', geacht een kennelijk onevenwicht tussen de
rechten en plichten van partijen te cree
Èren en vernietigd op basis van de
o

artikelen 31, 32, 11

en 33, § 1 WHPC.

De weg die door het Hof van Beroep werd gevolgd is om verschillende
redenen verrassend.
Het contract werd in tegenstelling tot wat normalerwijze wordt aangenomen,
als een huurcontract en niet als een contract van reisbemiddeling beschouwd
omdat de huur van de wagen ,,n'e
Âtait qu'une modalite
Â de l'accomplissement
du se
Âjour mais n'e
Âtait pas la condition ne
Âcessaire'' en omdat deze wagenverhuur niet toelaat ,,de reis of het verblijf mogelijk te maken'' in de zin van
de Wet van 30 maart 1973 houdende goedkeuring van de internationale
overeenkomst betreffende het reiscontract van 23 april 1970, vermits ook
zonder deze verhuur de reis en het verblijf in Marokko doorgang kon vinden,
aldus de rechter (Het contract dateerde van 16 april 1993, derhalve voor de
inwerkingtreding van de Wet Reiscontract van 16 februari 1994). Vertrekkend van deze kwalificatie als huurovereenkomst werd het betrokken beding
veroordeeld omdat het de ,,reisbemiddelaar'' onthief van zijn verplichting tot
levering van het gehuurde goed, hetgeen nochtans een wezenlijke verbintenis
van de huurovereenkomst uitmaakt en waarvan de draagwijdte door partijen
in casu niet werd beperkt.
Het Hof van Beroep maakt een merkwaardige gecombineerde toepassing van
de algemene toetsingsnorm van artikel 31 WHPC Ð waarvoor er een
kennelijk onevenwicht moet vaststaan en waarvan de sanctie in artikel 33,
§ 1 WHPC gelegen is Ð en van de specifiek op exoneratiebedingen betrek-
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o

king hebbende bepaling van de zwarte lijst, m.n. artikel 32, 11

WHPC Ð

die exoneratiebedingen onrechtmatig acht die de verkoper ontslaan van zijn
aansprakelijkheid voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn
aangestelden of lasthebbers, of van het niet-uitvoeren van een verbintenis die
e
Âe
Ân van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, en waarvan
de nietigheidssanctie in artikel 33, § 2 WHPC gelegen is, een door de
beroepsrechter nochtans niet aangewezen bepaling. De normale gang van
zaken is dat de algemene toetsingsnorm van artikel 31 WHPC, als subsidiaire, residuaire norm slechts ter hulp komt wanneer de zwarte lijst van
artikel 32 WHPC geen redding biedt. Alleen dan moet de rechter het bestaan
van een kennelijk onevenwicht nagaan. Van bedingen die met een bepaling
van de zwarte lijst overeenstemmen staat het gecree
Èerde onevenwicht a
priori vast, zodat de taak van de rechter Ð in theorie en op voorwaarde
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dat de bepaling geen vage termen hanteert Ð beperkt is tot de nietigverklaring van het litigieuze beding.
Deze combinatie zou aldus I. Banmeyer (,,La loi sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les clauses
exone
Âratoires et le pouvoir du juge'' (noot onder Bergen 28 juni 1997),
R.R.D. 1998, 11 e.v.) Ð maar dit wordt in het arrest nergens expliciet
alsdusdanig verklaard Ð te maken kunnen hebben met het feit dat het
aangevallen beding tweeledig is en zowel een beding tot bepaling van de
inhoud van de verbintenis van de verhuurder bevat (de omschrijving van de
verbintenis als middelenverbintenis), als een exoneratiebeding in zich draagt
(uitsluiting van alle aansprakelijkheid tenzij bij opzet). Alleen het tweede
o

deel wordt uitdrukkelijk door artikel 32, 11

WHPC geviseerd. De rechter

achtte het daarom blijkbaar nodig om het ganse beding aan artikel 31 WHPC
te toetsen en op basis van artikel 33, § 1 WHPC (niet § 2) nietig te verklaren,
omdat het ,,aboutit a
Á exone
Ârer M.C. de toute responsabilite
Â'' en ,, partant cre
Âe
bien un de
Âse
Âquilibre manifeste''. Een beding nietig verklaren om de Ð bijna
evidente Ð reden dat het in combinatie met een ,,zwart'' exoneratiebeding
een kennelijk onevenwicht cree
Èert, want exonereert, is zoals Banmeyer
terecht opmerkt, onbevredigend op het plan van de rechtszekerheid (J.
Banmeyer, l.c., 25 en 28). De hoger geponeerde beoordeling in globo van
een beding dat aan artikel 31 WHPC wordt getoetst moet niet in die zin
gebeuren. Bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding
dat niet op de zwarte lijst voorkomt, kunnen weliswaar de andere bedingen
van de overeenkomst worden betrokken Ð o
Âo
Â k deze die we
Âl met een bepaling van de lijst overeenstemmen (anders: J. Banmeyer, l.c., 25 en 28) Ð
maar de redenering loopt mank wanneer de beoordeling van het beding
louter wordt gebaseerd op de beantwoording ervan aan de criteria van het
zwart beding dat bij de beoordeling werd betrokken (in casu een exoneratiebeding).
Het is sowieso de vraag of een beding tot bepaling van de inhoud van een
(wezenlijke) verbintenis onderworpen kan worden aan een onrechtmatige
bedingenleer. Als ,,beding tot bepaling van het eigenlijk voorwerp van de
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overeenkomst'' is dergelijk beding immers ontoetsbaar, voor zover het duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd. Deze uitsluiting van ,,kernbedingen'' die
met de wijziging van de WHPC door de Wet van 7 december 1998 voortaan
uitdrukkelijk in artikel 31, § 3 WHPC staat vermeld, was impliciet reeds in de
oude WHPC begrepen (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', l.c.,
1327, voetnoot 152). Desgevallend kwalificeert men het verbintenisbepalend
beding dat een resultaatsverbintenis tot een middelenverbintenis omvormt als
een beding dat hetzelfde doel nastreeft als een exoneratiebeding (cf. ,,ertoe
o

strekt'' in artikel 32 WHPC) en derhalve evenzeer onder artikel 32, 11 WHPC
valt. In tegenstelling tot wat men uit het bestaan van een algemene, residuaire
toetsingsnorm mag verwachten dienen de lijst van de WHPC en, a fortiori van
de W.O.B.V.B. en van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen (,,die tot doel of tot
gevolg hebben'') immers niet restrictief te worden geõÈnterpreteerd. Het feit dat
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het beding daardoor aan een bepaling van de zwarte lijst beantwoordt ontneemt de verkoper een toevlucht tot het begrip kernbeding: bedingen op de
lijst zijn per definitie geen kernbedingen (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april
1997, l.c., 1327).
Het bekomen resultaat benadert alsdan datgene wat het Hof van Beroep te
o

Bergen bekwam, weliswaar met een beroep op artikel 31, 32 11 en 33, § 1
WHPC, en zonder inachtneming van het moeilijke begrip ,,kernbeding'': het
exonererend effect van het verbintenisbepalend beding cree
Èerde een onevenwicht dat tot zijn nietigheid leidde.
Voorgaande gaat evenwel maar op wanneer de betrokken ,,huurovereenkomst'' tussen de Heer M.C. en de heer E.S. als een overeenkomst tussen een
verkoper en een consument in de zin van de WHPC kon worden gekwalificeerd. Deze kwalificatie als consument zijnde iemand die uitsluitend niet
beroepsmatig optrad, is echter allerminst zeker nu de Heer E.S. als e
Âe
Ân van
zijn financie
Èle verliesposten door de problemen met de wagen(s), melding
maakte van ,,l'impossibilite
Â d'exploiter le montage cine
Âmatographique'' en
van ,,la perte des 16 films super 8 achete
Âs pour e
Ãtre pris sur place et e
Ãtre
pre
Â sente
Âs lors de confe
Ârences''... Indien de heer E.S. beroepsmatig voordrachten gaf, zelfs als bijjob ziet het ernaar uit dat de onrechtmatige bedingenleer van de WHPC helemaal geen toepassing kon vinden.
604. DE

ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL

GELIJKWAARDIGHEID

31 WHPC Ð DE

VEREISTE

Ð GELIJKWAARDIGHEID IN DE ,,SANCTIES'' (NEEN) Ð Een

beding is onrechtmatig in de zin van artikel 31 WHPC indien er een kennelijk
onevenwicht bestaat tussen de rechten en de plichten van partijen. Er is veel
te doen geweest omtrent de aard van de gelijkheid die artikel 31 WHPC
tracht na te streven. Doorgaans trekt men de vergelijking met de leer van de
gekwalificeerde benadeling. Dirix poneerde als eerste dat de onrechtmatige
bedingenleer streeft naar juridische gelijkheid, naar de gelijkwaardigheid
van de contractuele positie, terwijl de leer der gekwalificeerde benadeling
feitelijke gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de wederzijds bedongen
prestaties beoogt (E. Dirix, ,,De bezwarende bedingen in de N.WHP'' in J.
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Stuyck en P. Wytinck (Ed.) De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel,
Kluwer, 1992, nr. 6).
De Vrederechter van het 1ste kanton van Antwerpen nam deze stelling
uitdrukkelijk in zijn vonnis over (Vred. Antwerpen 27 juli 1994, T.B.H.
95, 324, noot H. Van Gompel en A.J.T. 1994-95, 7, noot I. Demuynck, zie
hoger nr. 600). Hoewel dit in de lijn ligt van de (gedeeltelijke) uitsluiting van
kernbedingen en van de toets aan de iustum pretium-leer door de Richtlijn
Oneerlijke Bedingen, door de W.O.B.V.B. en voortaan ook door de WHPC,
is de grens tussen feitelijke en juridische gelijkheid bij de toepassing van de
onrechtmatige bedingenleer onmogelijk strak te trekken. Met enkelen (o.m.
L. Cornelis, ,,Rechterlijke toetsing van onrechtmatige bedingen'' in Liber
amicorum P. De Vroede, Brussel, Kluwer, 1994; F. De Ly, ,,Het gelijk-
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heidsbeginsel in het contractenrecht'', R.W. 1991-92, 1152) zijn we van
mening dat de leer der onrechtmatige bedingen weliswaar primair gericht
is op de verwezenlijking van een juridische gelijkheid en niet beoogt dat de
consument ,,waar krijgt voor zijn geld'', maar dit niet wegneemt dat de
toetsing van bedingen aan artikel 31 WHPC een indirecte toetsing van de
contractueel bedongen prestaties impliceert, en feitelijke gelijkheid derhalve
op indirecte wijze wordt bereikt.
De Vrederechter van Herstal diende te oordelen over een aantal clausules op
een bestelbon voor een keuken ter waarde van 200.000 BEF die door de
kopers, ingepalmd door een professionele koper, werd ondertekend, maar
waar ze reeds de volgende dag de annulatie van vroegen. De verkoper
vorderde de contractueel bedongen verbrekingsvergoeding van 30% van
de aankoopsom (Vred. Herstal 31 maart 1995, T. Vred. 1998, 378). De
vrederechter oordeelde dat om het rechtmatig karakter van een beding te
apprecie
Èren die een schadevergoeding voorziet bij herroeping van de bestelling door de koper, het beding moet worden samengelezen met bedingen die
in combinatie kunnen treden met hem. Dergelijke combinatie is niet mogelijk met bedingen die het geval van laattijdige betaling door de koper
voorzien, omdat dit de uitvoering van de bestelling impliceert, hetgeen juist
de tegenovergestelde hypothese van voorliggende verbreking van de bestelling is. Het zijn integendeel de clausules met betrekking tot de leveringstermijn die moeten worden onderzocht want het is duidelijk, aldus de vrederechter, dat de wetseconomie, zoals duidelijk wordt uiteengezet in artikel 31
WHPC, erin bestaat een gelijkwaardigheid te scheppen in de sancties die, bij
contractuele schendingen van dezelfde aard, enerzijds de verkoper en,
anderzijds de consument kunnen ondergaan. Het onderzoek van deze bedingen wees uit dat er in de bijzondere voorwaarden van de bestelbon geen
enkele leveringsdatum was voorzien en dat de algemene voorwaarden iedere
sanctie ten voordele van de consument bij laattijdige levering uitsloten. Het
contract liet daarom volgens de rechter de uitvoering afhangen van een
potestatieve voorwaarde in hoofde van de verkoper die zich uiteindelijk zelf
gerechtigd zag de overeenkomst te verbreken door niet te leveren. De
verbreking van de overeenkomst moest de consument derhalve bekopen
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met een schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling, terwijl
de verbreking door de verkoper zonder meer kon.
Aldus schonden deze bedingen in combinatie met elkaar, artikel 31 WHPC
o

o

en de artikelen 32, 1 , 6

en 15

o

WHPC De rechter ging op deze gronden

enkel over tot nietigverklaring van het annulatiebeding, waarvan het, aldus
de rechter, overbodig was de strijdigheid met artikel 32, 21

o

WHPC te

onderzoeken, omdat dit de basis was waarop de eis van de verkoper eiser
was gebaseerd. Hij sprak niet uitdrukkelijk de nietigheid uit van de bepaling
in de algemene voorwaarden met betrekking tot het indicatief karakter van de
leveringstermijn en de afwezigheid van een sanctie (waarvan de verweerders
o

in hun verdediging het onrechtmatig karakter op basis van artikel 32, 4

en

o

32, 6 WHPC voorhielden) en van het niet voorzien van een leveringstermijn
in de bijzondere voorwaarden (dat door verweerders strijdig werd geacht met
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o

artikel 32, 1

en 32, 4

o

WHPC). Op het verzoek van de verweerders om de

bestelbon in zijn geheel te vernietigen kon de rechter, die wegens de strijdigheid van enkele algemene voorwaarden met de artikelen 31 e.v. WHPC was
geadieerd, evenmin ingaan. Hun verzoek tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos geding wees de rechter evenzeer af op de overwegingen
dat de WHPC van zeer complexe aard is, dat de door de verkoper gehanteerde algemene voorwaarden in het verleden courant voorkwamen en als
geoorloofd werden beschouwd, en dat geenszins was aangetoond dat de
verkoper door de uitvoering van zijn algemene voorwaarden te vorderen te
kwader trouw had gehandeld.
We plaatsen de volgende kanttekeningen bij deze uitspraak.
Verbrekingsbedingen, die de vergoeding bepalen waarop de verkoper recht
heeft bij gebruikmaking door de koper van zijn in een annulatiebeding
gestipuleerd contractueel recht de overeenkomst te bee
Èindigen zijn, aldus
het Hof van Cassatie (Cass. 8 december 1988, Arr. Cass. 1988-89, 427; Cass.
6 december 1996, A.J.T. 1997-98, 102, noot R. Pascariello) ge
Âe
Ân schadebedingen. Zij hebben in principe geen uitstaans met ,,een contractuele
schending'', laat staan met de ,,sanctionering'' ervan. De parallellie die de
rechter tussen deze clausule en de clausules inzake de (niet-gestipuleerde)
leveringstermijn trekt om de gelijkwaardigheid tussen beide ,,sancties'' te
onderzoeken is om deze reden alleen al weinig overtuigend. Trouwens,
artikel 31 WHPC streeft naar het evenwicht tussen, en dus naar de gelijkwaardigheid, in de ,,rechten en plichten van partijen'' en niet naar een
o

gelijkwaardigheid in de sancties. Daarvoor staat artikel 32, 15

WHPC

(gedeeltelijk) borg. De rechter die (weliswaar verkeerdelijk) van oordeel
o

was dat artikel 32, 15

WHPC toepassing vond op het annulatiebeding had

artikel 31 WHPC niet in de wederkerigheids- en gelijkwaardigheidstoets van
de sancties moeten betrekken. Zijn oordeel was logischer geweest had hij
zich, na de vaststelling dat er geen verbrekingsbeding ten voordele van de
consument was gestipuleerd beperkt tot de nietigverklaring van het beding
op basis van artikel 32, 15
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o

WHPC. Dit staat los van de vraag naar de

afwezigheid van een sanctie bij laattijdige levering dat met een verbrekingsrecht dat wordt afgekocht geen uitstaans heeft.
Verbrekingsbedingen vallen als niet-schadebedingen echter noch onder artio

o

kel 32, 15 , noch onder artikel 32, 21 WHPC (zie verder nr. 615). Wanneer
zij het contractsevenwicht verstoren, weze het door geen vergoeding te
voorzien voor het geval de verkoper de overeenkomst zou bee
Èindigen, dan
wel omdat het bedongen bedrag te hoog is, dan dient een beroep te worden
gedaan op artikel 31 WHPC (en, met de wijziging van de WHPC door de
o

Wet van 7 december 1998 vanaf 1 februari 1999, op artikel 32, 24 WHPC
(wederkerigheidsprincipe voor verbrekingsbedingen).
605. DE ALGEMENE TOETSINGSNORM VAN ARTIKEL 31 WHPC Ð DE KOSTEN BIJ
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VERKOOP OP AFSTAND

Ð Het Hof van Beroep te Bergen diende zich uit te

spreken over het betalingssysteem van het postorderbedrijf Daxon (Bergen
6 februari 1996, D.C.C.R. 1996, nr. 31, 124, noot F. Domon-Naert).
Daxon voorzag drie betalingswijzen (voor, bij of na de levering) waarbij in
geval van betaling bij of na de levering er een hoger bedrag werd gevorderd.
Deze 55 BEF diende om de kost van het door de clie
Ènt te ondertekenen
ontvangstbewijs te dekken (zij het voor een stuk, vermits de ree
È le kost tot
minimum 225 BEF per colli opliep) zodat de verkoper zichzelf op die manier
het voor artikel 80 WHPC noodzakelijke bewijs van levering verschafte.
Noch de vermeende strijdigheid met artikel 78, § 2 WHPC (dat verbiedt
enige betaling te eisen voor het verstrijken van de bedenktijd), noch de
strijdigheid met de artikelen 31 en 32 WHPC werden door het Hof van
Beroep aangenomen.
De vordering op basis van artikel 78, § 2 WHPC werd afgewezen omdat de
consument de vrije keuze behield van de wijze en het moment van betaling
vermits de meerkost overeenstemde met de ree
Èle kost van de verkoper, en
geenszins een vorm van sanctie inhield bij betaling na het verstrijken van
de bedenktermijn. Dat de meerkost de consument ertoe aanspoort om onmiddellijk te betalen is juist, aldus het Hof, maar noch deze aansporing, noch
de onmiddellijke betaling zelf worden door de wet verboden (hierover
terecht kritisch: F. Domon-Naert, ,,Matie
Áre a
Á re
Âflexion... pour quelques
francs de plus'' (noot onder Bergen 6 februari 1996), D.C.C.R. 1996,
nr. 31, 140 e.v.).
De vordering op basis van ,,de artikelen 31 en 32 WHPC'' tegen het
gevorderde bedrag van 55 BEF dat ,,manifest een wijze is om de kosten
wegens laattijdige betaling te recupereren'' werd eveneens afgewezen . De
betaling van de 55 BEF ingeval van betaling na levering cree
È ert geenszins
een kennelijk onevenwicht ten nadele van de consument. Het Hof van
Beroep was integendeel van oordeel dat het evenwicht verbroken zou
worden ten nadele van de verkoper, indien de koper de goederen zonder
betaling in bezit zou kunnen nemen, en deze zich achter artikel 80 WHPC die
de bewijslast bij de verkoper legt, zou kunnen verschuilen.
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606. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC Ð ALGEMEEN Ð Artikel 32

WHPC somde tot voor kort op limitatieve wijze 21 bedingen op die steeds als
onrechtmatig moeten worden beschouwd en die derhalve, het toetsingsrecht
van de rechter uitsluitend, op zich nietig en verboden zijn. De rechter moet niet
nagaan of het betrokken beding een kennelijk onevenwicht teweegbrengt
tussen de rechten en de plichten van de partijen. Hij moet alleen onderzoeken
of het werkelijk zo is dat het litigieuze beding met een bepaling van de lijst
overeenstemt. Is dit het geval, dan dient hij de nietigheid uit te spreken. Alleen
wanneer de bepalingen vage termen hanteren, zal de rechter tot appreciatie en
tot invulling van die begrippen moeten overgaan. Ook in de W.O.B.V.B.
opteerde men voor een in bijlage van de wet opgenomen zwarte lijst van
,,verboden en nietige bedingen'', ,,zelfs als er werd over onderhandeld'' (art. 3,
§ 4 W.O.V.B.V.). Met deze formulering wilde de Belgische wetgever ,,een
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duidelijk signaal geven aan de rechter''. Op die manier bekwam men tevens een
parallellie tussen de W.O.V.B.V. en de zwarte lijst van ,,nietige en verboden''
bedingen van artikel 32 WHPC. De inhoud van de lijst van de W.O.B.V.B. is
identiek aan die van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen.
De lijsten van de W.O.B.V.B. en van de Richtlijn zijn tweedelig. In het
tweede deel wordt de draagwijdte van enkele in de lijst van het eerste deel
opgenomen bedingen (g, j en l) uitgelegd en vooral beperkt. Deze uitzonderingen van deel 2 van de bijlage belangen in het bijzonder de financie
Èle
sector aan (leverancier van financie
Èle diensten, transacties met koersgevoelige financie
Èle instrumenten en overeenkomsten voor de aankoop van
vreemde valuta, reischeques of internationale in deviezen opgestelde postmandaten), maar soms ook de verkoper/vrije beroepsbeoefenaar in het
algemeen.
Op velerlei punten kwam de lijst van de W.O.B.V.B. Ð en dus van de
Richtlijn Ð niet met artikel 32 WHPC overeen. De bedingen van artikel 32
WHPC bestrijken weliswaar min of meer dezelfde deelaspecten van de
overeenkomst als de lijst van de W.O.B.V.B. maar kleine of grote nuanceverschillen tussen beide lijsten gaven de betrokken bepalingen soms een
totaal andere strekking of draagwijdte.
Hoewel de Belgische wetgever niet verplicht is de ,,indicatieve lijst'' van de
Richtlijn Oneerlijke Bedingen woord voor woord over te nemen, paste de
Wet van 7 december 1998 ,,tot wijziging van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument'' artikel 32 WHPC toch aan. Deze aanpassing kan vanuit
het oogpunt dat het de twee Belgische zwarte lijsten met elkaar in overeenstemming brengt, worden toegejuicht. Het resultaat is evenwel weinig bevredigend. De wetgever heeft zich beperkt tot de aanvulling van de lijst van
artikel 32 WHPC, zonder ermee rekening te houden dat de bestaande
bedingen soms anders dan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen zijn geformuleerd en daardoor soms een totaal andere betekenis hebben, of omgekeerd,
zonder overlappingen tegen te gaan. Zoals de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp poneert: ,,de bedoeling van de Regering is, in de mate van het
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mogelijke, deze lijst ongewijzigd te laten en er de bedingen van de richtlijn
die er nog niet in voorkomen, aan toe te voegen, en eveneens eventueel
dubbel gebruik te vermijden (M.v.T., Parl. St. Kamer 1997-98, nr.1565/1,
6-7).
Deze aanvullingen vindt men, hetzij terug in enkele bestaande bepalingen
o

(aanvulling van artikel 32, 2

WHPC met de uitzondering van punt 2, d

(prijsindexering) en van 2, b (wijziging rentevoet en lasten), zij het, wat punt
2, b betreft, opgesplitst in wijziging van de ,,rentevoet'' en van het ,,tarief''
en met andere voorwaarden dan de Richtlijn voor de ,,tarief'' wijziging (!);
o

aanvulling van art. 32, 5 WHPC met de tweede zinsnede van punt 1, m van
o

de Richtlijn (interpretatie); aanvulling van art. 32, 17 WHPC met punt 1, h
Richtlijn (opzegtermijn om de automatische verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur te vermijden), hetzij werden ze in de nieuwe
o
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nummers van artikel 32 WHPC opgenomen (punt 1, a in art. 32, 22
o

(exoneratie) (doch zie ook Eurowet!), punt 1, i in art. 32, 23

WHPC

o

(tegenstelbaarheid), punt 1, d in art. 32, 24 WHPC (wederkerigheid verbrekingsvergoeding), punt 1, f, tweede zinsnede in art. 32, 25 WHPC (behoud
o

voorschotten bij opzegging door verkoper) punt 1, p in art. 32, 26

WHPC
o

(overname verbintenissen van gevolmachtigden), punt 1, b in art. 32, 27

WHPC (uitsluiting of beperking van rechten van consument bij niet-uitvoeo

ring), en punt 1, p in art. 32, 28 WHPC (overdracht van de overeenkomst).
Tevens werden de beginwoorden van artikel 32 WHPC vervangen (,,In de
overeenkomsten gesloten...'').
607. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

ARTIKEL

32, 1

o

WHPC Ð
o

POTESTATIEVE VERBINTENIS Ð Werd strijdig geacht met artikel 32, 1 WHPC
dat verbiedt dat de verkoper zich zou verbinden onder een louter potestatieve
voorwaarde: ,,de aanvaarding van een bestelling door de verkoper betekent
niet dat de bestelde goederen kunnen geleverd worden. Aanvaarding houdt in
dat de verkoper zich ertoe verbindt een inspanning te leveren om bedoelde
goederen binnen de vooropgestelde termijn, zo ze in stock zijn, ter beschikking te hebben''. De verkoper zou immers niet daadwerkelijk de leveringsverplichting op zich nemen (Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 193).
608. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

PRIJSWIJZIGINGEN

32 WHPC ±

ARTIKEL

o

32, 2

WHPC

Ð DE VORDERING TEGEN D.K.V. Ð In een interessante zaak

voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (Vz. Kh.
Brussel 8 maart 1996, D.C.C.R. 1996, nr. 33, 342, noot J. Stuyck en Jaarboek
H.P. 1996, 256) vielen de Belgische consumentenvereniging en Test-Aankoop de verzekeringssector aan.
Aan de orde waren de verzekeringsvoorwaarden van D.K.V. en meer bepaald
de clausule die betrekking had op de verhoging van de premie (art. 45).
Dergelijke verhoging kon niet worden doorgevoerd bij veroudering van de
verzekerde persoon, tenzij indien de verhoging voortvloeide uit een wijzi-
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ging van de onderschreven dekking of bij toepassing van de artikelen 53 tot
55 van de verzekeringsvoorwaarden, waarin wordt bepaald dat de voorwaarden, bij beslissing van de verzekeraar, een wijziging kunnen ondergaan die
ook geldt voor de lopende contracten.
De combinatie van artikel 45 en artikel 53 werd strijdig geacht met artikel 32,
2 WHPC dat eenzijdige prijswijzigingen verbiedt die afhangen van de enkele
wil van de verkoper. Dit laatste lag voor de hand: de clausule verwees naar
geen enkel criterium, laat staan naar een objectief criterium dat vreemd is aan
de wil van de verzekeraar. Ook het argument dat de tariefverhoging voor de
in de Brusselse agglomeratie gedomicilieerde verzekeringsnemers nodig was
om de duurdere hospitalisatiekosten in de Brusselse ziekenhuizen te kunnen
opvangen, en er aldus een wijziging in de dekking was opgetreden, werd
door de rechter van de hand gedaan. Het in rekening nemen van een verho-
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ging van het dagtarief voor hospitalisatie in Brussel kon moeilijk worden
geassimileerd met een uitbreiding van de dekking. De betrokken dekking
sloeg op de terugbetaling van het verschil tussen de ree
Èle kosten en het door
de mutualiteiten terugbetaalde bedrag en was niet afhankelijk van het
gekozen hospitaal of zijn ligging. Temeer, ook niet-Brusselaars konden
een Brussels ziekenhuis verkiezen.
In feite trachtte de verzekeraar, door alleen op de Brusselse verzekeringsnemers de verhoging van de hospitalisatiekosten te verhalen voor een verblijf
in een Brussels ziekenhuis door al zijn Belgische of in Belgie
È verblijvende
verzekeringsnemers, de kosten van zijn prestaties en zijn rentabiliteitsberekening niet te wijzigen. De verhoging van het tarief was aldus duidelijk
ingegeven door een bekommernis zijn rentabiliteit niet aan te tasten. Deze
bekommernis mocht niet verward worden met de op basis van artikel 12 van
het Controlereglement (K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen
reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen) (en
artikel 21octies Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) wettelijke verplichting van de verzekeraar om een
financieel evenwicht in zijn operaties te bewaren. De vervulling van deze
verplichting moet gebeuren met respect voor andere wettelijke verplichtingen en kan op een andere manier bereikt worden. De concrete toepassing van
de betrokken clausules toonde dan ook aan dat D.K.V. op eenzijdige manier
had gehandeld en in functie van zijn eigen belangen. De verhoging van de
premies voor de Brusselse verzekeringsnemers alleen leidde daarenboven tot
een niet- objectieve discriminatie vermits iedereen zich in Brussel kan laten
hospitaliseren en dit in de praktijk ook vaak gebeurt.
Dit alles bracht de voorzitter van de rechtbank van koophandel ertoe de
staking te bevelen van ,,de betrokken bedingen'' in alle overeenkomsten van
D.K.V. in de betrokken branche van de ziekteverzekering en hospitalisatieverzekering. Tevens beval zij de publicatie van een samenvatting van haar
uitspraak, enerzijds door D.K.V. zelf, via een mededeling aan al haar
verzekerden en onder verbeurte van een dwangsom, en anderzijds in kranten
en op televisie. In die zin werkte het stakingsbevel ook in op de lopende
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verzekeringscontacten, doch het relatieve gezag van gewijsde van de beslissing indachtig, kon het bevel niet rechtstreeks door de derden-verzekerden
worden ingeroepen (zie verder nr. 629).
609. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

o

32, 3

ARTIKEL

WHPC Ð

WIJZIGING KENMERKEN Ð Van het gebruik van de volgende clausule werd de
staking gevorderd wegens strijdigheid met artikel 32, 3

o

WHPC: ,,in geval

van verzending van de goederen wordt de levering geacht te zijn geschied bij
het vertrek uit het verkooppunt van de verkoper of gebeurlijk vanaf de plaats
waar de goederen werden geleverd bij de verkoper''. De strijdigheid met het
verbod van eenzijdige wijziging van de wezenlijke kenmerken van de
overeenkomst werd niet vastgesteld. Het opwerpen van de strijdigheid met
o

artikel 32, 5

WHPC dat de verkoper verbiedt eenzijdig te beslissen of het
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geleverde product of de verleende dienst met de overeenkomst overeenstemt,
had misschien meer succes opgeleverd. Door de plaats van levering vast te
leggen in de lokalen van de verkoper ontzegt dergelijke clausule de consument het recht om de verkochte zaak bij levering te controleren (Vz. Kh.
Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 193).
610. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

BEPALING

32 WHPC ±

ARTIKEL

EN WIJZIGING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

32, 4 WHPC Ð

Ð De clausule: ,,elke

vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts te indicatieven titel'' is vero

boden wegens strijdigheid met artikel 32, 4

WHPC. De Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Leuven beval de staking van het gebruik ervan
(Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 193).
Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat een op de voorzijde van
de bestelbon gedrukte vermelding ,,gevraagde leveringstermijn'' dient gelezen te worden met de in de algemene voorwaarden vermelde clausule:
,,overschrijding van de leveringstermijnen geven geen aanleiding tot annulering noch tot betaling van schadevergoeding''. De onder ,,gevraagde leveringstermijn'' ingevulde vermelding moest als indicatief worden beschouwd.
Overschrijding van de termijn hield daarom geen niet-uitvoering van een
essentieel deel van de overeenkomst in. Was de leveringstermijn essentieel
dan had appelante maar, in afwijking van de algemene voorwaarden, een
duidelijke vermelding op de bestelbon moeten aanbrengen. Hieruit zou het
overwegend belang van de leveringstermijn gebleken zijn (Brussel 9 juni
1995, A.R. nr. 1893/94, niet gepubliceerd).
Het oordeel van het Hof is naar onze mening te streng. Hoewel we moeten
toegeven dat de term ,,gevraagde'' leveringstermijn nogal ongelukkig (en
door de verkoper misschien bewust?) is gekozen, en niet noodzakelijk
impliceert dat de partijen een duidelijke en bindende afspraak omtrent deze
termijn overeengekomen waren, wijst dit erop dat deze termijn voor de
consument van belang was e
Ân dat hij dit ook heeft meegedeeld. De praktijk
van het volledig ontkrachten van een (zelfs in die mate) overeengekomen en
daarom op de voorkant van de bestelbon vermelde contractvoorwaarde, in
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casu inzake de leveringstermijn, door een in feite niet-overeengekomen want
wellicht niet-gelezen stipulering in de algemene voorwaarden (b.v. door de
veel gehanteerde clausule dat de leveringstermijn slechts ,,te indicatieven
titel'' geldt), is juist datgene wat men met een onrechtmatige bedingenleer
tracht te bestrijden. Bovendien kan in zo'n situatie het principe dat een
bijzonder beding voorrang heeft op een algemeen beding worden ingeroepen.
Oudere Belgische rechtspraak zette op die manier in een bijna identisch
geval de clausule van de algemene voorwaarden terzijde. Als in de algemene
verkoopvoorwaarden de leveringstermijn slechts op indicatieve wijze is
vastgesteld, maar de partijen een strikte termijn hebben bedongen, heeft
deze bijzondere afspraak van de partijen voorrang op de algemene voorwaarden. Als de verkoper een strikt bepaalde leveringstermijn zonder aan-
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vaardbare reden niet naleeft, dient hij daarvan zelf de nadelige gevolgen te
dragen. De koper die de leveringstermijn niet nageleefd ziet, hoeft niets te
doen en de verkoper niet in gebreke te stellen. Hij kan meteen opteren voor
een eis tot ontbinding of tot schadevergoeding, of akte nemen van de niettijdige levering en zich elders bevoorraden. (Vred. St. Niklaas 22 oktober
1990, R.W. 1991-92, 1092).
Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg van Ieper achtte het niet respecteren
van een expressis verbis overeengekomen leveringstermijn dat erop wees dat
deze voor de koper van belang was en wellicht mede de aankoop had
gedetermineerd voldoende zwaarwichtig om de overeenkomst tot aankoop
van een motorhome te ontbinden, ongeacht het seizoen (Rb. Ieper 27 juni
1995, A.J.T. 1995-96, 4).
Trouwens, de consument het recht ontnemen om bij wanprestatie van de
verkoper de ontbinding van de overeenkomst te vragen is formeel strijdig
met artikel 32, 6
611. DE

o

WHPC

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

ARTIKEL

o

32, 8

WHPC Ð

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS Ð Het beding ,,de koper verbindt zich
ertoe in elk geval te betalen op de vervaldag zelfs in geval van geschil ,,is
formeel strijdig met het bepaalde in artikel 32, 8

o

WHPC dat het beding

verbiedt dat de consument ertoe verplicht zijn verbintenissen na te komen
terwijl de verkoper de zijne niet is nagekomen, of in gebreke zou zijn deze na
te komen'' (Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 193).
612. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

ONTBINDINGSRECHT

32 WHPC ±

CONSUMENT BIJ OVERMACHT

ARTIKEL

o

32, 10

WHPC Ð

Ð De WHPC beschermt op

uitdrukkelijke wijze het recht van de consument om overmacht in te roepen
zonder daarvoor een schadevergoeding te moeten betalen.
Deze bepaling werd (samen met artikel 32, 15

o

WHPC, zie verder nr. 615)

gehanteerd om paal en perk te stellen aan het gebruik van een beding dat de
verkoper het recht verleent het door de consument betaalde voorschot te
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behouden bij annulatie van de bestelling (Kh. Charleroi 8 oktober 1996,
J.L.M.B. 1997, 819 (verkort)).
613. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

ARTIKEL

o

32, 11

WHPC Ð

EXONERATIECLAUSULES Ð De stakingsrechter beval de staking van het gebruik van de volgende clausule ,,indien de goederen niet beschikbaar zijn,
kan dit in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of gedwongen
uitvoering'' omdat het de verkoper exonereert voor zijn belangrijkste contractuele prestatie, met name de leveringsplicht (Vz. Kh. Leuven 1 september
o

1992, Jaarboek H.P. 1992, 193) (zie ook artikel 32, 6 inzake het ontnemen
van het ontbindingsrecht).
Een interessante toepassing van de onrechtmatige bedingenleer van de
WHPC in het chequerecht vinden we in het bijzonder gemotiveerde vonnis
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van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 6 december 1996 (Kh.
Brussel 6 december 1996, Collart/Cre
Âdit Communal, T.B.H. 1997 (verkort),
61). Weze opgemerkt dat in de samenvatting een storende vertaalfout is
gesloten en dan nog wel met betrekking tot het kernwoord ,,abusive''. In
plaats van te spreken over een ,,onrechtmatig'' beding, heeft men het over
een ,,beding dat op rechtsmisbruik stoelt''!).
De klant van een bank vocht de clausule van afstand van het recht tot
herroeping of tot verzet aan. Dit beding belette de klant zich te verzetten
tegen de betaling van 32 eurocheques (ten bedrage van ongeveer 110.000
BEF) die samen met de waarborgkaart waren gestolen. De bank beperkte zijn
tussenkomst tot de, ingeval van bedrieglijk gebruik van gestolen of verloren
cheques, contractueel bepaalde vergoeding van 64.000 BEF. De bestolen
klant ging hier niet mee akkoord. Zijn verdediging was o.m. gebaseerd op de
o

o

strijdigheid van de betrokken clausule met artikel 32, 11 en artikel 32, 19

WHPC (Hij beriep zich eveneens op de niet-tegenwerpelijkheid van het
reglement van de verrichtingen en op artikel 61 W.C.K.). Beide argumenten
werden niet weerhouden. Het beding kon vooreerst niet als een exoneratieo

clausule voor zware fout in de zin van artikel 32, 11

WHPC worden

beschouwd. De rechtbank was van oordeel dat dergelijke interpretatie manifest gegrond is op een miskenning van het Eurochequesysteem waarin
cheques worden uitgegeven onder de dekking van een waarborgkaart. De
notie fout en de notie exoneratie dienen bekeken te worden in het licht van de
soort overeenkomst en van de wil van partijen. Welnu, binnen dit systeem
verbindt de bankier er zich onherroepelijk toe om gewaarborgde cheques te
betalen. De klant verbindt zich ertoe de betaling van dergelijke cheques niet
te beletten of er zich niet tegen te verzetten, wat ook de oorzaak van het
verzet is. In ruil voor dit conventioneel afstand van verzet verkrijgt de klant
aldus een efficie
Ènt betaalinstrument dat door derden hoog wordt aangeschreo

ven. Van zware fout en derhalve van een met artikel 32, 11 WHPC strijdig
beding is er derhalve geen sprake.
Deze redenering is een uitstekend voorbeeld van het feit dat ook bij toetsing
van een beding aan een bepaling van de zwarte lijst een rechter gaat
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interpreteren en apprecie
Èren. Hoewel Ð zoals de rechtbank in casu zelf
poneert Ð bij de loutere inroeping van een bepaling van artikel 32 WHPC
,,il appartient uniquement au Tribunal d'examiner si il existe une clause
ou un ensemble de clauses vise
Âes par ladite disposition, inde
Âpendamment
d'un quelconque de
Âse
Âquilibre des droits et obligations des parties'', blijkt
de betrokken rechter dit zeer ruim op te vatten. Hij doet dit meer bepaald
bij de invulling van het begrip ,,zware fout''. De bestolen klant is van
oordeel dat de uitbetaling van gestolen cheques ondanks de melding van
de diefstal en het formuleren van verzet een zware fout van zijn bank
uitmaakt. De hantering van het beding van afstand van recht tot verzet of
tot herroeping impliceert dat de bank zich voor deze zware fout exonereert. De rechtbank ontkent het voor handen zijn van een zware fout door
verwijzing naar het mechanisme dat achter het Eurochequesysteem schuil-

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

gaat.
Aan dergelijke op het Eurochequesysteem gebaseerde redenering die ook in
veel andere rechtspraak terug te vinden is (b.v. Brussel 11 september 1995,
Bank. Fin. 1995, 605; Kh. Brussel 23 januari 1992, T.B.H. 1993, 1029 Ð
Voor verdere verwijzingen, zie: O. Poelmans: ,,Vol, perte et utilisation
abusive d'eurocheques (1975-92''), J.T. 1993, 412 e.v.) kan worden getwijfeld. Het ware logisch dat, in overeenkomsten met consumenten, de gebruikelijke clausules dat de bank bevrijdend betaalt zelfs indien zij in kennis
werd gesteld van het misbruik dat van de chequeformulieren werd gemaakt,
o

op basis van artikel 32, 11

WHPC aan banden wordt gelegd (vgl. E.

Wymeersch, ,,Aspects juridique de certains nouveaux moyens de paiement'',
Bank. Fin. 1995, 32, nr. 42). Het verplicht afstand doen van het recht op
verzet komt wel degelijk neer op een exoneratie van de bank voor zijn zware
fout. Trouwens, de clausules die de houder van een eurocheque betaling
waarborgen, moeten beoordeeld worden onafhankelijk van de bestaande
verhouding tussen degene die de cheque uitschrijft en titularis is van de
garantiekaart, en de bank-betrokkene, aldus Wymeersch (E. Wymeersch,
,,Aspects juridiques de certains nouveaux moyens de paiement'', Bank. Fin.
1995, 32, nr. 42). Deze houder van een chequeboekje en van de garantiekaart
mag de bescherming van de WHPC niet ontberen (Het ware anders indien
men de chequewet als lex specialis, zelfs van oudere datum, de voorrang ten
aanzien van de WHPC liet). Wymeersch gaat zelfs zover om het ganse
eurochequesysteem in vraag te stellen. Dit systeem biedt immers maar een
,,schijn van veiligheid'', ,,le client croit qu'il s'agit d'un che
Á que, alors que
financie
Árement il s'agit d'une obligation de paiement formelle, n'offrant de
Ás
lors aucune des protections inhe
Â rentes au cheque'' (E. Wymeersch, ,,Aspects
juridiques de certains nouveaux moyens de paiement'', Bank. Fin., 1995, 32,
nr. 42). Deze auteur pleit er dan ook concreet voor om de identificatiemiddelen te verbeteren.
o

Het is niet geheel duidelijk of artikel 32, 11

WHPC u
È berhaupt van toepas-

sing was. De bank had voordien immers na onderhandelingen, aanvaard de
schade voor een deel (64.000 BEF) op zich te nemen en dit binnen de
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grenzen ,,des conditions d'indemnisation contractuelle''. Indien het afstandsbeding en deze contractuele vergoedingsbepalingen als een geheel aanzien
kunnen worden, b.v. omdat de laatste naar de eerste verwijzen is er geen
sprake van uitsluiting van de aansprakelijkheid van de bank doch slechts van
o

een beperking ervan. In dergelijke hypothese geldt artikel 32, 11 WHPC niet
en zal een beroep op artikel 31 WHPC moeten gedaan worden.
Met het beding werd de consument evenmin gedwongen om afstand te doen
o

van elk verhaal in de zin van artikel 32, 19

WHPC Het Gemeentekrediet

heeft, aldus de rechter, de klant nooit verhinderd om zijn rechten te doen
vrijwaren voor een rechtbank van welke aard ook (anders E. Wymeersch,
,,Aspects juridiques de certains nouveaux moyens de paiement'', Bank. Fin.
1995, 32, nr. 42 die dergelijke clausules ook met verwijzing naar artikel 32,
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19

o

WHPC beoordeelt).

Artikel 32 WHPC werd niet van toepassing geacht op een exoneratiebeding
waarmee ITT-Promedia zijn aansprakelijkheid uitsloot voor ,,eventuele vergissingen, druk- of zetfouten, opname onder e
Âe
Ân of meer rubrieken verschillend van diegene vermeld in de bestelbon en/of weglating van een stuk tekst
en/of reproducties, illustraties, merken, logo's, enz., zelfs diegene die haar
werden geleverd door de ondertekenaar, tenzij wordt aangetoond dat deze
vergissingen voortspruiten uit bedrog van haar kant'' omdat degene die een
advertentie plaatst in de Gouden Gids geen consument in de zin van de
WHPC is (Luik 19 oktober 1993, T.B.H. 1994, 702). Het beding werd op
basis van het gemeenrecht evenmin ontoelaatbaar geacht. De enige grens die
men niet mag overschrijden, aldus het Hof van Beroep, is dat men zich niet
mag exonereren voor zijn bedrog, dat men geen inbreuk mag plegen op de
wet of dat men een clausule bedingt die gelijk zal staan met het tenietgaan
van het voorwerp van de overeenkomst.
Met de aanpassing van de WHPC aan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen door
de Wet van 7 december 1998 bezit de zwarte lijst van artikel 32 WHPC
voortaan 3 bepalingen die exoneratiebedingen aan banden leggen. Naast de
o

regeling van artikel 32, 11

WHPC is het voortaan ook verboden ,,de

wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken
bij overlijden of lichamelijk letsel'' van de consument ten gevolge van een
o

doen of nalaten van deze verkoper'' (art. 32, 22 WHPC), en ,,op ongepaste
wijze de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of
een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van
gebrekkige uitvoering door de verkoper van e
Âe
Ân diens contractuele verplicho

tingen uit te sluiten of te beperken'' (art. 32, 27
614. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

WHPC).

ARTIKEL

o

32, 13

WHPC Ð

o

GEBREKEN EN KORTE TERMIJN Ð Artikel 32, 13 WHPC verbiedt een onredelijk korte termijn te bepalen om gebreken aan de verkoper te melden.
o

o

In tegenstelling tot artikel 32, 12 WHPC wordt er in artikel 32, 13 WHPC
niet naar deze specifieke voor de koop geldende regeling verwezen. Er wordt
zelfs niet gesproken over verborgen gebreken, maar, meer in het algemeen,
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over ,,gebreken''. Zo beschouwd vormen de nummers 12 en 13 van artikel 32
WHPC allesbehalve een geheel. Dit biedt de mogelijkheid om het toepaso

singsgebied van artikel 32, 13 WHPC aanzienlijk te verruimen. Het poneert
Â n ook voor zichtbare
op die manier een regel die voor alle overeenkomsten e
gebreken geldt. Zichtbare gebreken moeten bijgevolg niet meer dadelijk bij
de levering gesignaleerd worden.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend als stakingrechter,
oordeelde anders over het toepassingsveld van artikel 32, 13 WHPC Het
beding ,,door de inontvangstname en de medename van de goederen erkent
de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en
vrij is van enig zichtbaar gebrek'' werd als niet strijdig bevonden met artikel
o

32, 13

WHPC dat ,,de verborgen gebreken tot voorwerp heeft'' (Vz. Kh.

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 193).
De Rechtbank van Koophandel te Hasselt daarentegen, veroordeelde terecht
het beding ,,het toestaan van of het overgaan tot plaatsing sluit de onvoorwaardelijke aanvaarding van de materialen in'' dat, in een contract tot
levering e
Ân plaatsing van ramen, rolluiken en deuren, tussen een aannemer
en een schrijnwerker (voor zijn prive
Â-woning) gesloten, was opgenomen, op
o

basis van artikel 32, 13 WHPC, ook al was de vordering gebaseerd op een
niet- conforme levering en zichtbare conceptiefouten in de ramen. Zichtbare
gebreken aan ramen, deuren en rolluiken zal de consument immers meestal
maar kunnen opmaken tijdens of na de plaatsing. Dit geldt des temeer voor
gebreken in de plaatsing zelf van de geleverde goederen. Het betrokken
o

beding was nietig op basis van artikel 32, 13 en 33, § 2 WHPC (Kh. Hasselt
29 oktober 1997, Jaarboek H.P. 1997, 226).
615. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

ARTIKEL

32, 15 WHPC Ð

SCHADEBEDINGEN Ð WEDERKERIGHEID Ð Deze bepaling verbiedt het opnemen van een schadebeding ten laste van de consument, wanneer men niet
tevens in een schadebeding voorziet ten laste van de verkoper (wederkerigheid). De in deze bedingen forfaitair bepaalde schadevergoedingen moeten
bovendien ,,gelijkwaardig'' zijn. De rechterlijke controle terzake heeft zich
totnogtoe in het merendeel van de gevallen kunnen beperken tot de vaststelling van de afwezigheid van een schadebeding ten voordele van de consument (Luik, 16 september 1996, J.T. 1997, 202; J.L.M.B. 1997, 1396 en
Â g. Dr. 1996, 578; Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P.
Rev. Re
1992, 193; Rb. Brugge 22 november 1993, T.B.R. 1994, 34; Rb. Brussel
15 mei 1997, J.T. 1997, 618 en Jaarboek H.P. 1997, 220; Vred. Nijvel
14 augustus 1995, D.A.O.R. 1996, nr. 36, 79 en Jaarboek H.P. 1995, 210;
Vred. Herstal 21 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 34 en Jaarboek H.P. 1996,
263; Vred. Soignies 21 november 1996, J.T. 1997, 203 en D.C.C.R. 1997,
nr. 34, 66).
Sommige rechters gaan iets verder dan de vaststelling van de afwezigheid
van een forfaitair verhogingsbeding ten voordele van de consument, en
onderzoeken of er geen schadebeding in een andere vorm werd bedongen.
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De Vrederechter van een eerste kanton van Antwerpen volgde een interessante redenering bij het nagaan of een gelijkwaardige vergoeding ten laste
van de verkoper aanwezig was. Hij was namelijk van oordeel dat de in het
contract, ten voordele van de verkoper opgenomen vrijstellingsclausule de
consument het recht op de gemeenrechtelijke vergoeding ontnam en het
contract Ð dat ook niet op een andere wijze de vergoeding voor de consument vaststelde Ð aldus niet voldeed aan de verplichting van artikel 32,
o

15 WHPC (Vred. Antwerpen 27 juli 1994, T.B.H. 1995, 327 en A.J.T. 199596, 7, noot I. Demuynck).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel pakte de volgende 2 clausules in
de algemene bankvoorwaarden voor de opening van een rekening van de
o

Vaderlandse Spaarbank op basis van artikel 32, 15 WHPC aan (Rb. Brussel
15 mei 1997, J.T. 1997, 618, Jaarboek H.P. 1997, 220). ,,De bank kan steeds,
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van rechtswege en zonder opdracht van de clie
Ènt, tot rechtzetting van de door
haar gepleegde materie
È le vergissingen overgaan. Wanneer de rekening ten
gevolge van de rechtzetting een debetsaldo vertoont, zijn op deze rekening
van rechtswege en zonder ingebrekestelling debetintresten wegens uitzonderlijke overschrijdingen verschuldigd''(1) en ,,tenzij uitdrukkelijke afwijking, geeft elke uitzonderlijke overschrijding of occasioneel debetsaldo, in
kapitaal of in waarde, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding
tot de vordering van intresten pro rata temporis aan een intrestvoet die gelijk
is aan de basisintrestvoet voor zichtrekeningen waaraan een bankkaart is
gekoppeld, alsook tot een trimesterie
Èle boete van 4%''(2). De bank had met
name per vergissing de rekening van de betrokken consument tot tweemaal
toe gecrediteerd voor de aanzienlijke bedragen van ongeveer 450.000 en
200.000 BEF, bedragen die de consument had afgehaald. Na de rechtzetting
vertoonde zijn rekening dan ook een debetsaldo van meer dan 650.000 BEF.
De consument wierp tevergeefs de niet-tegenstelbaarheid van de algemene
bankvoorwaarden op. De rechter was van oordeel dat het aan zijn eigen
onzorgvuldigheid te wijten was dat hij zijn handtekening had geplaatst Ð die
aanvaarding van de voorwaarden impliceerde Ð zonder effectief de voorwaarden te hebben ontvangen.
De toepasselijkheid van artikel 32, 15

o

WHPC kon de bank evenwel niet

vermijden vermits de fout die aan de consument werd verweten een contractuele tekortkoming en geen quasi-delictuele fout uitmaakte. Trouwens,
ging men van de quasi-delictuele fout uit, aldus de rechter, dan zou de
wettelijke intrestvoet gelden vermits het algemeen reglement van de bankverrichtingen geen toepassing zou vinden.
Welnu, vermits de algemene voorwaarden geen enkele bepaling bezaten die
voorzag in een vergoeding voor de rekeninghouder die het slachtoffer en niet
de begunstigde zou zijn van een materie
È le vergissing van de bank Ð alleen
bij laattijdige uitvoering van een order had de rekeninghouder recht op een
vergoeding in de vorm van intresten, doch aan de wettelijke intrestvoet,
ongeacht de geleden schade Ð werden beide clausules nietigverklaard en
konden alleen intresten aan de wettelijke intrestvoet worden toegekend. Men
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kan immers moeilijk voorhouden dat het evenwicht tussen beide contractanten was bewaard. In het eerste geval (materie
Èle vergissing ten nadele van
de titularis) was er helemaal geen wederkerigheid, in het tweede geval
(laattijdige uitvoering van een order) was er wel wederkerigheid maar geen
gelijkwaardigheid (conventionele intresten en een boete, tegenover wettelijke intresten).
o

Bepaalde rechters hebben het moeilijk met de toepassing van artikel 32, 15
WHPC op schadebedingen in de vorm van nalatigheidintresten.

o

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge paste eveneens artikel 32, 15

WHPC toe om een clausule in de algemene voorwaarden met betrekking tot
een, ten voordele van de verkoper, gestipuleerd schadebeding voor een niet
nader bepaalde wanprestatie in hoofde van de koper (wellicht de niet-afha-
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ling van de goederen ) wegens gebrek aan wederkerigheid, nietig te verklaren. Een ander schadebeding dat conventionele intresten van 15% per jaar
wegens laattijdige betaling door de koper vorderde, bleef (eigenaardig genoeg) wel overeind omdat ,,aangezien enkel op de koper een betalingsverplichting rust, het wederkerigheidsprincipe terzake niet van toepassing
is'' (Rb. Brugge 22 november 1993, T.B.R. 1993, 34).
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Leuven beval de staking
van het gebruik van twee schadebedingen ten voordele van de verkoper, het
eerste (,,wanneer de bestelde en beschikbare goederen binnen de 15 dagen na
aanmaning door de verkoper niet worden afgehaald door de koper, is de
verkoper gerechtigd tot een schadevergoeding forfaitair begroot op 15% van
de verkoopprijs, tenzij een hogere schade wordt bewezen'') wegens strijdigo

heid met artikel 32, 15

o

en 32, 21

WHPC en het tweede (,,bij gebreke van

betaling van de factuur binnen de maand na de vervaldag zal van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
zijn gelijk aan 15% van het uitstaande saldo, met een minimum van 750
o

BEF'') (eigenaardig genoeg) op basis van artikel 32, 21 WHPC alleen (Vz.
Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek H.P. 1992, 193).
De Vrederechter van Nijvel verklaarde het schadebeding dat een forfaitaire
verhoging voorzag bij wanbetaling vanwege de consument, bij gebrek aan
o

enige sanctie ten laste van de verkoper, op basis van artikel 32, 15 en 33, § 2
WHPC nietig. De nalatigheidsintresten werden alleen op hun bovenmatig
karakter getoetst en niet overdreven bevonden (Vred. Nijvel 14 augustus
1995, Jaarboek H.P. 1995, 216 en D.A.O.R. 1995, nr. 36, 79).
Deze rechters passen het principe van wederkerigheid en gelijkwaardigheid,
o

voorzien in artikel 32, 15 WHPC, niet toe op het schadebeding in de vorm
van nalatigheidsintresten verbonden aan wanbetaling door de koper. Men
kan zich afvragen waarom.
Voorziet de overeenkomst in twee specifieke schadebedingen ten voordele
van de verkoper, e
Âe
Ân bij niet-afhaling van de verkochte producten door de
koper en e
Âe
Ân bij wanbetaling van zijnentwege, dan dienen beide op hun
wederkerigheid en gelijkwaardigheid te worden getoetst.
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o

De enige twee vereisten die artikel 32, 15

WHPC stelt, is dat ook in een

vergoeding wordt voorzien ,,ten laste van de verkoper die in gebreke blijft''
Ð dit is de door de wetgever bedoelde wederkerigheid Ð en dat deze
gelijkwaardig is, ongeacht om welke verbintenis in zijn hoofde het gaat en
in welke vorm het schadebeding gegoten is.
Het is dan ook terecht dat de vrederechter van Soignies ook de nalatigheidsintresten die door een ziekenhuis werden gevorderd wegens laattijdige betaling van enkele facturen op hun wederkerigheid onderzocht, omdat deze
,,doivent subir la me
Ânale''. Het deels medische
Ãme critique que la clause pe
karakter van de door het ziekenhuis geleverde prestaties deed niets af aan de
o

toepasselijkheid van artikel 32, 15 WHPC (en van de WHPC in zijn geheel)
(Vred. Soignies 21 november 1996, J.T. 1997, 203 en D.C.C.R. 1997, nr. 34,
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66).
In haar ,,Aanbeveling betreffende strafbedingen'' dd. 21 oktober 1997 geeft
de Commissie voor Onrechtmatige bedingen nuttige richtlijnen om artikel
o

32, 15

WHPC in de praktijk werkbaar te maken.

Om het evenwicht van de betrokken belangen te verzekeren, dient de door de
wet vereiste wederkerigheid bij strafbedingen, aldus de Commissie, zo te
worden begrepen dat aan elk strafbeding dat een tekortkoming van de
consument beteugelt ook een strafbeding moet beantwoorden voor een
vergelijkbare tekortkoming van de verkoper, zonder dat deze bedingen
daarom dezelfde bedragen moeten bepalen. Gezien de uiteenlopende economische en sociale werkelijkheid, moet de vereiste wederkerigheid van de
bedingen dan ook niet worden opgevat in die zin dat de bedingen die in de
ene dan wel de andere richting werken een identieke inhoud moeten hebben
maar wel in die zin dat zij aan elkaar beantwoorden wat de respectievelijk
door hen beteugelde contractuele tekortkomingen betreft. Wanneer er b.v.
een beding is dat een schadevergoeding oplegt bij laattijdige betaling van de
prijs door de koper, moet daar een beding tegenover staan dat een schadevergoeding oplegt bij laattijdige levering van het goed; indien er een beding
is dat een schadevergoeding oplegt bij ontbinding wegens foutieve tekortkoming van de consument aan zijn verbintenissen, moet dit ook bij wanprestatie door de verkoper gepleegd, bestaan.
616. DE

ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL

32 WHPC ±

ARTIKEL

o

32, 15

WHPC Ð

SCHADEBEDINGEN Ð GELIJKWAARDIGHEID Ð De rechters bleven meestal
gespaard van de moeilijkere taak van het onderzoek naar de gelijkwaardigheid tussen de forfaitair bedongen schadevergoedingen. Gezien de verbintenissen van verkoper en consument zelden gelijkaardig zijn, kan het onmogelijk gaan om een mathematische gelijkheid. Het gaat veeleer om een proportionaliteit in de vaststelling van de bedragen. Zo leent de verplichting van de
consument tot betaling van een bepaalde som zich tot toepassing van een
bepaalde percentage, als vergoeding voor wanbetaling, maar rijzen moeilijkheden bij het in cijfers vertalen van de verplichtingen van de verkoper iets te
doen of te laten om op die manier het percentage, voorzien voor wanprestatie
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door de consument, op deze verplichtingen toe te passen. Dit is ook de
stelling van de Commissie voor onrechtmatige bedingen zoals uit haar
,,Aanbeveling betreffende strafbedingen'' dd. 21 oktober 1997 blijkt.
Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verklaarde dat artikel 32,
15

o

WHPC geen strikte mathematische gelijkheid vereist maar dat het vol-

staat dat er ten laste van de verkoper die zijn verbintenissen niet uitvoert een
schadevergoeding ,,du me
Ãme ordre'' wordt voorzien (Rb. Brussel 15 mei
1997, J.T. 1997, 618 en Jaarboek H.P. 1997, 220).
De mogelijkheid van mathematische gelijkheid van de in de schadebedingen
voorziene vergoedingen vloeit niet alleen voort uit de vereiste onderlinge
proportionaliteit tussen beide bedragen, doch onrechtstreeks ook uit de in
o

artikel 32, 21

WHPC voorziene proportionaliteit, met name de evenredig-
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heid tussen het bedrag en het potentie
Èle nadeel. Zo zal het bedrag voorzien in
het schadebeding dat wordt verbonden aan gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de consument, of aan niet-afhaling van de verkochte producten,
enerzijds gelijkwaardig moeten zijn aan het bedrag van het schadebeding
verbonden aan een wanprestatie van de verkoper (niet-levering, niet-vrijwaring of elke andere verbintenis), maar anderzijds in verhouding moeten staan
tot het nadeel dat door de verkoper kan worden geleden. Van gelijkheid kan
er derhalve nooit sprake zijn.
Een uitzonderlijke keer werd er voor de rechtbanken een overeenkomst
doorgelicht die voldeed aan het beginsel van wederkerigheid zoals voorzien
in artikel 32, 15

o

WHPC Het betrokken contract voorzag een forfaitaire

schadevergoeding van 30% in geval van weigering van afname, door de
koper. De koper beschikte over dezelfde prerogatieven bij een tekortkoming
van de verkoper aan zijn leveringsplicht. Ook aan het vereiste van gelijkwaardigheid was derhalve voldaan (Kh. Bergen 26 april 1994, T.B.H. 1996,
1002, noot E. Balate, 947 e.v.). Het beding werd evenmin bovenmatig geacht
in de zin van artikel 32, 21 WHPC (zie verder nr. 617).
Deze uitspraak toont het nochtans door het Hof van Cassatie gemaakte (Cass.
8 december 1988, Arr. Cass., 1988-89, 427, Cass. 6 december 1996, A.J.T.
1997-98, 102, noot R. Pascariello; Contra: Brussel 12 december 1995, R.W.
1996-97, 985, met goedkeurende noot K. Van Raemdonck; Bergen 2 december 1996, J.T. 1997, 341; Gent 8 januari 1997, A.J.T. 1997-98, 5, noot R.
Pascariello; hierover o.m. A. Van Oevelen ,,Actuele jurisprudentie
È le en
legislatieve ontwikkelingen inzake de sancties bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen'', R.W. 1994-1995, 804; E. Wymeersch, ,,Strafbedingen o.m. inzake enkele kredietovereenkomsten'' in Liber Amicorum
Krings, Gent, Story, 1991, 926) wankele onderscheid tussen schadebedingen
en verbrekings- of annulatiebedingen aan. Vermits het beding in casu
gekoppeld was aan de wanprestatie van de weigering en inontvangstname
van de bestelde goederen door de koper, betrof het een schadebeding. Indien
men het had geconcipieerd als een beding dat de vergoeding bepaalde
waarop de verkoper recht had bij gebruikmaking door de koper van zijn in
een annulatiebeding gestipuleerd contractueel recht de overeenkomst te
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bee
Èindigen, zou het een verbrekingsbeding zijn geweest. Dit had de nieto

toepasselijkheid van de artikelen 32, 15

o

en 32, 21

WHPC geõÈmpliceerd.

Bepaalde rechters schijnen dit uit het oog te verliezen (zie Vred. Herstal
31 maart 1995, T. Vred. 1998, 378 (zie hoger nr. 604); Kh. Charleroi
8 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 819 (verkort) (toepassing van de artikelen
o

32, 10

o

en 15

WHPC op het beding tot behoud van het voorschot bij

annulatie van de bestelling)). Vanaf 1 februari 1999 geldt ook voor verbrekingsbedingen het vereiste van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Is
nietig het beding dat ertoe strekt de verkoper toe te staan door de consument
betaalde bedragen te bedragen wanneer deze afziet van het sluiten (in de
Richtlijn ,,... of het uitvoeren ...'' ) van de overeenkomst, zonder erin te
voorzien dat de consument een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding
mag ontvangen (in de Richtlijn: ,,... verlangen ...'') van de verkoper wanneer
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deze laatste afziet van de koop (in de Richtlijn: ,,... zich terugtrekt ...'') (zie
o

artikel 32, 24

WHPC ingevoegd bij Wet van 7 december 1998 tot aanpas-

sing van de WHPC aan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen).
o

617. DE ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL 32 WHPC Ð ARTIKEL 32, 21 WHPC Ð
SCHADEBEDINGEN Ð BOVENMATIGHEID Ð De WHPC (en de W.O.B.V.B.,
punt 1, e bijlage) sluiten bij de gemeenrechtelijke reglementering van de
buitensporige schadebedingen aan.
Het

criterium

onevenredigheid

dat

art.

32,

21

o

WHPC

hanteert

is

de

duidelijke

van de schadevergoeding ten aanzien van het nadeel dat

door de koper kan worden geleden. Het ,,kunnen'' wijst erop dat de WHPC
eveneens van de schade vertrekt zoals die op het moment van de contractsluiting wordt geraamd. Het ,,evenredigheidscriterium'' sluit daarbij aan en
legt de klemtoon op de aanwezigheid van proportionaliteit tussen het gevorderde bedrag en de potentie
Èle voorzienbare schade. Is daaraan voldaan, dan
zal het schadebeding niet exorbitant of bovenmatig zijn zoals in het gemeen
recht wordt beklemtoond. Het feit dat de onevenredigheid ,,duidelijk'' moet
zijn (,,... qui de
Âpassent manifestement l'e
Â tendue ...) gaat iets verder dan het
gemeen recht dat in principe optreedt van zodra het schadebeding meer
vraagt (niet: ve
Âe
Âl meer vraagt) dan de potentie
Èle voorzienbare schade. Of
daardoor de toepassing van de WHPC dan wel van het gemeen recht tot
verschillende resultaten zal leiden is echter zeer de vraag.
Werd ,,duidelijk niet evenredig'' geacht, een forfaitair verhogingsbeding van
15% van de verkoopprijs bij niet-afhaling, samen met het beding over de
schadevergoeding wegens wanbetaling (15% van het uitstaand saldo, met
een minimum van 750 BEF) (Vz. Kh. Leuven 1 september 1992, Jaarboek
H.P. 1992, 193).
o

De volgende clausules doorstonden de toets aan artikel 32, 21

WHPC

Een forfaitaire vergoeding van 30% in geval van weigering van afname door
de koper (Kh. Bergen 26 april 1994, T.B.H. 1996, 1002, noot E. Balate, 947
e.v.) is niet bovenmatig omdat het de verkoper geen voordeel verschaft dat
buiten elke verhouding staat tot de schade verbonden aan de wanuitvoering
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van de overeenkomst. De annulatie van de koop veroorzaakt namelijk een
gederfde winst gelijk aan het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs,
kosten verbonden aan de bestelling en algemene kosten. Stellen dat het salon
aan een andere klant verkocht kan worden is van geen belang vermits de
verkoper dan maar e
Âe
Ân verkoop had kunnen sluiten voor twee verschillende
bestellingen. De rechter vergeleek het gevorderde bedrag bijgevolg met de
door de verkoper werkelijk geleden schade in plaats van met de bij de
contractsluiting voorzienbare schade (kritisch zie E. Balate, ,,Le controle
des clauses abusives, juge gardien du Code civil ressucite
Â au juge entraõÃneur'',
T.B.H. 1996, 947 e.v.). De in overwegingneming van de werkelijke schade bij
de beoordeling van de potentie
È le schade die partijen voor ogen hadden bij het
aangaan van de overeenkomst is een bij het onderzoek naar de geldigheid van
een schadebeding voorkomende tendens die ook door ons Hof van Cassatie
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werd bevestigd (Cass. 26 februari 1996, Arr. Cass. 1996, 208).
Een schadebeding in een overeenkomst tot verkoop van een salon, van 30%
van de verkoopprijs werd niet overdreven en speculatief en bijgevolg niet
o

strijdig met artikel 32, 21 WHPC geacht ,,vermits een salon besteld in een
bepaald model en met een bepaalde stof overtrokken naar de keuze van de
koper, geenszins gemakkelijk aan een derde kan worden verkocht. Een nietafgenomen bestelling verplicht de verkoper eventueel het meubel af te
prijzen en berokkent hem in elk geval schade door de investering, het niet
verwerven van de beoogde winst en stockeringskosten (Brussel 9 juni 1995
(A.R. nr. 1893/93, onuitgeg.).
Nalatigheidsintresten van 15% zijn niet overdreven omdat een verkoper niet
geacht kan worden de rol van een bank te spelen en de consument ,,volens
nolens'' een lening voor onbepaalde duur toe te staan. Indien de verkoper een
beroep zou moeten doen op een of ander krediet bij een bank, zou hij
eveneens intresten moeten betalen aan een intrestvoet die wellicht hoger is
dan degene die hij van de consument vordert (Vred. Nijvel 14 augustus 1995,
D.A.O.R. 1995, nr. 36, 79 en Jaarboek H.P. 1995, 210; in dezelfde zin: Rb.
Brugge 22 november 1993, T.B.R. 1994, 35).
Beide voorgaande rechters zagen evenwel over het hoofd dat het bovenmatig
karakter van een schadebeding moet beoordeeld worden door alle bedongen
schadevergoedingen (b.v. nalatigheidsintresten, forfaitair verhogingsbeding,
beding van onmiddellijke opeisbaarheid, samen te nemen (zie inzake de Wet
Consumentenkrediet: I. Demuynck, ,,Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de Wet op het Consumentenkrediet'', T. Vred. 1994, 31 e.v. en
het recente Cassatiearrest van 20 maart 1998, D.C.C.R. 1998, 243, noot F.
Domon-Naert).
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geeft er in haar ,,Aanbeveling
betreffende strafbedingen'' dd. 21 oktober 1997 de voorkeur aan om voor
deze globale beoordeling op de algemene toetsingsnorm terug te vallen,
o

veeleer dan de onevenredigheid van dit geheel in de zin van artikel 32, 21

WHPC vast te stellen. Voor de toetsingsbevoegdheid van de rechter maakt de
o

keuze tussen artikel 31 dan wel 32, 21 WHPC in de praktijk niet zoveel uit,
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gezien we met een typisch ,,grijs'' beding uit de zwarte lijst te maken hebben
die bijgevolg eveneens aan de rechter enige appreciatievrijheid geeft (zie I.
Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', l.c. 1345).
De Commissie voor onrechtmatige bedingen werkte in haar aanbeveling
betreffende strafbedingen dd. 21 oktober 1997 het volgende classificatiesysteem uit.
Strafbedingen worden in vier categoriee
È n onderverdeeld om hun verstrengeling tegen te gaan en hun inhoud voor zover mogelijk te stroomlijnen:
1) Verbrekingsbedingen die voor gevallen van foutieve eenzijdige verbreking van de overeenkomst gelden, moeten beoordeeld worden in functie
van de moeilijkheid van de verkoper om het goed opnieuw te verkopen en
de moeilijkheid voor de consument om elders het goed of de dienst aan te
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schaffen. Een subsidiaire toepassing van het gemeen recht (met bewijs
van de werkelijke schade) mag ten voordele van beide partijen worden
bedongen.
2) Bedingen die de verwijlintresten bij laattijdige betaling bepalen moeten
naar de wettelijke intrestvoet, eventueel verhoogd met een Ð desgevallend door de verkoper te verantwoorden Ð aantal punten verwijzen. Een
terugkeer naar het gemeen recht moet ook hier mogelijk zijn.
3) Strafbedingen die een forfaitaire schadevergoeding bepalen bij laattijdige
uitvoering van de betalingsverplichting mogen slechts worden toegepast
mits de schuldenaar uitdrukkelijk en voorafgaandelijk op hun bestaan
wordt gewezen (b.v. op de factuur zelf, bij afzonderlijke ingebrekestelling, of minstens op het moment van de contractondertekening). Zij zijn
draconisch wanneer ze door het loutere feit van de laattijdigheid worden
toegepast.
4) Strafbedingen die een schadevergoeding opleggen bij ontbinding van de
overeenkomst wegens wanprestatie moeten een schadevergoedend karakter hebben. Algemeen geldende principes uitwerken is moeilijk door
de verscheidenheid van de producten en diensten op de markt.
De Commissie voor Onrechtmatige bedingen pleit tevens voor meer transparantie en voor de toekenning van een ambtshalve en wettelijke matigingsbevoegdheid van de rechter. Dergelijke matigingsbevoegdheid neemt niet
weg dat buitensporige bedingen op basis van artikel 32, 21

o

W.H.P.C.

kunnen worden nietigverklaard. De Commissie maakt een uitdrukkelijk
o

voorbehoud inzake artikel 32, 21

W.H.P.C. De invulling van de precieze

hie
Èrarchische verhouding tussen beide sancties omschrijft de Commissie als
volgt: ,,... artikel 32, 21

o

W.H.P.C. zou enkel van toepassing blijven op de

daarin bedoelde bedingen, namelijk zij die bij niet-nakoming of laattijdige
nakoming van de verplichtingen van de koper een schadevergoeding bepalen
die kennelijk (vet in origineel) hoger is dan de omvang van de schade die de
verkoper (vet in origineel) kan ondervinden''. Derhalve worden alleen de
ergste, kennelijk onevenredige bedingen die de verkoper in zijn voordeel
stipuleert met nietigverklaring bedreigd. De gewoon onevenredige bedingen
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in het voordeel van de verkoper en alle strafbedingen ten gunste van de
consument kunnen enkel worden gematigd.
Een
( 13 januari 1999) brengt een
grondige wijziging aan het gemeenrechtelijk systeem aan met de volgende
kernideeeÈn. Het ,,strafbeding'' wordt in artikel 1226 B.W. weinig revolutionair
geherdefinieerd tot ,,een beding waarbij een persoon zich voor het geval van
niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire
vergoeding voor de schade die kan worden geleden ten gevolge van de nietuitvoering van de overeenkomst''. Aan de rechter wordt een ambtshalve te
hanteren matigingsbevoegdheid toegekend ten aanzien van ,,kennelijk''
bovenmatige strafbedingen (opheffing art. 1152 B.W.; aanvulling art. 1153
en 1231 B.W. in die zin). Als maatstaf wordt voor nalatigheidsintresten
blijkbaar de werkelijk geleden schade (,,indien de bedongen intrest kennelijk
de ten gevolge van de vertraging
te boven gaat''), en voor
strafbedingen de potentieÈle, voorzienbare schade (,,wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen
vaststellen ...'') genomen. De minimumgrens tot waar de matigingsbevoegdheid van de rechter
reikt is evenwel voor nalatigheidsintresten de wettelijke intrest(voet), en
voor strafbedingen ... de werkelijk geleden schade (,,... niet veroordelen tot
een kleinere som dat
'').
DE ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL 32 W.H.P.C. Ð ARTIKEL 32, 17o
W.H.P.C. Ð ONREDELIJKE VERLENGING OVEREENKOMSTEN VAN BEPAALDE
DUUR Ð Zie hoger nr. 601.
DE ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL 32 W.H.P.C. Ð ARTIKEL 32, 19oo
W.H.P.C. Ð AFSTAND VAN VERHAALMIDDELEN Ð Met artikel 32, 19
W.H.P.C. dat verbiedt ,,in geval van betwisting, de consument te doen afzien
van elk middel tot verhaal tegen de verkoper'' wil men clausules tegengaan
die de toegang tot de rechter voor de consument beperken. De Richtlijn
Oneerlijke bedingen (en de W.O.B.V.B.) bieden in punt 1, 7 van hun bijlage
eveneens bescherming aan eigenrichtingclausules, zij het op een eigen
manier (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', , nr. 63; A. Thilly,
,,Clause d'arbitrage et contrats de voyage'',
1997, nr. 33, 398).
Er wordt vereist dat van
middel tot verhaal (,,tout moyen de recours'')
wordt afgezien. Dit reduceert de bescherming die door deze bepaling wordt
geboden enigszins. Immers, van zodra een bepaalde verhaalsinstantie toegankelijk blijft, zelfs een niet-o gerechtelijke of niet- wettelijke, is het beding
niet strijdig met artikel 32, 19 W.H.P.C. Het moment waarop deze instantie
tussenbeide komt, speelt evenmin een rol. Dit impliceert dat voor een
arbitrale geschillenbeslechting, met uitsluiting van de normale rechtbanken
kan worden geopteerd. Dit impliceert eveneens dat artikel 32, 9o W.H.P.C.
niet verhindert dat toepassing wordt gemaakt van opschortingclausules, van
recente wet ,,tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire intrest
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betreft van het B.W.'' dd. 23 november 1998 B.S.

geleden schade

konden

bij gebrek aan strafbeding verschuldigd zou zijn ge-

weest
618.

619.

l.c.

D.C.C.R.

,,elk''
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de enac, of van een uitdrukkelijk ontbindend beding vermits het controlerecht
van de rechter behouden blijft.
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Leuven was dezelfde
mening toegedaan (Vz. Kh. Leuven 1 september 1992,
,
193). Hij wees de gevorderde staking van het te koop aanbieden van hifiapparatuur met gebruikmaking van de clausule ,,in geval van niet-betaling van
een factuur voor het geheel of een gedeelte op de daarop vermelde vervaldag,
mag de verkoper mits aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden
onverminderd zijn recht op bovengenoemde schadevergoeding. De verkoper
is ertoe gerechtigd om dan de goederen terug in bezit te nemen en de koper zal
gehouden zijn deze onmiddellijk terug te bezorgen op het eenvoudig
verzoek
van de verkoper'' op basis van strijdigheid met artikel 32, 19o W.H.P.C. af. Hij
was wel van oordeel dat ,,de algemene draagwijdte van het beding zo nadelig
is voor de consument, dat het als een inbreuk op artikel 31 W.H.P.C. moet
worden beschouwd''. Derhalve beval hij de staking van het gebruik van een
beding wegens strijdigheid met artikel 31 W.H.P.C. (zie hoger nr. 599).
DE ZWARTE LIJST VAN ARTIKEL 32 W.H.P.C. Ð ARTIKEL 32, 20o
W.H.P.C. Ð BEVOEGDHEIDSBEDINGEN
Ð Er werd een paar keer beroep
gedaan op artikel 32, 20o W.H.P.C. dat de regeling van de bevoegdheidsbedingen uitwerkt. Het zeldzame gebruik van deze bepaling dat in schril
contrast staat met de gebruikelijke hantering van bevoegdheidsbedingen
heeft alles te maken met de tekortkomingen van artikel 32, 20o W.H.P.C.
Alleen al wat haar plaats betreft, hoort zij eerder thuis in het Gerechtelijk
Wetboek. De belangrijkste kritiek is evenwel dat zij helemaal niet garandeert
dat de rechter van de woonplaats van de consument uitsluitend bevoegd is.
Van dit laatste getuige het vonnis van de vrederechter van Deinze van 26 mei
1993 die moest oordelen over de toepasselijkheid en de geldigheid van een in
de factuurvoorwaarden opgenomen bevoegdheidsbeding dat hem als bevoegde rechter aanwees. Het obeding werd onder meer betwist wegens
strijdigheid met artikel 32, 20 W.H.P.C. De rechter onderzocht of het
bevoegdheidsbeding eÂeÂn van de rechters aanduidde die wordt aangewezen
in artikel 624, 1, 2 of 4 Ger. W., ,,daargelaten nog wat door factuurvoorwaarden zou zijn voorzien''. Via een merkwaardige redenering kwam hij tot
de conclusie dat er wilsovereenstemming tussen partijen was bereikt in de in
het kanton Deinze gelegen burelen
van aanlegster en de factuurvoorwaarden
dan ook conform artikel 624, 2o Ger. W. waren (Vred. Deinze 26 mei 1993,
1995-96, 5 noot I. Demuynck). Zijn redenering komt neer op het
volgende: gezien bij een deur-aan-deurverkoop de consument recht heeft op
een bedenktermijn van 7 dagen om bij aangetekend schrijven af te zien van
de verkoop en de verkoop dan pas tot stand komt, heeft men in feite te maken
met een overeenkomst tussen van elkaar verwijderde personen dewelke
volgens de vernemingsleer, die de voorkeur wegdraagt van het Hof van
Cassatie, tot stand komt op het tijdstip en de plaats waarop en waar degene
die het aanbod heeft gedaan, kennis neemt van de aanvaarding van zijn
a posteriori
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Jaarboek H.P. 1992

620.

A.J.T.
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wederpartij. Deze aanvaarding zou
vaststaan wanneer er, na de
bedenktermijn, geen aangetekend schrijven door aanlegster werd ontvangen
in haar burelen te Deinze.
Indien de overeenkomst met bedenktermijn, zoals de rechter zelf verklaart,
voorwaardelijk is tot standgekomen, dan ware het logisch dat zij ten huize
van de consument tot stand kwam. Zelfs bij een opschortende voorwaarde
bestaat, hangende de voorwaarde, de overeenkomst immers, maar wordt
alleen de uitvoering van de verbintenissen opgeschort. Het is alleen de vraag
of er sprake is van een voorwaardelijke overeenkomst.
In tegenstelling tot verkopen op afstand die pas worden ,,voltrokken'' na de
bedenktermijn van 7 dagen (art. 78 W.H.P.C.) en waarbij het contract
(ondanks de leveringsplicht voor de verkoper) tot dat moment onbestaande
is, blijft bij verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van
de verkoper evenwel het principe geldig dat van de ,,tot stand gebrachte''
overeenkomst ( art. 86, § 1 W.H.P.C.), binnen de 7 dagen, te rekenen van
de dag die volgt op die ,,van de ondertekening van dit contract'' door de
consument kan worden afgezien ( . art. 88 W.H.P.C.). De vraag of er sprake
is van een voorwaardelijke overeenkomst kan bijgevolg bevestigend worden
beantwoord (zie A. De Caluwe, A.C. Delcorde en Leurquin,
, losbl., 21.8 en 23.61). Dit impliceert dat de overeenkomst ten
huize van de consument was tot stand gekomen.
Een ander bevoegdheidsbeding dat ,,de rechtbanken van Bergen'' bevoegd
verklaarde, kwam ter sprake voor de arrondissementsrechtbank van Bergen.
Hoewel partijen de toepassing van de op hun overeenkomst toepasselijke
algemene voorwaarden, het bevoegdheidsbeding inbegrepen, niet betwistten,
wierp de vrederechter voor wie de zaak aanhangig was gemaakt ambtshalve
zijn onbevoegdheid op en verwees de zaak naar de arrondissementsrechtbank
om twee redenen:
enerzijds, de eventuele strijdigheid van dit beding met
artikel 32, 20o W.H.P.C. en, anderzijds, zijn eventuele onbevoegdheid omdat
het vredegerecht een instelling
is van lagere rangorde dan de
rechtbanken (,,tribunaux'') en dus niet beantwoordt aan die term. Het bevoegdheidsbeding werd evenwel van toepassing verklaard en de vrederechter bevoegd geacht omdat (1) de algemene voorwaarden de wet vormen
tussen partijen (2) de relatieve nietigheid van onrechtmatige bedingen, niet
ambtshalve door de rechter kan worden opgeworpen en (3) ook vredegerechten als ,,rechtbanken'' dienen te worden beschouwd (Arrondrb. Bergen
26 juni 1992, 1993, 232).
Het bevoegdheidsbeding dat in geval van betwisting alleen de rechtbanken
van Ieper bevoegd verklaart, is niet strijdig met artikel 32, 20o W.H.P.C.
gezien minstens eÂeÂn van de verbintenissen ontstaan is ote Poperinge, en er
aldus toepassing kan worden gemaakt van artikel 624, 2 Ger. W. (Rb. Ieper
27 juni 1995,
1995-96, 4).
De Rechtbank van Koophandel te Hasselt die geconfronteerd werd met een
bevoegdheidsbeding dat de rechtbanken van Tongeren bevoegd verklaarde,
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stelde ter zitting aan de partijen
de vraag of de aangehaalde
bevoegdheidsclausule niet in strijd was met artikel 32, 20o W.H.P.C. (Kh.
Hasselt 29 oktober 1997,
, 226). Het beding werd, zonder
echte toets aan de mogelijkheden voorzien in artikel 624 Ger. W., door de
rechter ambtshalve nietigverklaard op basis van artikel 33, § 2 W.H.P.C. Om
dit ambtshalve optreden te verantwoorden verwees de betrokken rechter naar
de Memorie van toelichting bij de W.H.P.C. (
Kamer 1989-90,
nr. 1240/20, 77: ,,... een lijst van bedingen ... die absoluut nietig zijn en
die de rechter dus moet vernietigen'').
DE NIETIGHEIDSSANCTIE VAN ARTIKEL 33 W.H.P.C. ± ALGEMEEN Ð De
W.H.P.C. voorzag tot voor kort in een verschillende sanctie bij overtreding
van artikel 31 dan wel van artikel 32 W.H.P.C. Artikel 33, § 1 W.H.P.C.
voorzag in de sancties bij overtreding van
De rechter kon
het aangevochten beding of de aangevochten bedingen nietigverklaren. Het
,,kunnen'' nietigverklaren van een met artikel 31 W.H.P.C. strijdig beding
doelde geenszins op het facultatieve karakter van de nietigverklaring. Het
diende gerelateerd aan de rechterlijke vrijheid in de vaststelling van het
onrechtmatig karakter en niet aan zijn vrijheid om na vaststelling van een
onevenwicht al dan niet tot nietigheid van het beding te besluiten. Werd de
nietigheid gevorderd en kwam de rechter tot het besluit dat het betwiste
beding een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel 31 W.H.P.C. creeÈerde
in acht genomen de omstandigheden van het geval, dan moest hij het beding
nietig verklaren. Dat het om een
onevenwicht moet gaan, dwong de
rechter tot terughoudendheid. Hij diende marginaal te toetsen: alleen een
manifest, duidelijk en evident onaanvaardbaar onevenwicht werd gesanctioneerd.
Artikel 33, § 2 W.H.P.C. achtte de bedingen die werden vermeld in
. De rechter moest niet nagaan of het betrokken
beding een kennelijk onevenwicht teweegbrengt tussen de rechten en de
plichten van de partijen. Hij dient integendeel de nietigheid uit te spreken bij
vaststelling van overeenstemming tussen het litigieuze beding en een bepaling uit de lijst (zie I. Demuynck, ,,De consument en ...'', , 100, nr. 58 en
107, nr. 65).
Hoewel dit de enige juiste interpretatie van de term ,,kan'' in artikel 33, § 1
W.H.P.C. is, achtte de Belgische wetgever het toch raadzamer om bij de
aanpassing van de W.H.P.C. aan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen door de
Wet van 7 december 1998, artikel 33 W.H.P.C. te herformuleren om te
beklemtonen dat de rechter bij de vaststelling van het onrechtmatig karakter
van een beding tot de nietigverklaring ervan moeÂt overgaan.
Voortaan bepaalt artikel 33, § 1 W.H.P.C. de sanctie, zowel bij overtreding
van artikel 31 W.H.P.C. als van artikel 32 W.H.P.C.: ,,elk onrechtmatig
beding in de zin van de bepalingen van deze afdeling is
.
De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien de overeenkomst
zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan. De consument kan niet
ambtshalve
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afzien van de rechten die hem bij deze afdeling worden toegekend''. In § 2
van artikel 33 W.H.P.C. wordt de regel van artikel 6, lid 2 Richtlijn Oneerlijke bedingen die bepaalde rechtskeuzebedingen voor niet-geschreven acht,
overgenomen (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997, , 1355, nr. 79).
DE NIETIGHEIDSSANCTIE VAN ARTIKEL 33 W.H.P.C. ± AARD VAN DE NIETIGHEID Ð Over de aard van de nietigheid van met artikel 31 en 32 W.H.P.C.
strijdige bedingen bestaat geen eensgezindheid in de rechtsleer (voor een
overzicht, zie: I. Demuynck, ,,De consument en ...'', 101, nr. 61). De
rechtspraak sprak zich slechts enkele keren al dan niet uitdrukkelijk over
deze vraag uit. Meestal betrof het een probleem van
van de artikelen 31 e.v. W.H.P.C.
Het Hof van Beroep te Luik was van mening dat de W.H.P.C. (in zijn geheel)
de
raakt, en dat dit, zeker het geval was voor
hoofdstuk 5 (waar de onrechtmatige bedingenleer deel van uitmaakt) omdat,
van zodra een wet de belangen van de consument beschermt, er sprake is van
een ,,ordre public de protection'' in de zin van het Franse recht (Luik
16 september 1996,
1997, 1396;
1996, 578 en
1997, 202). Bijgevolg had hoofdstuk 5 van de W.H.P.C. weliswaar geen
retroactieve werking, doch wel een onmiddellijk en exclusief effect, niet
alleen op feiten van na de inwerkingtreding, doch ook op de toekomstige
juridische gevolgen
van feiten ontstaan onder de gelding van de oude wet.
Artikel 32, 15o W.H.P.C. kon zodoende van toepassing worden verklaard op
een beding uit een overeenkomst 15 januari 1991.
De Voorzitter van de Rechtbank van Dendermonde verklaarde zonder verdere specificatie de W.H.P.C. vanaf 1 maart 1992 van toepassing op voorheen gesloten overeenkomsten (Vz. Kh. Dendermonde 21 juni 1995,
, 212). Uit zijn verwijzing naar Dirix (E. Dirix, ,,De bezwarende bedingen in de N.W.H.P.'' in J. Stuyck en P. Wytinck (Ed.)
, Brussel, Kluwer, 1992, nr. 33) kunnen we evenwel
afleiden dat hij hiermee de visie aanleunt die een
van
onmiddellijke toepassing acht ook zonder uitdrukkelijke overgangsbepalingen in die zin, in weerwil van de visie van het Hof van Cassatie zoals het in
het arrest van 12 februari 1993 ( 1993-94, 20) tot uiting kwam.
Het Hof van Beroep te Brussel (Brussel 9 juni 1995,
nr. 1893/93,
onuitgeg.) daarentegen, paste de stelregel van het Hof van Cassatie wel
toe. Een wet die niet bepaalt dat zij van toepassing is op lopende (huur)overeenkomsten, noch van openbare orde is, is niet van toepassing op
overeenkomsten onder de oude wet tot stand gekomen. De W.H.P.C. is
, vermits zij enkel bepalingen van dwingend recht bevat
die private belangen beschermen, namelijk deze van een belangrijke, doch
beperkte doelgroep, zijnde de consumenten. Deze wet bepaalt evenmin dat
zij op lopende overeenkomsten van toepassing is. Een overeenkomst die
werd afgesloten voor haar inwerkingtreding op 29 februari of 1 maart 1992
ressorteert dienvolgens niet onder de nieuwe W.H.P.C.
l.c.
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De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Bergen verklaarde zich
onbevoegd en verwees de zaak naar de in het bevoegdheidsbeding aangeduide Rechtbank van Koophandel te oOudenaarde omdat dit beding niet
getoetst kon worden aan artikel 32, 20 W.H.P.C. vermits deze bepaling
niet van toepassing was (Vz. Kh. Bergen 7 oktober 1997,
, 223). De bepalingen met betrekking tot de onrechtmatige bedingen
zijn immers
maar voeren een relatieve nietigheid in
die enkel door de belanghebbende ingeroepen kan worden. De W.H.P.C.
maakt weliswaar deel uit van de consumentenbeweging en beoogt de bescherming van de individuele consument, en deze bescherming beõÈnvloedt
zonder twijfel de economische orde, maar het was geenszins de bedoeling
van de wetgever om met de W.H.P.C. de juridische grondslagen vast te
leggen waarop de economische orde van de gemeenschap rust. De W.H.P.C.
die evenmin uitdrukkelijke overgangsbepalingen voorziet ( Cass. 12 februari 1993) was daarom niet van toepassing.
De Rechtbank van Koophandel te Hasselt, verklaarde
een bevoegdheidsbeding
op basis van artikel 32, 20o W.H.P.C. (Kh. Hasselt
29 oktober 1997,
, 226), maar of hieruit kan worden
afgeleid dat hij de W.H.P.C., of althans artikel 32, 20o W.H.P.C., van
openbare orde acht is niet zeker (over het ambtshalve opwerpen van een
relatieve nietigheid, zie I. Demuynck, ,,De consument en ...'', , 105,
nr. 61.4).
De Arrondissementsrechtbank van Bergen (Arrondrb. Bergen 26 juni 1992,
1993, 232), tenslotte, was van oordeel dat de
van
onrechtmatige bedingen niet ambtshalve door de rechter kon worden opgeworpen.
DE BEVOEGDHEDEN VAN DE KONING (ARTIKEL 34 W.H.P.C.) Ð De
Belgische wetgever voorzag binnen de W.H.P.C. niet alleen in een systeem
van gerechtelijke controle van contractvoorwaarden. Hij opteerde voor een
combinatie tussen deze controle en een
door de Koning.
Artikel 34 van de W.H.P.C. geeft de Koning een verregaande bevoegdheid
tot ingrijpen in de contractssfeer. Hij kan namelijk, teneinde het evenwicht
tussen partijen te verzekeren bij de verkoop van producten en diensten aan de
consument of teneinde de eerlijkheid bij commercieÈle transacties te garanderen, het
in de
verkoopcontracten aangegaan met de consument. Hij kan dit doen bij een in
ministerraad overlegd besluit, voor de door hem aangewezen handelssectoren of categorieeÈn van diensten en producten. Tevens kan hij
. Dergelijke verregaande tussenkomst in de contractuele verhoudingen vereist de goedkeuring of tenminste de inspraak van de
betrokken beroepssector. Dit gebeurt door een verplichte voorafgaande raadpleging van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en van de Hoge
Raad voor de Middenstand.
in
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Er wordt derhalve een zeer ruime bevoegdheid aan de Koning gegeven die
buiten hogervermelde formele beperking slechts begrensd wordt door het feit
dat dergelijk optreden moet ingegeven zijn om het
. Bij gebrek aan duidelijkheid van
deze vereiste doelstelling, blijft deze beperking evenwel vrij retorisch. Hoe
dan ook, de Koning heeft nog geen enkele keer van zijn bevoegdheid gebruik
gemaakt. Zijn bevoegdheid werd niet verruimd naar de verhouding tussen de
vrije beroepsbeoefenaars en hun clieÈnten, wellicht om de Ordes en Beroepsinstituten niet te veel voor de voeten te lopen.
evenwicht of de eerlijk-

heid binnen de verhoudingen te verzekeren

§ 3. Commissie voor onrechtmatige bedingen (artikel 35-36 W.H.P.C.)

ALGEMEEN Ð Afdeling 3 van hoofdstuk 5 voorziet in de oprichting van
deze Commissie binnen de Raad voor het Verbruik en dit door de Koning en
onder Zijn voorwaarden. Dit gebeurde door het K.B. van 26 november 1993
( 8 januari 1994).
Op deze Commissie kon er tot voor kort een beroep worden gedaan door de
minister, de consumentenorganisaties, bedrijven, of de betrokken interprofessionele en bedrijfsgroeperingen. De mogelijkheid van individueel advies
door bedrijven werd door de wet van 7 december 1998 door de schrapping
van de term ,,bedrijven'' in artikel 35 § 3 W.H.P.C. en van de term ,,verkopers'' in artikel 36, §1, tweede lid W.H.P.C. terecht ongedaan gemaakt.
Individuele consumenten, advocaten of een rechtbank, bij wege van prejudicieÈle vraag, kunnen dit sowieso niet. De Commissie kan ook ambtshalve
optreden.
De Commissie voor Onrechtmatige bedingen heeft op basis van de artikelen
35 en 36 W.H.P.C. uitgebreide aanbevelings- en adviesbevoegdheden
(schrapping, wijziging of invoeging van bedingen of voorwaarden, opstelling van de bedingen of voorwaarden in begrijpelijke taal, advies aan
interprofessionele en bedrijfsgroeperingen en consumentenorganisaties,
voorstellen tot wetswijziging). Haar bevoegdheid werd door de W.O.B.V.B.
niet naar de vrije beroepsbeoefenaars uitgebreid.
Haar aanbevelingen en adviezen hebben betrekking op:
Ð de algemene verkoopvoorwaarden van de firma Arpeggio (Advies
C.O.B. 1 van 11 september 1996);
Ð de omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen (Advies C.O.B. 2 van
19 september 1996);
Ð de algemene verkoopvoorwaarden van de P.V.B.A. S.M.D.W. (Advies
C.O.B. 3 van 5 februari 1997);
Ð strafbedingen (Aanbeveling C.O.B. 4 van 21 oktober 1997);
Ð de algemene verkoopvoorwaarden in de meubelsector (Aanbeveling
C.O.B. 5).
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§ 4. Documenten betreffende de verkopen van producten en van
diensten (artikelen 37-39 W.H.P.C.)

AFGIFTE VAN EEN GRATIS BEWIJSSTUK Ð Elke
is
verplicht aan de consument die erom verzoekt gratis
af te
geven, tenzij de prijs van de dienst voorkomt op het tarief opgelegd door
artikel 2, § 2 W.H.P.C., of een bestek of factuur wordt afgegeven die door de
Koning vastgestelde vermeldingen bevat (art. 37, § 1, lid 1 W.H.C.P.). Er zijn
wettelijke uitzonderingen voorzien (art. 37, § 1, lid 2 W.H.P.C.), en ook de
Koning kan bepaalde diensten ontheffen van de toepassing van artikel 37
W.H.P.C. Is de afgifte van het bewijsstuk toch dwingend voorgeschreven
krachtens artikel 37 W.H.P.C., dan moet de consument de geleverde diensten
slechts betalen bij de afgifte van het gevraagde bewijsstuk (art. 38 W.H.P.C.)
(kritisch over deze bepalingen, zie P. De Vroede, ,,La loi du 14 juillet 1991
lue en diagonale'' in
, 114-117).
Rechtspraak die deze principes heeft toegepast is ons onbekend.
AFGIFTEVAN EEN BESTELBON Ð Artikel 39 W.H.P.C. verplicht de afgifte
van een
bij een uitgestelde levering of dienstverlening die met de
betaling van een voorschot door de consument gepaard gaat. Artikel 19 van
het K.B. van 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten
(zie hoger nr. 471) en de bestelbon ( 30 juli 1996) somt in uitvoering van
artikel 39, lid 3 W.H.P.C. de gegevens op die op de bestelbon verplicht
moeten worden vermeld. Dit zijn de identificatie van de verkoper (naam,
adres, handelsregisternummer) de datum en het volgnummer van de bon, een
beschrijving die een zekere identificatie van het product of de dienst mogelijk maakt, gegevens omtrent de prijs (de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de
totale prijs, bedrag van het voorschot en van het saldo), de datum of termijn
van de levering van het product of van het verlenen van de dienst, en de
handtekening van de verkoper (alleen). Door hem dergelijk bewijsmiddel
met specifieke inhoud te verschaffen, wil de wetgever de consument die een
voorschot heeft betaald maar nog niets heeft ontvangen, zekerheid verschaffen over de prijs, het voorwerp en de leveringstermijn (zie E. Dirix en G.L.
Ballon,
in
Gent, Story, 1993, 188 e.v.).
Artikel 39 W.H.P.C. neemt ook het bepaalde van het artikel 4, § 5 oude
W.H.P. over dat ,,de gegevens van de bestelbon hem binden die de bon heeft
opgemaakt, ongeacht algemene of bijzondere, andere of strijdige voorwaarden''. Dit betekent concreet dat aan de vermelde prijs, het voorwerp van de
overeenkomst en de leverings- of uitvoeringstermijn of -datum geen afbreuk
kan worden gedaan door algemene voorwaarden die op latere documenten
vermeld staan. Anders gezegd: de consument is er niet door gebonden. Meer
zelfs, gezien de laatste zinsnede die in artikel 5 van het K.B. van 1972
voorkwam, met name dat ,,
625.
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'', is weggevallen,
kunnen zelfs de algemene voorwaarden op de bestelbon zelf niets wijzigen
aan hetgeen verplicht op de bestelbon moet worden vermeld. Voorheen werd
deze regel zo geõÈnterpreteerd dat aan artikel 5 was voldaan indien op de
voorzijde uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden op de achterzijde
werd verwezen.
De vrederechter van Herstal (Vred. Herstal 21 juni 1996,
, 263 en
1997, 34) diende te oordelen over een geschil
betreffende een bestelbon voor de aankoop van een tweedehandswagen
waarvan de consument beweerde nooit een exemplaar te hebben ontvangen.
De bestelbon vermeldde niet in hoeveel exemplaren hij was opgesteld,
hetgeen strijdig werd bevonden met artikel 1325 B.W. De rechter achtte
het nochtans wel voldoende bewezen dat er een overeenkomst tussen partijen
bestond. Het niet voldoen aan artikel 39 W.H.P.C. had
tot gevolg dat
het schadebeding dat erop vermeld stond niet tegenstelbaar werd geacht teno
aanzien van de consument. Het was sowieso in strijd met artikel 32, 15
W.H.P.C. (zie hoger nr. 615).
en wel op dezelfde zijde als de andere vermeldingen
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AFDELING V
ARTIKEL 94 W.H.P.C. EN DE STAKINGSVORDERING
IN HET BELANG VAN DE CONSUMENT

ALGEMEEN Ð De verboden ,,praktijken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken'' werden in artikel 94 W.H.P.C. verruimd naar de consument toe.
Verboden is namelijk elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad,
waardoor een verkoper
schaadt of
kan schaden.
Dat ook in de verhouding met de consument gesproken wordt van met de
eerlijke ,,handels''gebruiken strijdige daden, is wat ongelukkig en werd meermaals bekritiseerd, ook tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de
W.H.P.C. (Amendement,
Senaat 1986-1987, nr. 464/6, 11; Amendement,
Senaat 1986-1987, nr. 464/15, 14; Amendement
Senaat 1986-1987, nr. 464/2, 245; Kamerverslag
Kamer 1990-91,
nr. 1240/20, 134). Op die manier wordt het gedrag van de ondernemers ten
aanzien van de consument getoetst aan een voor de consument irrelevante
norm (Th. Bourgoignie, ,,L'action en cessation dans les lois du 14 juillet 1991
et du 12 juin 1991 et la mise en oeuvre du droit de la consommation: un succeÁs
bien illusoire'', in J. Van Compernolle en M. Storme (Ed.),
, Brussel, Bruylant/Kluwer, 1994, 48; J.
Stuyck, ,,De wet betreffende de handelspraktijken en de consument. Perspectieven voor een betere bescherming'',
1982, 939, nr. 51; J. Stuyck,
,,L'acte contraire aux usages honneÃtes en matieÁre commerciale'', in
, Brussel, Ed. du Jeune Barreau 1991, 165, nr. 43). Bovendien is
het gevaar niet denkbeeldig dat een daad perfect in overeenstemming is met de
627.
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eerlijke handelsgebruiken en toch de belangen van de consument schaadt (E.
Balate, ,,Norme(s) de loyauteÂ: pertinence et contradictions'', in Balate en
Stuyck (Ed.),
, C.D.C. 18, Brussel, Story, 179-180; E. Balate, ,,LoyauteÂ et bon
voyage. Les articles 93 et 94 LPCC'' in
,
Brussel, Bruylant, 1994, 172-173; zie ook de ,,algemene norm van het gedrag
van de onderneming'' in artikel 82 van het ,,Voorstel voor een Algemene Wet
inzake de Bescherming van de Consument'' van de ,,Commissie Bourgoignie'').
Stuyck heeft dit recent zo verklaard dat uit artikel 94 W.H.P.C. voortvloeit
dat een verkoper die zich misdraagt ten aanzien van de consument en diens
belangen (mogelijks) schaadt, de eerlijke handelsgebruiken schendt, juist
doordat deze handelsgebruiken naar de belangen van de consument verwijzen. Artikelen 93 en 94 W.H.P.C. viseren dezelfde praktijken (m.n. de
schending van de eerlijken handelsgebruiken) maar met een effect ten
aanzien van verschillende personen. Het manipuleren van consumenten
bijgevolg strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. In die zin is de
algemene loyauteitsnorm ten aanzien van de consument een afgeleid product
van de loyauteitsnorm ten aanzien van andere professionelen (J. Stuyck, ,,La
norme geÂneÂrale de loyauteÂ aÁ l'eÂgard du consommateur Ð produit deÂriveÂ de la
norme de loyauteÂ aÁ l'eÂgard d'autres professionnels'' (noot onder Cass.
17 oktober 1997,
1998, 431, nr. 21 en 434, nr. 27).
Bij miskenning van de belangen van de consument, hetzij wegens een daad
die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 94
W.H.P.C., hetzij wegens een inbreuk op de (andere) bepalingen van de
W.H.P.C. (art. 95 W.H.P.C.), staat de mogelijkheid tot instelling van een
stakingsvordering open. De vorderingsgerechtigde partijen zijn de belanghebbenden, de minister, en consumentenorganisaties die in de Raad voor het
verbruik zijn vertegenwoordigd of door de minister van economische zaken
werden erkend en die in rechte kunnen optreden voor de verdediging van hun
statutair omschreven collectieve belangen (art. 98 W.H.P.C.). Ook de o
kan ,,belanghebbende'' in de zin van artikel 98, § 1, 1
W.H.P.C. zijn, zij het dat het belangvereiste van de artikelen 17 en 18 Ger.
W. hem vaak parten zullen spelen (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april
1997'', , 1363, nrs. 99 e.v.; zie hoger nrs. 383 e.v.).
ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð SUBSIDIAIRE NORM? Ð Artikel 94 (en 93)
W.H.P.C. vormt in principe een
ook bij inbreuken op
andere wetgeving. Haar toepassing is ondergeschikt aan de toepassing van de
specifieke bepalingen van de W.H.P.C. waarvan de schending, als zijnde
,,per se'' normen, veel gemakkelijker voorligt.
De enkele keren dat artikel 94 W.H.P.C. voor de rechter werd ingeroepen,
diende deze de draagwijdte van deze normen zelden uit te diepen omdat de
Handelspraktijken en voorlichting en bescherming van de con-

sument

Les pratiques du commerce, l'informa-

tion et la protection du consommateur, premier bilan et perspectives d'ap-
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gewraakte handeling ook een specifieke bepaling van de W.H.P.C. schond,
zoals b.v.:
Ð het verbod van misleidende reclame van artikel 23, 1o W.H.P.C. (Vz. Kh.
Turnhout 10 april 1992,
, 127);
Ð het verbod van misleidende reclame door het verzwijgen van de elementen die de consument in staat moeten stellen
onmiddellijk de identiteit
van een verkoper te herkennen (art. 23, 4o W.H.P.C.) (Vz. Kh. Namen
31 mei 1995,
, 157);
Ð de algemene informatieplicht van artikel 30 W.H.P.C. (Vz. Kh. Brussel
21 december 1992,
, 189);
Ð het verbod van misleidende en van sweepstake reclame (art. 23, 1o en 10o
W.H.P.C.) (Bergen 6 februari 1996 (Movitex),
, 160,
noot B. De Nayer en
1996, nr. 31, 124 noot F. Domon-Naert),
hoewel het Hof van Beroep te Bergen het misleidend en manipulerend
karakter van de betrokken operatie dermate flagrant achtte dat zelfs
wanneer de artikelen 22 en 23 W.H.P.C. geen toepassing zouden kunnen
vinden Ð
Ð met succes een beroep op artikel 94 W.H.P.C. zou
kunnen worden gedaan (zie hoger nr. 563).
Het is in deze laatste zaak dat het Hof van Cassatie zijn interessant arrest van
17 oktober 1997 velt (Cass. 17 oktober 1997,
1998, 44, noot J.
Stuyck,
, 412 en
1998, 314, noot A. Puttemans
(275), zie hoger nr. 563).
Het Hof van Cassatie poneert meer bepaald dat het arrest dat op basis van de
door hem aangegeven overwegingen verklaart dat de reclame van de verkoper manipulerend werkt en strijdig is met de eerlijkheid die een professioneel ten aanzien van een consument moet hebben, een correcte toepassing van artikel 94 W.H.P.C. maakt. Hieruit vloeit voort dat het arrest op
basis van artikel 94 W.H.P.C. wettig zijn beslissing tot staking van de
gevoerde reclame rechtvaardigt. Deze wettigheid komt,
aldus het Hof van
Cassatie, door de overwegingen over de artikelen 23, 1o en 10o W.H.P.C. niet
in het gedrang. Deze elementen, ook al zouden ze gegrond zijn, zouden
bijgevolg niet tot verbreking van het arrest aanleiding geven. Deze onderdelen van het middel werden daarom door het Hof onontvankelijk verklaard
(Cass. 17 oktober 1997,
1998, noot J. Stuyck en
, 412).
Het Hof van Cassatie achtte de schending van artikel 94 W.H.P.C. derhalve
een voldoende basis om de staking te vorderen van de door de verkoper
gevoerde reclame. Meer zelfs, onderdelen van het middel
waarin de partijen
op uitvoerige wijze de reclame aan de artikelen 23, 1o en 23, 10o W.H.P.C.
toetsten, werden daarom als overbodig afgevoerd.
Met Stuyck kunnen we derhalve ernstige vraagtekens plaatsen bij het nut van
een gedetailleerd reclameverbod (art. 23 W.H.P.C.) wanneer een algemene
norm zoals artikel 94 W.H.P.C. evenzeer soelaas brengt (J. Stuyck, ,,La
norme de loyauteÂ aÁ l'eÂgard des consommateurs et les superfluiteÂs leÂgislatives
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en matieÁre de pratiques du commerce'' (noot onder Cass. 17 oktober 1997),
1998, 418 en 423).
DE STAKINGSVORDERING EN ONRECHTMATIGE BEDINGEN Ð Het behoort
niet aan de stakingsrechter een onrechtmatig beding nietig te verklaren op
grond van artikel 33 W.H.P.C. Een stakingsbevel heeft een algemeen karakter terwijl artikel 33 W.H.P.C. de vernietiging ter beoordeling van de rechter
laat afhangen van de gegevens van elk concreet geval (Vz. Kh. Dendermonde 21 juni 1995,
98/95 (Federatie van verzekeringsmakelaars t.
Waasse Landmaatschappij),
, 212). Het beding stond in
een notarieÈle (standaard)akte van aankoop van een onroerend goed dat
vroeger werd gebruikt door de Waasse Landmaatschappij, wiens activiteit
de verkoop van onroerende goederen omvat, in samenhang met het toekennen van een hypothecaire lening. De clausule was ondertussen wel verdwenen uit de standaardakte maar de maatschappij beriep zich op de toepassing
van een dergelijk beding in een van 1988 daterende aankoopakte.
De clausule verplichtte de kopers (er staat verkeerdelijk vermeld ,,verkopers''), om enerzijds, een aantal door de verkopende maatschappij afgesloten
verzekeringspolissen over te nemen tot bij volledige betaling van het verschuldigd blijvend saldo, en, om anderzijds ,,alleszins'' de verzekering van
het goed voor zijn totale heropbouwwaarde uitsluitend langs bemiddeling
van de maatschappij/verkoopster, te handhaven, beide op straffe van betaling
van ,,een schadevergoeding van 30 % van de normaal verschuldigde premies
vermenigvuldigd met het aantal jaren van overtreding''. Door het feit dat de
toenmalige kopers hun verzekeringscontract hadden opgezegd voor de eindvervaldag, zijnde 22 februari 1994, voelde de landmaatschappij zich genoodzaakt hen te wijzen op dit beding en verzocht hen contact op te nemen
,,om zich terug in regel te stellen''. De maatschappij trad bijgevolg op zowel
in hoedanigheid van verkoper en hypothecaire kredietverlener als van verzekeringsbemiddelaar.
De Federatie van Verzekeringsmakelaar kloeg deze handelingen van de
maatschappij aan op basis van strijdigheid met:
Ð artikel 54 W.H.P.C. (het verbod van gezamenlijk aanbod);
Ð artikel 6, § 1 W. Hyp. Kred. (verbod de kredietnemer te verplichten het
aangehecht contract te sluiten bij een door de kredietgever aangewezen
verzekeraar) hetgeen een inbreuk vormt op artikel 93 W.H.P.C.;
Ð artikel 30, § 1 Landverz. Wet (duur van de overeenkomst), hetgeen een
inbreuk vormt op artikel 93 W.H.P.C., en;
Ð artikel 32, 16o en 21o W.H.P.C.
Door zich op de clausule te beroepen, ontzegde de maatschappij, aldus de
Federatie, aan haar leden de bemiddeling en het beheer van de verzekeringspolis.
De rechter oordeelde dat hij de stopzetting niet kon bevelen van de
van het beding omdat ,,thans dit beding sedert twee
R.C.J.B.
629.
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jaar niet meer ingelast (wordt), zodat de vordering tot staken ongegrond
voorkomt, inzoverre deze betrekking heeft op het inlassen in overeenkomsten''. Zij is eveneens ongegrond inzoverre zij betrekking heeft op de
vernietiging van het beding, gezien de stakingsrechter daartoe niet bevoegd
is. De vordering was daarentegen wel gegrond ,,inzoverre ze betrekking heeft
op het feit dat eiseres nog steeds
eist van een duidelijk onwettig
beding (...)''; de naleving eisen van een thans nietig beding vormt een daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken''. Van deze daad werd de staking
bevolen op straffe van een dwangsom van 100.000 BEF per inbreuk vanaf de
betekening van de beschikking. De gevorderde publicatie werd niet zinvol
geacht vermits deze niet van aard was bij te dragen tot de staking of haar
nawerking.
We plaatsen de volgende kanttekeningen bij deze uitspraak.
De verkoop van onroerende goederen valt, gezien de toenmalige algehele
uitsluiting uit het toepassingsgebied van de W.H.P.C. van onroerende goe-o
deren als product, buiten de W.H.P.C. Diensten in de zin van artikel 1, 2
W.H.P.C. met betrekking tot de verkoop van onroerende goederen vallen
binnen de wet. Hoewel de maatschappij in verschillende hoedanigheden
optrad en de litigieuze clausule betrekking had op zijn activiteiten als
kredietverlener en verzekeringsbemiddelaar, betrof het een clausule in een
modelcontract voor de verkoop van onroerende goederen. De maatschappij
was bovendien niet enkel bemiddelaar bij de verkoop, doch trad werkelijk
(ook) als verkoper op. Men kan zich dan ook vragen stellen bij de toepassing
van de W.H.P.C. (zie I. Demuynck, ,,De consument en ...'', , 64 e.v.).
Trouwens, er werd in feite vastgesteld dat de naleving eisen van een ,,onwettig'' beding een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken vormt.
Deze onwettigheid was gelegen in de strijdigheid van artikel 6 W. Hyp. Kred.
en artikel 30 § 1 Landverz. Wet. In die zin was deze uitspraak geen toepassing van de vordering tot staking inzake een ,,onrechtmatig'' beding, doch
wel inzake een ,,onwettig'' beding. De stakingsrechter sprak bovendien een
stakingsbevel uit dat enkel ingreep in het voor hem voorliggende geschil.
Immers, een ,,gedrag'' verbieden was niet langer nodig gezien het gebruik
van het onwettig beding was stopgezet. Bijgevolg kon de vordering geen
betrekking hebben op de toekomstige contracten en had het enkel weerslag
op eÂeÂn lopend contract. Bijgevolg doet deze uitspraak afbreuk aan de stelling
dat een stakingsvordering de stopzetting van een genus van praktijken moet
beogen waarvan het voorliggende geschil een species is, en aan het preventieve karakter van de vordering.
In een andere zaak van dezelfde datum had dezelfde Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde te oordelen over een beding
in een modelovereenkomst tot verhuring van onroerende goederen die werd
gebruikt door een immobilieÈnmakelaar wiens activiteit erin bestond te bemiddelen met betrekking tot de aankoop en de verhuring van onroerende
goederen eÂn met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen (tegen brand)
(Vz. Kh. Dendermonde 21 juni 1995 (Federatie van verzekeringsmakelaars t.
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Woonbureau),
, 217). Het beding verplichtte de huurders
ertoe de brandverzekering via de exclusieve bemiddeling van de immobilieÈnmakelaar/verzekeringsmakelaar af te sluiten.
De Federatie van verzekeringsmakelaars kloeg deze praktijk aan wegens
strijdigheid met het verbod van gezamenlijk aanbod (art. 54 W.H.P.C.). Het
opleggen en de naleving eisen van dergelijk beding werd tevens als een
praktijk strijdig met de eerlijke handelsgebruiken strijdig bevonden met
artikel 93 W.H.P.C. De stakingsrechter oordeelde dat het zich toeeÈigenen
van de exclusieve bemiddeling een daad vormde die strijdig was met de
eerlijke handelsgebruiken (art. 93 W.H.P.C.) en met het verbod van gezamenlijk aanbod (art. 54 W.H.P.C.). Hoewel hij niet bevoegd was om de
nietigheid van het betrokken beding op basis van de artikelen 31-31 (33)
W.H.P.C. uit te spreken achtte hij de oplegging en het eisen van de naleving
van het beding wel als een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken
(art. 93 W.H.P.C.). Van voormelde tekortkomingen werd daarom de staking
bevolen op straffe van een dwangsom van 100.000 BEF. Publicatie was niet
nodig aangezien deze niet zou bijdragen tot de staking van de handeling of
het ophouden van de nawerking.
Ook bij deze uitspraak past het enkele bedenkingen te maken.
Het vonnis illustreert eveneens de moeilijkheden die er rezen door de uitsluiting van onroerende goederen (als product) uit het toepassingsgebied van
de W.H.P.C. (en waaraan er met de Wet van 7 december 1998 gelukkig een
einde is gekomen Ð zie hoger nr. 597).
Hoewel dit door sommigen wordt betwist, vielen tot voor kort ook huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen buiten de W.H.P.C. (zie I.
Demuynck, ,,De consument en ...'', 65). Het betrokken beding regelde
evenwel niet de verhouding tussen huurder en verhuurder Ð een materie
waarin de huurwetgeving ten overvloede bescherming biedt Ð doch creeÈerde
een verplichting voor de huurder ten aanzien van een aan de eigenlijke huurovereenkomst vreemde partij, m.n. de beheerder van het gebouw/immobilieÈnmakelaar/verzekeringsmakelaar ... en feitelijke opsteller van het modelhuurcontract. Een derde stelde bijgevolg het huurcontract op ( ,,nulzijdige''
bedingen, zie I. Demuynck, ,,De consument en ...'', ., 66) dat hij door de
partijen aan de huurovereenkomst (waarvoor hij als bemiddelaar optrad) liet
gebruiken, en stipuleerde er een beding in zijn voordeel in. Men zou daarom
eventueel kunnen argumenteren dat in deze verhouding tussen de huurder en de
bemiddelaar die via het beding (ten gunste van derden) was ontstaan, de
W.H.P.C. ook voÂoÂr haar wijziging door de Wet van 7 december 1998, toepassing vond.
Zoals in de vorige uitspraak spreekt ook hier de voorzitter zich niet rechtstreeks uit over de ,,rechtmatigheid'' van het beding (hij geeft nergens aan in
welke zin het beding artikel 31 of 32 W.H.P.C. zou schenden), en beklemtoont hij veeleer de ,,onwettigheid'' van het beding (wegens strijdigheid met
artikel 54 en 93 W.H.P.C.).
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Ook
kan belang hebben bij de stopzetting van het gebruik van
bepaalde bedingen door eÂeÂn van zijn concurrenten. Zo oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Leuven met betrekking tot de
vordering van een leverancier van hifi-apparatuur om de staking te horen
bevelen van het te koop aanbieden van producten, met gebruikmaking van
bepaalde bedingen, door een detailhandelaar die niet tot het officieel verdelersnet behoorde:
volstaat, indien het concreet is, en in
dit geval volstaat een minimaal belang''. Zijn belang is trouwens ,,niet alleen
algemeen (het recht de naleving van de wet te eisen), doch evenzeer
persoonlijk en direct (indien de consument behandeld wordt zoals het (onder
meer wettelijk) hoort, verbetert dit het imago vano heto merk)''.
De stakingsvordering wegens inbreuk op artikel 31, 32, 1 , 4 , 8o, 11o, 15o en 21o
W.H.P.C. Ð zie hoger nrs. 599, 607, 610, 611, 613 en 615) werd uitgesproken onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 BEF per vastgestelde inbreuk vanaf de betekening van het vonnis.
De enige ,,echte'' collectieve stakingsvordering tegen onrechtmatige bedingen betreft de vordering die door de V.Z.W. Belgische consumentenvereniging en de C.V. Consumentenvereniging Test-aankoop is ingesteld
tegen de
verzekeringsmaatschappij D.K.V. die een met artikel 32, 2o W.H.P.C. strijdige premiewijzigingsbeding hanteerde (Vz. Kh. Brussel 8 maart 1996,
1996, 342, noot J. Stuyck en
, 256 (zie hoger
nr. 608)).
Deze uitspraak toont het relatieve nut van de stakingsvordering als collectieve vordering aan, en dit ten gevolge van het principe van het relatieve
gezag van gewijsde van het stakingsbevel dat op procesrechtelijk vlak blijft
gelden. De voorzitter van de rechtbank van koophandel beval weliswaar de
staking van ,,de betrokken bedingen'' in alle overeenkomsten van D.K.V. in
de betrokken sector en de publicatie van een samenvatting van de uitspraak,
enerzijds door D.K.V. zelf, via een mededeling aan al haar verzekerden
(onder verbeurte van een dwangsom), en, anderzijds, in kranten en op
televisie. Het stakingsbevel werkte bijgevolg ook in op de lopende verzekeringscontracten, maar door het relatieve gezag van gewijsde van de beslissing kon het door de verzekeringsnemers niet rechtstreeks worden ingeroepen (hierover zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', , 1365 e.v.).
De
die de onrechtmatige bedingenleer van de
W.H.P.C. aan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen aanpast, vult artikel 98, § 1
W.H.P.C. met het volgende lid aan: ,,de vordering tot staking van de door
artikel 33 W.H.P.C. verboden handelingen kan, afzonderlijk of gezamenlijk,
worden ingesteld
van dezelfde economische
sector of hun verenigingen die gebruik maken dan wel het gebruik
van dezelfde of van
algemene contractuele bedingen''.
Hierdoor wordt de stakingsvordering iets meer een volwaardige collectieve
vordering omdat voortaan kan opgetreden worden tegen verscheidene verkopers terzelfdertijd, eÂn tegen de aanbevelingen van hun verenigingen (vgl.
W.O.B.V.B.: ,,beroepsverenigingen''), ook Ð en hierin verschilt de
een verkoper
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W.H.P.C. van de W.O.B.V.B. Ð wanneer de vordering niet door een
consumentenorganisatie werd ingesteld. Dit is des te belangrijker nu het
Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat een beroepsvereniging, zoals het
B.V.V.O., geen verkoper is in de zin van de W.H.P.C. (zie verder nr. 630).
(over het gebruik van de stakingsvordering in de strijd tegen onrechtmatige
bedingen: zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', , 1359 e.v.).
ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð KARTELAFSPRAKEN Ð B.V.V.O.-ZAAK Ð In
de B.V.V.O.-kartelzaak was de collectieve stakingsvordering die van de
V.Z.W. Belgische consumentenvereniging en de C.V. Consumentenvereniging Test-Aankoop uitging, gericht tegen de aanbeveling van het B.V.V.O.
inzake de te verlenen maximumgaranties en inzake de toe te passen franchise
bij hospitalisatieverzekeringen, en de daarmee conforme toepassing van
polisvoorwaarden door Assubel, A.G. en Royal Belge. Deze werden respectievelijk als een met artikel 85, lid 1 E.G.-Verdrag strijdig besluit van een
ondernemersvereniging en een onderling afgestemde feitelijke gedraging
beschouwd.
Zowel de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (Vz. Kh.
Brussel 1 september 1995,
1996, nr. 32, 248, noot E. Ballon) als het
Hof van Beroep van Brussel (Brussel 24 mei 1996,
1996, nr. 34, 262,
noot E. Ballon;
1996, 637 en
, 665, noot B. Van De
Walle De Ghelcke) waren van mening dat de door artikel 85, lid 1 E.G.Verdrag verboden kartelafspraak tussen het B.V.V.O. en haar leden, en bijgevolg de met deze afspraak conforme algemene verzekeringsvoorwaarden van
Assubel, A.G. en Royal Belge daden waren die strijdig zijn met de eerlijke
handelsgebruiken waardoor de belangen van de consument geschaad worden
in de zin van artikel 94 W.H.P.C. Als een vorm van onwettige mededinging
werd de staking van beide afspraken (het besluit van de ondernemersvereniging en de onderling afgestemde feitelijke gedraging) verboden.
Het Hof van Beroep te Brussel ging evenwel niet akkoord met de beslissing
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel in de mate dat deze had
bevolen dat de polisvoorwaarden in hun oorspronkelijke staat hersteld
moesten worden. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet dat de stakingsrechter kan ,,oordelen over het verleden en contracten kan laten wijzigen
opdat de voorwaarden in hun oorspronkelijke versie zouden worden teruggeplaatst'', aldus het hof van beroep. De voorzitter van de rechtbank van
koophandel was onbevoegd om zijn stakingsbevel rechtstreeks uitwerking te
laten geven ten aanzien van niet-procespartijen. Zijn bevel heeft alleen gezag
van gewijsde tussen de procespartijen, zijnde het B.V.V.O. en de betrokken
verzekeringsmaatschappijen, enerzijds, en de betrokken consumentenorganisaties anderzijds. Hij kon geenszins de op basis van de aanbeveling van het
B.V.V.O. doorgevoerde wijziging in de polisvoorwaarden niet-tegenwerpbaar verklaren aan de verzekerden, ook al is de nietigheid die uit de toepassing van art. 85 § 2, E.G.-Verdrag volgt, een volstrekte nietigheid met
gevolgen
. Een
-wijziging van de voorwaarden doorvoeren
l.c.
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door het herstel in hun oorspronkelijke toestand te bevelen was onmogelijk.
De eis tot niet-tegenwerpbaarverklaring van de wijzigingen in de voorwaarden ten aanzien van de verzekerden miste in het bijzonder elke grondslag,
omdat een eis op basis van art. 95 W.H.P.C. noodzakelijkerwijze beperkt is
tot de vaststelling van het bestaan van een inbreuk en de vordering tot staking
ervan. De aangeklaagde inbreuk was
een inbreuk op het kartelrecht,
niet de hantering van onrechtmatige bedingen. Dit laatste is wel mogelijk,
maar werd niet ingeroepen, aldus het Hof van Beroep. Wel was het juist dat
de wijzigingen in de polisvoorwaarden het gevolg waren van onwettige
kartelafspraken en bijgevolg geen effect mochten sorteren. Het Hof van
Beroep beval daarom de stopzetting van de aanbeveling en van de toepassing
van de polisvoorwaarden waarin de afgesproken verboden voorwaarden
voorkwamen. De B.V.V.O. diende ten aanzien van zijn gezamenlijke leden
het beschikkende gedeelte van het arrest te publiceren, onder verbeurte van
een dwangsom. Hetzelfde moest door de verzekeringsmaatschappijen aan
hun verzekerden verspreid worden. Deze publicatiemaatregelen droegen
volgens de rechter bij tot het neutraliseren van het effect van de oneerlijke
praktijk en waren voldoende voor de verzekerden-consumenten om hun
rechten te laten gelden (zie I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997, ,
1365 e.v.).
Dergelijke stappen door de consumentenorganisaties zijn lovenswaardig en
dragen bij tot de ,,effectuering'' van het consumentenrecht. Het is dan ook
jammer dat het Hof van Cassatie abrupt een einde heeft gesteld aan het
gevoel van overwinning van de consumentgezinden met zijn arrest waarin
het de kwalificatie van het B.V.V.O als ,,verkoper'' in de zin van de
W.H.P.C., en derhalve de toepassing van artikel 94 W.H.P.C. op het
B.V.V.O., heeft afgewezen (Cass. 13 maart 1998,
1998, 474 en
1998, 453) omdat een beroepsvereniging zoals het B.V.V.O. in hoofdzaak
intellectuele prestaties tegen vergoeding verleent die niet als diensten in de
zin van artikel 1 W.H.P.C. kunnen worden beschouwd (zie hoger nr. 128).
De wijziging van de W.H.P.C. door de Wet van 7 december 1998, waardoor
ook ,,aanbevelers'' van onrechtmatige bedingen kunnen aangepakt worden
via een stakingsvordering, verhelpt dit euvel alleen maar op het vlak van de
onrechtmatige bedingen.
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631. ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð KEUZERECHT CONSUMENT INZAKE PREVENTIETOESTELLEN TEGEN DIEFSTAL Ð De vrijheid van de verzekeraars om de te

verzekeren risico's te beoordelen laat hen toe de kwalitatieve en functionele
specificaties te beoordelen van de preventietoestellen (alarmsystemen en
andere anti-diefstalsystemen), maar laat hen niet toe eÂeÂn of twee van deze
toestellen voor te stellen, aan te bevelen of
op te leggen. Door de
consument het recht te ontnemen om voor een ander systeem te opteren via
de uitsluiting van bepaalde toestellen uit de verzekeringswaarborg, stellen de
betrokken verzekeraars een daad die strijdig is met artikel 94 (en artikel 93)
W.H.P.C. (Vz. Kh. Brussel 15 februari 1993,
1994, 713).
a fortiori
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ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð VERMELDING VAN DE OORSPRONG VAN EEN
Ð De consument heeft er geen belang bij te weten of de wagen
die hij koopt van Amerikaanse makelij is en nadien aangepast aan de
Belgische normen dan wel van Europese oorsprong zonder enige aanpassing
te hebben ondergaan. Het enige wat telt voor de consument is dat hij een
wagen van het type ,,voyager'' heeft die conform is aan de Belgische en
Europese wetgeving en veiligheidsnormen en,
, dat de prijs concurrentieÈler is dan die van de erkende verdeler van Chrysler (Vz. Kh. Brussel
12 november 1996,
1997, nr. 34, 73, noot G. Straetmans). Er is
geen enkele reden om een verkoper te verplichten de Amerikaanse oorsprong
van een wagen en het feit dat deze nadien werd aangepast aan de Europese
normen te vermelden in de reclame. Meer zelfs, de vordering die daartoe
strekt is kennelijk onrechtmatig en heeft slechts tot doel de concurrent die als
parallelinvoerder wagens van hetzelfde type verkoopt, te schaden. Zij is een
manoeuver om de mededinging op de Belgische markt uit te sluiten en
beoogt de toegang tot die markt te belemmeren voor voertuigen die buiten
het officieel verdelersnet om, verkocht worden aan voor de consument
interessantere prijzen.
632.
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ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð VORDERING DOOR EEN INDIVIDUELE CONSUMENT
Ð De verkoper die een kredietopening opzegt en de onmiddellijke terugbetaling eist van het uitgeleende kapitaal omwille van de niet-betaling van
twee contractuele maandelijkse aflossingen, terwijl de bepalingen van de
Wet Consumentenkrediet hem verhinderen om deze betaling te vorderen
omwille van inbreuken op haar bepalingen, begaat een daad strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken die verboden is door artikel 94 W.H.P.C. (Vz. Kh.
Brussel 4 november 1997,
, 507, noot M. Dambre).
De vordering tot staking die in de W.C.K. zelf in artikel 109 W.C.K. wordt
voorzien Ð een gelijkaardige bepaling als artikel 95 W.H.P.C. Ð, was
ingesteld door een individuele consument die dergelijke procedure blijkbaar
meer opportuun achtte dan het afwachten van een procedure tot bekrachtiging van de loonsoverdracht en het aanhangig maken van het geschil voor de
vrederechter (zie M. Dambre, ,,De individuele consument en de vordering tot
staking voor inbreuken op de Wet Consumentenkrediet'',
, 511). De rechter voegde zelf artikel 94 W.H.P.C. als rechtsgrond in de
motivering toe, wellicht zoals Dambre poneert, omdat een inbreuk op de Wet
Consumentenkrediet ook een inbreuk is op de eerlijke handelspraktijken
waardoor de belangen van de consument worden geschaad of kunnen geschaad worden (M. Dambre, , 517). Artikel 109 W.C.K. verwijst trouwens
zelf naar de ,,regelen inzake vordering tot staking voorzien door de wetgeving op de handelspraktijken''. De rechter vond een verwijzing naar artikel
94 W.H.P.C. bovendien misschien nuttig omdat niet alle door de rechter
vastgestelde inbreuken op de W.C.K. (art. 11 W.C.K., impliciet art. 21 en 22
W.C.K.) door artikel 109 W.C.K. voorzien worden, en omdat het uitdrukkelijk ontbindend beding wel aan artikel 29 W.C.K. voldeed maar geen
633.

Jaarboek H.P. 1997

Jaarboek H.P.

1997

l.c.

511

uitwerking kon krijgen bij gebrek aan achterstal van 2 maanden (M. Dambre,
, 521). De stakingsrechter grijpt hierdoor op een weliswaar verregaande
doch aanvaardbare wijze in de contractuele sfeer in (hierover zie: I. Demuynck, ,,De wet van 3 april 1997'', , 1360 e.v.; M. Dambre, , 517).
ARTIKEL 94 W.H.P.C. Ð TERRITORIALE WERKING Ð WET VAN POLITIE IN
DE ZIN VAN ART. 3, LID 1 B.W. Ð De artikelen 93 en 94 alsmede de artikelen
95 en 98 W.H.P.C. die de bestanddelen van het feit dat quasi-delictuele
aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de gevolgen ervan op burgerlijk
gebied bepalen, zijn wetten van politie in de zin van artikel 3, lid 1 B.W. Zij
zijn derhalve van toepassing wanneer de handeling die aan de oorsprong ligt
van de aangevochten daad in BelgieÈ gesteld wordt of werd, hetgeen
het geval is (etikettering van de voor de buitenlandse markt bestemde
bierflessen in de Belgische vestiging). BelgieÈ is daarenboven de plaats waar
de schade zich voordoet. Deze twee aanknopingsfactoren die geen toevallig
karakter vertonen bepalen de toepassing van artikel 93 en 94 W.H.P.C. (Vz.
Kh. Brussel 3 september 1997,
, 113; zie P. Wautelet,
,,Concurrence deÂloyale internationale: quelques pistes de reÂflexion sur le
champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce'',
1998, nr. 40, 218 e.v.).
l.c.
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