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INLEIDING
Bibliografie
1. Als basiswerk handelend over de wet op de handelspraktijken, verder
WHP., is aan te stippen: De Caluwe, A., Delcorde, A. en Leurquin, X.,
Le droit de Ia concurrence, Les pratiques du commerce, Brussel, 1973, 2 dln.
Ande~e werken: De Paepe, P., De wet op de handelspraktijken, Brussel 1971;
Matthys, J,, De wet van 14juli 1971 betreffende de handelspraktijken, S.E. W.,
1972, biz. 435-457;
Van Rijn, J., Modifications legislatives n!centes en matiere de concurrence
et de pratiques commerciales - Recyclage de droit commercial et economique,
Brussel, 1972;
Segers, N., De wet op de handelspraktijken, Lier 1973;
Les prix et les pratiques du commerce, Chambre de Commerce de Bruxelles,
1973;
Viaene, L., Commentaar op de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken (Bulletin van de handelsreglementering- totdusver 12 nummers verschenen).
Ruimer dan het toepassingsgebied van de hier besproken wet is het magistrate werk van Schricker, G., Francq, B., Wunderlich, D., La repression
de la concurrence dans les Etats Membres de la Communaute Economique
Europeenne, T. II/r Belgique-Luxembourg, Parijs, 1974.
Beperkter m.b.t. de wet op de handelspraktijken is het hoek van Stuyck, J.,
Agressieve verkoopsmethoden, Leuven, 1975, 3 dln.

2.

De WHP. en het koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934·

Bij artikel 76 WHP. werd opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van de wet (zijnde 29 augustus 1971) het koninklijk besluit nr. 55
van 23 december 1934 tot bescherming van de voortbrengers, handelaars
en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het verdraaien
van de normele voorwaarden der mededinging.
Zo het koninklijk besluit nr. 55 nu tot het verleden behoort dan is in de
rechtsleer en de rechtspraak wei een consensus rond het feit dat de in
toepassing van voornoemd koninklijk besluit tot stand gekomen rechtspraak zeer bruikbaar blijft voor de toepassing van de WHP. (Zie o.m.
De Caluwe, A., e.a., o.c., nr. 167, 180, 616; - Schricker, G. e.a., o.c.,
nr. 9; -Van Rijn, o.c., biz. 20. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk is van oordeel dat artikel 54 WHP. vaag, algemeen en
onprecies is zodat we de rechtsverfijning en rechtspraak ontstaan bij
toepassing van de meer concrete bepalingen van het koninklijk besluit
nr. 55 van 23 december 1934 verder kunnen gebruiken; (Vrz. Kh. Kortrijk,
18 november 1971, B.R.H., 1974, biz. 490-493; - vgl. bovendien Vrz.
Kh. Brussel, 15 november 1971, B.R.H., 1972, blz. 263-265; - Vrz. Kh.

Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 577; - Vrz. Kh. Luik, 2 maart
1972, B.R.H., 1972, biz. 490 en Vrz. Kh. Charleroi, 27 september 1973,
R. Dr. Int., 1974, biz. 121-128).
Deze blijvende invloed van het opgeheven koninklijk besluit kan evenwel
geen rechtvaardiging zijn voor het feit dat bij het inleiden van een vordering
tot staken op 20 juni 1973 de rechtsgrond van de vordering nog gezocht
werd in het op dat ogenblik reeds twee jaar opgeheven koninklijk besluit.
(Vrz. Kh. Verviers, 13 juli 1973, ]. T., 1974, 447) (Zie ook vordering ingeleid op 27 februari 1974 nog gesteund op K.B. nr. 55 van 23 december
1934; Vrz. Kh. Brussel, 4 juni 1974, B.R.H., 1975, biz. 170-171).
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HANDELSVOORLICHTING
AFDELING

I

Prijsaanduiding
3• Bibliografie en uitvoeringsmaatregelen

Bibliografie: Bailon, G. L., De voorschriften nopens de prijsaanduiding in
de wet op de handelspraktijken, T.P.R., 1972, 239-262.
Uitvoeringsmaatregelen:
- K.B. 10 juli 1972 betreffende de prijsaanduiding (Staatsblad, 12 okotber
1972)
- K.B. 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen,
uurwerken, goud- en zilverwerk (Staatsblad, 3 augustus 1972)
- K.B. 30 januari 1975 betreffende prijs- en hoeveelheidsaanduiding
(Staatsblad, 21 februari 1975)
- M.B. 12 februari 1975 tot gedeeltelijke inwerkingtreding van het K.B.
van 30 januari 1975 betreffende prijs- en hoeveelheidsaanduiding (Staatsblad, 21 februari 1975).

I- PRIJSAANDUIDING vooR PRODUKTEN (art.

2

§ 1)

4• a. Wettekst

Artikel 2 § 1 verplicht ieder handelaar of ambachtsman alsmede iedere
persoon die, in het raam van een beroepswerkzaamheid de verbruiker
produkten te koop aanbiedt de prijs daarvan ondubbelzinnig en schriftelijk
aan te duiden. Voor de uitgestalde prbdukten moet de prijs bovendien
goed zichtbaar zijn aangeduid.

b. Toepassingsgebied

A. Artikel

2 dat niet van toepassing is bij openbare verkopen, geldt ook
voor personen die hoewel ze geen handelaar of ambachtsman zijn, in het
raam van een beroepswerkzaamheid (dus niet noodzakelijk met handelskarakter) produkten aan de verbruiker te koop aanbieden. Zulks zal het
geval zijn voor de apothekers die farmaceutische produkten te koop aanbieden (standpunt bevestigd bij administratieve beslissing van het Ministerie van Economische Zaken, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 3, blz. 31-32).

B. Het moet gaan om een tekoopaanbieding aan verbruiker.
Zo de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel besliste dat
de bepalingen van artikel 2 van toepassing waren op het zelfbedieningsbedrijf in 't groot Makro, dan was zulks mogelijk omdat hij de hoedanigheid van groothandel aan de betrokken firma ontzegde. Dienvolgens
legde hij verbod op in de publiciteit of op iedere andere wijze prijzen op
te geven waarin de B.T.W. niet zou begrepen zijn of waarbij tenminste
het percentage van de B.T.W. niet zou worden aangeduid op uitdrukkelijke, duidelijke en ondubbelzinnige wijze of waarin een vals percentage
aangeduid zou zijn (Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R. W., 19721973, II51-II58 met noot P. De Vroede; R. Dr. Int., 1972, biz. 291-296).
Dit vonnis werd hervormd bij arrest van 17 december 1974 van het hof
van beroep te Brussel (B.R.H., 1975, biz. 493-499). De eventuele inbreuken
op artikel 2 werden niet onderzocht omdat het hof van het standpunt uitging dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel voor deze materie
niet bevoegd was. (Zie verder nr. 27, 237 en 238).
c. Prijsaanduiding in de handelspubliciteit

In het hierboven besproken vonnis werd reeds gesteld dat ook in de handelspubliciteit de verplichtingen m.b.t. prijsaanduiding dienden te worden
nageleefd. De correctionele rechtbank te Leuven was eveneens van oordeel
dat een reclame voor bepaalde produkten zonder prijsvermelding een
inbreuk betekende op artikel 2 WHP.
De rechtbank steunde haar belissing o.m. op het feit dat in de Toelichting
op WHP. gezegd wordt dat Hoofdstuk I van de wet de grondbeginselen
omvat van de plichtenleer op de handelsreclame en dat in het verslag
van de bevoegde Kamercommissie werd bevestigd dat Hoofdstuk I er
toe strekt de verbruiker zo volledig mogelijk voor te lichten.
Daar de beklaagde de aandacht op de ,supercondities" van de door hem
te koop gestelde produkten poogt te trekken met aile mogelijke inlichtingen
daaromtrent doch zonder prijsvermelding, maakt hij geen !outer reclame
maar wei een bijzondere tekoopstelling zonder echter het bijzonderste
element van informatie: nl. de prijs (tegen dat vonnis werd beroep aangetekend). (Corr. Rb. Leuven, 25 maart 1974 Bull. Handelsregl., 1974
nr. 7-8, biz. 65 in resume).

II- PRIJSAANDUIDING vooR

DIENSTEN (art. 2

§ 2)

5· Wettekst
Iedere handelaar of ambachtsman die aan het publiek diensten aanbiedt
is eveneens verplicht het tarief daarvan schriftelijk, goed zichtbaar en
ondubbelzinnig aan te duiden.
b. Toepassingsgebied
A. Het moet gaan om een dienstverstrekker die handelaar of ambachtsman 1s.
B. Het moet gaan om een dienstaanbieding aan verbruiker. Hierop
steunend heeft de Administratie van het Ministerie van Economische
Zaken beslist dat de verplichting waarover sprake in artikel 2 § 2 WHP
niet geldt voor vervoerondernemingen die over geen kantoor beschikken
waar zij hun tarieven zouden kunnen aanplakken noch voor handelaars
of ambachtslieden die een prijs van diensten vaststellen na het opmaken
van een bestek der uit te voeren werken of prijs maken der herstellingen of
veranderingen na onderzoek der stukken. In deze gevallen is er aldus
voornoemde Administratie geen aanbod aan het publiek (Bull. Handelsregl.,
1973, nr. 3, blz. 30-31).

III- fuNDUIDING

VAN DE PRIJSVERHOGENDE BESTANDDELEN (art. 2

§ 3)

6. Wettekst- Toepassing
Artikel 2 § 3 legt de verplichting op te vermelden of prijsverhogende
bestanddelen als taks en/of diensten al dan niet in de prijs begrepen zijn.
Volgens de Administratie van het departement van Economische Zaken
client deze bepaling zo te worden gei:nterpreteerd dat de kleinhandelaar
verplicht is het bedrag van de waarborg op het prijsetiket te vermelden
(Bull. Handelsregl., 1973, nr. 3, blz. 30).
IV-

DE PRIJSVERGELIJKING EN AANKONDIGING VAN PRIJSVERLAGING

7· Wettekst. Artikel4 § I
Ieder die tot een prijsvergelijking overgaat of een prijsverlaging aankondigt wordt geacht te verwijzen naar de prijzen die hij voor gelijke produkten of diensten voordien pleegde toe te passen in dezelfde inrichting.
Hij mag slechts naar andere prijzen verwijzen indien hij het goed zichtbaar en op ondubbelzinnige wijze aankondigt en indien het gaat over een
vastgestelde prijs, over een prijs ingevolge een verbintenis genomen tegenover de openbare machten, over een opgelegde prijs of een prijs aanbevolen door de voortbrenger of de invoerder.

~-

~

_·_I___ - - -

In dat geval mag hij niet zijn toevlucht nemen tot de praktijk voor de
doorgehaalde prijzen.

Artikel 4 § 2
,Wanneer de prijsverlaging wordt toegekend ten opzichte van een vroeger
toegepaste prijs mag de nieuwe prijs worden aangeduid,
a) hetzij door vermelding van het bedrag naast de vroegere, doorgehaalde
prijs,
b) hetzij door vermelding van een verlagingspercentage naast de vroegere,
doorgehaalde prijs,
c) hetzij door aanplakking van een eenvormig verlagingspercentage dat
zal gelden voor alle produkten of diensten waarop de aanplakking slaat.

Artikel 4 § 3
Niemand mag zijn toevlucht nemen tot een prijsvergelijking of een prijsverlaging aankondigen indien hij de prijs waarnaar hij verwijst niet kan
rechtvaardigen als beantwoordend aan een der criteria vastgesteld in § I.
Behalve voor de levensmiddelen kan een prijs niet beschouwd worden als
gebruikelijk indien hij niet werd toegepast gedurende een doorlopende
periode van minstens een maand voorafgaand aan de datum vanaf welke
de verminderde prijs wordt toegepast. In alle gevallen moet deze datum
aangeplakt blijven gedurende de gehele periode van de verkoop.
8. Administratieve beslissingen
a. Artikel 4 § 2 is beperkend. De handelaar die een prijsverlaging op een
vroeger toegepaste prijs toekent mag slechts zijn toevlucht nemen tot
een van de drie mogelijkheden in artikel 4 § 2 opgesomd. (Bull. Handelsregl., I974, nr. 5, blz. 22).
b. De praktijk van de doorgehaalde prijzen mag op handelsbeurzen worden toegelaten op de dubbele voorwaarde dat de handelaar, die de stand
houdt,
I. op regelmatige wijze in het handelsregister is ingeschreven,
2. het bewijs Ievert dat de ter gelegenheid van de beurs doorgehaalde
prijs wel degelijk op de gebruikelijke manier werd toegepast in zijn
inrichting die in het handelsregister is ingeschreven (Bull. Handelsregl.,
I974. nr. s. biz. 23)

9· Is artikel 4 slechts van toepassing bij tekoopaanbieding?
Op grand van de plaats die het in de wet inneemt stelt Viaene (o.c.,
Bull. Handelsregl., I972, nr. I, biz. IO-I3) dat artikel 4 WHP. te situeren
is in het kader van de te koopaanbieding d.w.z. de toestand die het fysisch
kontakt verkoper-koper impliceert, de toestand waarin de koper omniddei-

lijk op het aanbod kan ingaan (zie De Page, H., Traite elementaire de droit
civil belge, t. II, Brussel, I964, nr. 525 en 499bis; - Limpens, J., La Vente,
nr. 63; - Schoentjes-Merchiers, Y., Propositions, pourparlers et offre de
vente, R.C.].B., I97I, biz. 227-23I).
Als men deze stelling doortrekt dan zou het bepaalde in artikel 4 WHP.
niet van toepassing zijn in handelspubliciteit omdat door middel van
katalogussen, prijslijsten en de pers bekendgemaakte prijzen niet bindend
zijn. Het hof van beroep te Brussel volgde deze stelling m.b.t. een publiciteit waarin een korting werd aangekondigd zonder verwijzing naar enige
vergelijkingsprijs. Anders zou te beslissen zijn, zo vervolgt het hof, indien
bij de tekoopaanbieding in haar winkel door gei:ntimeerde een prijsverlaging zou toegekend worden zonder duidelijke verwijzing naar een van
de bij artikel 4 vermelde vergelijkingsprijzen. In het hier behandelde geval
gaat het niet om een verkoopsaanbieding maar om !outer publiciteit, dus
is artikel 4 niet van toepassing. (Brussel, 2 oktober I975, R. W. I975I976, 2492-2494, hierbij refererend naar voornoemde commentaar van
L. Viaene; dit arrest hervormt Vrz. Kh. Brussel, 29 maart I974, onuitg.).
10.

Artikel 4 formuleert een algemene norm

O.i. heeft artikel 4 een veel ruimere betekenis. Het geldt niet aileen
in geval van tekoopaanbieding, tevens zijn de principes van dit artikel
van toepassing in geval van handelspubliciteit m.b.t. _prijsy~x:gelijki.p.g_of
prijsvermindering (art. 20 WHP.) en, mits enkele beperkingen op de
verkopen en tekoopaanbiedingen tegen verminderde prijs waarover sprake
in de artikelen 32 tot 34 van de wet. Tot deze realistische opvatting kwamen
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel enerzijds en de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen anderzijds in
nagenoeg gelijkaardige gevallen.
In het geval voorgelegd aan de beoordeling van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel ging het over koperskaarten waarop de
vermelding voorkwam ,werkelijke korting 20 %, 25 %, 30 %". De alzo
aangekondigde prijsvermindering werd beschouwd als een inbreuk op
de bepalingen van artikel 4 § 2 en § 3 (Vrz. Kh. Brussel, 9 november
I973, R. W., I974-I975. 377-378).
Te Mechelen werden koperskaarten verspreid met volgende tekst ,deze
kaart geeft aan drager een vermindering van 40 % op de kleinhandelsprijzen van aile bij ons voorradig zijnde armbanduurwerken en westminsters geldig tot I november I 97 5''. De voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Mechelen oordeelde dat de aldus aangekondigde prijsvermindering een inbreuk is op de bepalingen van artikel 32 en artikel 4
§ I WHP. Verbod wordt opgelegd in de toekomst koperskaarten of andere
publiciteit te verspreiden die niet reeel zijn tegenover de vroeger toegepaste
prijzen en die de aanvangsdatum niet zouden vermelden (Vrz. Kh. Mechelen, 30 november I973, R. W., I974-I975, 378-379 met noot P. De Vroede).

u. Prijsvergelijking impliceert meestal prijsvermindering
Zoals De Caluwe, Delcorde en Leurquin het terecht aanstippen ZIJn
de drie paragrafen van artikel 4 vrij onduidelijk geformuleerd.
Ze geven de indruk de begrippen prijsvergelijking en prijsvermindering
over eenzelfde kam te scheren trots het feit dat ze verschillend zijn.
De prijsvergelijking is de soort- die aileen het in parallel stellen van twee
of meer welkdanige prijzen impliceert - dan wanneer de prijsverlaging
het bijzonder geval is waarin de referentieprijs noodzakelijkerwijze deze
is die men voorheen zelf heeft toegepast (o.c., nr. 97).
Er is dus geen prijsverlaging mogelijk t.a.v. een prijs die men nooit heeft
toegepast dan wanneer bij de prijsvergelijking kan gerefereerd worden
naar de eigen prijs (art. 4 § I - eerste lid), of naar een andere prijs voorzover
hij beantwoordt aan een der mogelijkheden opgesomd in artikel 4 § I
tweede lid.
Nu is het in de praktijk wei zo dat de prijsvergelijking tot doel heeft het
eigen voordeel in het daglicht te stellen.
Meestal zal dus de prijsvergelijking neerkomen op de aankondiging van
een prijsverlaging met de daaraan verbonden verplichtingen inzake modaliteiten om deze vermindering aan te duiden (artikel 4 § 2).
12.

Prijsvergelijking bij nakende prijsstijging

Hierop maakt uitzondering de prijsvergelijking in geval van nakende
prijsstijging. Zo de aankondiging: prijs X tot ... , daarna prijs X+ IO %".
Terecht oordeelde Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik
dat een dergelijke prijsvergelijking (de nakende prijsstijging was impliciet
begrepen in de vermelding ,reclameprijs tot I4 maart I974") geen aankondiging van een prijsverlaging inhoudt (Vrz. Kh. Doornik, I4 oktober
I975, ]. T., I975. blz. 7I5-7I6).
13. Gevallen van prijsvergelijking en van aankondiging van prijsverlaging

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi moest zich
uitspreken over koperkaarten die kortingen van 25 a 40 % op de geafficheerde prijzen aankondigen en over prijstekening in de etalage met de
vermelding van twee cijfers, het ene zijnde de katalogusprijs, het andere de
nettoprijs, de kortingen van 20 a 40 % afgerekend. De hypothese prijsvermindering werd door de Voorzitter terzij geschoven want er werd niet
voldaan aan de twee gestelde voorwaarden:
a. verwijzing naar een prijs die men zelf heeft toeg~past tenminste gedurende een voile maand voorafgaand aan de dag waarop de vermindering
van toepassing wordt.
b. de aanduidingsmodaliteiten opgesomd in artikel 4 §

2.

Ook op het vlak van de prijsvergelijking beantwoordden de aangevochten
daden niet aan de vereisten van de wet. De Voorzitter ging hier uit van het
standpunt dat bij prijsvergelijking de referentieprijs een van deze prijzen
client te zijn die in artikel 4 § I tweede lid worden opgesomd.
Hij onderzocht dus de hypothese niet dat hier kon vergeleken worden met
eigen, vroeger toegepaste prijzen. Hoe dan ook de conclusie tot dewelke
de Voorzitter kwam, client bijgetreden: de aangevochten praktijken zijn
onwettig en dienen te worden verboden (Vrz. Kh. Charleroi, 5 mei I975,
Nationaal Comite der ]uweliers t. A. Antoine, onuitg.).
14. Nauwer aansluitend bij de wettekst is het hof van beroep te Brussel
wanneer het bepaalt dat in geval van prijsvergelijking mag verwezen
worden naar de prijs in dezelfde inrichting toegepast, ofwel naar de in
artikel 4 § I tweede lid vermelde ,andere" prijzen (Brussel, I9 juni I974
B.R.H., I975, blz. 273-276).
15. Wanneer naar andere prijzen wordt verwezen client op goed zichtbare
en ondubbelzinnige wijze aangekondigd dat het gaat over een vastgestelde
prijs, over een prijs ingevolge een verbintenis genomen tegenover de
openbare machten, over een opgelegde prijs of een prijs aanbevolen door
de voortbrenger of de invoerder.
In een grootwarenhuis werden produkten te koop aangeboden. Op de
aan de produkten gehechte etiketten kwamen drie prijzen voor: de prijs
BTW inbegrepen, een prijs genoemd normale prijs en tenslotte een prijs
voorgesteld als zijnde de ,minimum supermarktprijs".
De correctionele rechtbank te Brussel zag hierin geen inbreuk op het bepaalde in artikel4 § I (vrijspraak vonnis I3 februari I974, Bull. Handelsregl.,
I974. nr. 7-8, blz. 62 in resume).
Het hof van beroep te Brussel zag het anders. Het aanvaardde dat de verwijzing naar de ,normale prijs" beantwoordde aan de wettelijke voorschriften omdat de betichte kon bewijzen dat het hier ging om een door de
producent of invoerder opgelegde of aanbevolen prijs. Het hof oordeelde
evenwel dat de verwijzing naar de ,minimum supermarktprijs" zijnde
- volgens de verklaringen van de betichte - de laagste prijs die in de
streek wordt toegepast door de supermarkten, onwettig is (Brussel, I9
juni I974, B.R.H., I975, blz. 273-276). Met Rothe (noot onder Brussel,
I9 juni I974, ibidem, blz. 276-278) zijn we van oordeel dat het tweede
deel van het arrest moet worden bijgetreden en dat de verwijzing naar
een normale prijs eveneens als inbreuk diende te worden aangemerkt
(wat het begrip normale prijs betreft, zie De Vroede, P., Aspecten van
het overheidsbeleid inzake prijzen, R. W., I97I-I972, 597-598).
Het Ministerie van Economische Zaken van zijn kant is van oordeel dat
de verwijzing naar de ,prijs van de dag" eveneens in strijd is met het
bepaalde in artikel 4 (Bull. Handelsregl., I973 1 nr. 2, biz. 32).

V -

DE BESTELBON

16. a. Wettekst en uitvoeringsmaatregel
Luidens artikel 4 § 4 moet de handelaar of ambachtsman een bestelbon
afgeven wanneer de levering van het produkt of het verlenen van de dienst
wordt uitgesteld en een voorschot wordt betaald door de verbruiker.
Bij K.B. van 10 juli 1972 (art. 5) werden de vermeldingen vastgelegd
die op deze bestelbon moeten voorkomen.

b. Toepassing
Op de bestelbon moeten voorkomen de vermeldingen die betrekking hebben
op de beschrijving die de zekere identificatie van het produkt of de dienst
mogelijk maakt.
De rechtbank te Luik kreeg met de civielrechtelijke draagwijdte van deze
bepalingen te maken in het volgend geval. De koper van een wagen vroeg
vernietiging van de koopovereenkomst omdat de door de verkoper afgeleverde bestelbon slechts vermeldde dat het ging om een ,groene Opel
Coupe 1900 cc" zonder opgave van motor- en chassisnummer. Verder
kwam geen vermelding voor van de leveringstermijn. De rechtbank
overwoog dat de bepalingen van artikel 4 § 4 voor doel hebben de opsteller
van de bestelbon te verhinderen zich te verschansen achter voorwaarden
die niet middels de bestelbon ter kennis van zijn kontraktpartij waren gebracht en dat het onvolledig zijn van de bestelbon niet ipso facto de nietigheid van de koopovereenkomst voor gevolg heeft.
In casu was er geen tegenstrijdigheid tussen de bestelbon en de andere
stukken. Uit de processtukken (ook uit het feit dat er een proefrit met de
wagen werd gemaakt) bleek dat de partijen akkoord waren geweest over
de te kopen wagen. Volgens het civiele recht was het voorwerp daarmee
voldoende geindividualiseerd en de koop gesloten (Rb. Luik, 16 januari
1974, ]. Liege, 1973-1974, blz. 291-293).

c. Administratieve beslissing
Geen enkel voorbehoud, voortvloeiend uit algemene of bijzondere voorwaarden mag door de uitgever-verkoper worden ingeroepen indien het
niet uitdrukkelijk geformuleerd is op de bestelbon en wel op dezelfde
zijde als bovenvernoemde vermeldingen (K.B. 10 juli 1972, art. 5 in fine).
Aan deze vereisten wordt voldaan indien tegenover de vermeldingen op
de bestelbon, waarvoor de algemene verkoopsvoorwaarden op de keerzijde een zeker voorbehoud maken, uitdrukkelijk naar deze voorwaarden
verwezen wordt (Bull. Handelsregl., 1973, nr. 3, blz. 33).

d. Bestelbon en verkoop met tijdelijke prijsverlaging
Deze materie wordt behandeld onder randnummer 121.

AroELING

II

Aanduiding van hoeveelheid

17. Uitvoeringsmaatregelen
- K.B. 28 september I97I betreffende de prijs- en hoeveelheidsaanduiding
(Staatsblad, I6 december I97I) artikel 6.
- K.B. 4 september I972 betreffende de hoeveelheidsaanduiding (Staatsblad, 28 september I972)
- K.B. 30 januari I97S betreffende prijs- en hoeveelheidsaanduiding
(Staatsblad, 2I februari I97S)
- M.B. I2 februari I97S tot gedeeltelijke inwerkingtreding van het K.B.
van 30 januari I97S betreffende prijs- en hoeveelheidsaanduiding (Staatsblad, 21 februari 197s).
17. b. Administratieve beslissing
Het is verboden op de verpakking voor of na de vermelding van het gewicht de termen ,ongeveer" of ,approximativement" te ge~ruiken (Bull.
Handelsregl., 1973, nr. 3, biz. 34)

.AFDELING III
Benaming en samenstelling der-produkten - ------

18. Algemeen

Artikel 12 vervangt en vervolledigt de wet van 9 februari I96o waarbij
aan de Koning de toelating verleend wordt om het gebruik der benamingen
waaronder koopwaren in de handel gebracht worden, te reglementeren
(art. 76-s WHP.). De krachtens de vervangen wet uitgevaardigde besluiten
zijn evenwel van toepassing gebleven.
18b. Toepassingsbesluiten

- K.B. 9 maart I973 houdende reglementering der textielbenamingen
(Staatsblad 20 april 1973)
- K.B. IO april I974 tot wijziging en aanvulling van het K.B. vanS augusttus I970 houdende reglementering van het gebruik van de benaming
,kristal" (Staatsblad, 10 mei I974)
- K.B. IS januari I97S betreffende suiker (Staatsblad, 28 februari I97S)
- K.B. IS september 197S betreffende limonades (Staatsblad, 14 oktober
I97s).
19. Toepassing
Het in de handel brengen van meubelen zonder dat op de fakturen of in
de publiciteit de benamingen voorkomen opgelegd door het K.B. van

22 februari 1971 op de benamingen in de houtsector, is een strafbare daad
(Corr. Turnhout 19 februari 1973, Bull. Handelsregl. 1973, nr. 3, blz. 39
in resume).

AFDELING

IV

Benaming van oorsprong
20

a. Bibliografie
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I97I sur les pratiques du commerce (Denomination Jambon d'Ardenne,
R. Dr. Int., 1972, blz. 19-24).
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b. Toepassingsbesluiten
- K.B. 20 decemper 1973 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning
van de instellingen belast, bij toepassing van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken, met de aflevering van de attesten van
oorsprong (Staatsblad, 29 januari 1974)
- K.B. 4 februari 1974 tot erkenning van de benaming van oorsprong
,Ardense ham" en tot vaststelling van de voorwaarden waaraan dit produkt
moet voldoen om te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht
onder deze benaming (Staatsblad, 22 februari 1974)
- K.B. 18 februari 1974 tot erkenning van de instelling belast met de aflevering van de attesten van oorsprong ,Ardense ham", ter uitvoering
van artikel 16 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken
(Staatsblad, 1 maart 1974).
- M.B. 20 februari 1974 tot vaststelling van het model van de attesten
van oorsprong voorgeschreven bij het K.B. van 29 januari 1974 genomen
ter uitvoering van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken
(Staatsblad, 2 maart 1974)
- K.B. 1 maart 1974 tot aanvulling van het K.B. van 4 februari 1974
tot erkenning van de benaming van oorsprong ,Ardense ham" en tot
vaststelling van de voorwaarden waaraan dit produkt moet voldoen om
te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht onder deze benaming (Staatsblad, 7 maart 1974).
21.

Verwijzingen in de rechtspraak

Zo m.b.t. de oorsprongbenamingen geen rechtspraak bekend is, dan client
toch te worden vermeld dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk (11 oktober 1973, B.R.H., 1975, blz. 6o-66) terecht aanstipte

dat de term oorsprong die voorkomt in artikel 20, 1° WHP (is verboden
elke handelspubliciteit die gegevens bevat waardoor het publiek misleid
zou kunnen worden aangaande de identiteit, de aard, de samenstelling,
de oorsprong ... van een produkt) niets gemeen heeft met de benaming
van oorsprong waarover sprake in artikelen 13 tot en met 18. Het hof
van beroep te Gent bevestigde dit standpunt (28 juni 1974, B.R.H.,
1975, blz. 66-68).
22. Te vermelden is eveneens volgende passus uit een vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi waarin terloops het
probleem van de oorsprong- en herkomstbenamingen wordt aangesneden.
,Attendu qu'il faut se garder de confondre appellation d'origine et indication de provenance; 1' appellation d' origine perd son caractere propre
et tombe dans le domaine public lorsqu' elle ne designe qu' un procede
de fabrication et non pas des produits naturels dont les qualites dependent
necessairement de la region d' ou ils proviennent : dentelles de Malines,
savon de Marseille, gateau de Verviers, pastilles de Vichy (dont la recette
se trouve dans la pharmacopee), fromage Camembert; l'emploi du procede
suffit alors a justifier !'appellation donnee au produit, mais il demeure
interdit de faire croire qu'il provient reellement de la region dont le nom
est ainsi employe ; un fromage fabrique en Belgique peut etre appele
,Camembert" mais l'on ne peut y ajouter ,double creme de Normandie''
(Vrz. Kh. Charleroi, 27 september 1973, R. Dr. Int., 1974, blz. 121-127
steunend op Van Rijn, Principes de Droit Commercial, t. 1, nr. 220).

AFDELING
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ARTIKEL 19

24. De bepaling van de handelspubliciteit
In artikel I 9 heet het dat onder handelspubliciteit client te worden beschotiwd elke informatie die wordt verspreid met de rechtstreekse of
onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt of een dienst bij
het publiek te bevorderen ongeacht de plaats of het gebruikte communicatiemedium.
Uit deze bepaling zijn o.m. de twee volgende conclusies te halen:
a. het in artikel I9 omschreven begrip brengt ons ten dele buiten het
kader van de commercialiteit,
b. de handelspubliciteit die niet bestemd is om de verkoop bij het publiek
te bevorderen wordt hier niet bedoeld.

A. Het doorbreken van het commercialiteitsbegrip
25. De rechtsleer heeft terecht onderstreept dat de auteur van de handelspubliciteit naar luid van artikel I9 geen handelaar, nijveraar of ambachtsman client te zijn (De Caluwe, o.c., nr. I07; - J, Matthijs, o.c., S.E. W.,
I972, biz. 443; - Segers, N., o.c., biz. 47-48; - Gotzen, M., Het onttrekken van de vordering tot staken van ongeoorloofde handelsprakti_iken
aan de alleenheerschappij van de handelaarsnotie uit het Wetboek van Koophandel, R. W., I974-I975, I673; -De Vroede, P., Maes, J. P., Bedenkingen
... o.c., I30; - Anders: Viaene, L., o.c., Bull. Handelsregl., I973, nr. 3,
blz. I3).
26. De rechtspraak heeft deze stelling totdusver niet bijgetreden (zie
verder nr. 52, 64). Maakt hierop uitzondering het hof van beroep te
Brussel dat in een arrest van I2 november I974 het volgende zegt: ,Overwegend dat het bevel tot staken dat de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel op grond van artikel 55 aflevert niet beperkt is ratione personae tussen handelaars, maar geen onderscheid maakt naar de persoon
van de dader en uitsluitend objectief aanleunt op bepaalde tekortkomingen,
zelfs wanneer de daders buiten de omschrijving van artikel I van het Wethoek van Koophandel vallen" (Brussel, I2 november I974, R. W., I974I975, I7II-I7I3; R. Dr. Int., I974, blz. 380-383).
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B. Niet voor de verbruiker bestemde handelspubliciteit wordt niet bedoeld

27. Omdat het hof van beroep te Brussel de zelfbedieningsfirma Makro
als groothandel aanmerkte, beschouwde het de door Makro gevoerde
verkoopspubliciteit als niet verwarringstichtend. Inderdaad,deze publiciteit
treft alleen kleinhandelaars en ,paspoort-houders" (volgens de beweringen van Makro is de toegang tot de Makrowinkels voorbehouden aan
personen in het bezit van een paspoort dat uitsluitend afgeleverd wordt
aan handelaars die hun B.T.W.-nummer moeten opgeven) die beter dan
een partikulier weten aan welke prijzen zij bij producenten of groothandelaars verschillende koopwaren kunnen aankopen" (Brussel, I7 december
I974, B.R.H., I97S, blz. 493-499). Een voorziening in cassatie werd tegen
dit arrest ingeleid.

ARTIKEL 20

Vormen van verboden handelspubliciteit

28. Algemeen
In artikel 20 worden verschillende vormen van verboden handelspubliciteit opgesomd. Het gaat hier slechts om een partiele codificatie- van
de zgn. eerlijke handelsgebruiken op het gebied van de handelspubliciteit
(De Caluwe, o.c., nr. 66 en 8o;- De Vroede, P.- Maes, J.P., Bedenkingen
o.c., I3I-I32).

Zo wordt bvb. de publiciteit waarbij een handelaar of ambachtsman
onjuiste gegevens over zichzelf verstrekt niet vermeld. De Voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel alludeert er terloops op
,1' action en cessation est etrangere a toute idee de reparations m~me
relativement a des actes specifiquement interdits, au nombre desquels
ne figure pas le fait de lafausse apparence creee par ledefendeur" (4juni
I973, B.R.H., I973, blz. 470-473).
29. Artikel 54 vult artikel

20

aan

Deze ,vergetelheid" betekent evenwel niet dat dergelijke handelsreclame ongestraft zou mogen worden bedreven. Zij kan inderdaad worden
bestreden als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, behandeld
in artikel 54 WHP. dat een residuair karakter heeft (zie o.m. Van Rijn, J.,
Modifications legislatives recentes en matiere de concurrence et de pratiques
commerciales, blz. 7; Ballon, G. L., noot onder Vrz. Kh. Kortrijk, I I oktober I973, B.R.H., I975, blz. 70; - Stuyck, J., noot onder Vrz. Kh;
Turnhout, 24 november I972, R. W., I973-I974. 838-844 en Evrard, J. J.,
noot onder Vrz. Kh. Verviers, I3 juli I973, ]. T., I974, blz. 447).

30. De beteugelingsmodaliteiten zijn verschillend

Op het vlak van de beteugelingsmogelijkheden is de toestand evenwel
verschillend. De door artikel 20 verboden vormen van handelspubliciteit
kunnen op vordering van de Minister van Economische Zaken of van bepaalde Verbruikersverenigingen worden bestreden. Wat de tekortkomingen aan artikel 54 betreft beschikken noch de Minister, noch de Verbruikersverenigingen over bevoegdheid tot optreden (zie nr. 266 en 268).
31. Gelijktijdige toepassing van artikel

.20

en 54 ?

De ,gebondenheid" tussen artikelen 20 en 54 WHP is evenwel geen
reden om stelselmatig voor eenzelfde feit gelijktijdig artikel 20, 1°, 2°,
3° (wat artikel2o, 4° betreft is de toestand anders, zie nr. 75-83) en artikel54
toe te passen. Zulks betekent dan ook weer niet dat het standpunt van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel moet worden
gevolgd waar hij zegde ,lorsqu'il y a publicite interdite, il y a necessairement pratique vicieuse rendant inutile !'invocation du principe plus large
de !'interdiction de !'article 54" (Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973, R. Dr.
Int., 1973, biz. 45-59· In dezelfde zin Matthijs, J., o.c., blz. 45~).
Uiteindelijk kunnen de artikelen 20 en 54 gelijktijdig worden toegepast
wanneer een verboden handelsreclame tevens een schending is van de
norm der wettigheid in de mededinging (de uitdrukking is van Gotzen,
Vrijheid van beroep ... , nr. 761-765).
32. Onderzoek of men met handelspubliciteit in de zin van art. 19 te maken
heeft

Opvallend is het dat in de beslissingen die artikel 20 WHP. toepassen
eerder zelden wordt onderzocht of de in artikel 19 gestelde voorwaarden
vervuld zijn. Meestal wordt deze vraag niet of nauwelijks aangesneden
(zie Vrz. Kh. Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 245-248;
- Vrz. Kh. Luik, 2 maart 1972, B.R.H., 1972, biz. 488-492; - Vrz. Kh.
Mechelen, 2 juni 1972, B.R.H., 1973, biz. 398-402; - Vrz. Kh. Brussel,
3 januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 228-232; - Vrz. Kh. Oudenaarde, 11
januari 1973, B.R.H., 1973, biz. 104-107; - Vrz. Kh. Turnhout, 30 maart
1973, R. W., 1973-1974, 1210-1211; - Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973,
R. Dr. Int., 1973, biz. 54-59).
Bij de uitzonderingen zijn aan te stippen o.m. een beslissing van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (3 januari 1972, B.R.H.
1972, biz. 236): ,Il s'agit bien, en l'espece d'une publicite commerciale,
dans le sens donne a ces termes par !'article 19 de cette loi (information
diffusee dans le but direct ou indirect de prombuvoir .. , un service aupres
du public).
Van zijn kant gaat ook het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 12
november 1974, tot een voorafgaand onderzoek over of de aangevochten

publiciteit wel degelijk beantwoordt aan het bepaalde in artikel 19 WHP
(Brussel, 12 november 1974, R. W., 1974-1975, 1711-1713 en R. Dr. Int.,
1974· 380-383).

I- VERBOD VAN
art. 20- 1°

MISLEIDENDE PUBLICITEIT BETREFFENDE DE PRODUKTEN,

33· Algemeen

Krachtens artikel 20 - 1° wordt verboden elke handelspubliciteit die gegevens bevat waardoor het publiek misleid zou kunnen worden aangaande
de identiteit, de aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten
van een produkt; onder kenmerken dienen te worden verstaan de voordelen van een produkt, inzonderheid uit het oogpunt van eigenschappen,
van gebruiksmogelijkheden, van de voorwaarden waaronder het kan worden
gekocht, en van de diensten die met de aankoop gepaard gaan.
34· Misleidende handelspubliciteit en publicitaire overdrijving - Rechtspraak

Meestal onderscheidt de rechtspraak de beide begrippen. Misleiding in de
publiciteit mag niet verward worden met kennelijke overdrijving die door
de wetgever wordt aanvaard, aldus het hof van beroep te Brussel (2 oktober
1975 R. w., 1975-1976, 2492-2494).
Of nog: ,Bombastische reclame, waaraan geen mens geloof hecht is wel
toegelaten". De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk
mildert evenwel deze uitspraak door er aan toe te voegen dat het gevaar
niet mag bestaan dat het publiek deze reclame ernstig opneemt (Vrz.
Kh. Kortrijk, 26 juni 1973, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, blz. 48 in
resume).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel gaat in een
vonnis van 3 september 1974 een andere richting uit wanneer hij het
eerder houdt met diegenen die eisen dat elke handelspubliciteit waar
zou zijn en dienvolgens overdrijvingen niet kunnen geduld worden (B.R.H.,
1974, blz. 500-511, vooral blz. so8-5o9).
35· Misleidende handelspubliciteit en publicitaire overdrijving- Rechtsleer

De rechtsleer is verdeeld. Van Bunnen (J. T., 1972, 477) aanvaardt publicitaire overdrijvingen in de mate dat ze geen onjuiste gegevens bevatten.
Ook Segers, N. (o.c., blz. 48-49) en Viaene, L. (o.c., nr. 3, blz. 16) zijn
van oordeel dat publicitaire overdrijvingen niet uit den boze zijn.
Volgens Bailon (noot onder Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H.,
1974, blz. 511-516) is handelspubliciteit in essentie aanprijzing en niet
voorlichting van de verbruiker. De meest suksesvolle reclamecampagnes,
zo vervolgt hij, zijn tot heden niet deze die rigoureuze en strikt ware

informatie geven, doch diegene die sterk en origineel de aandacht van
het publiek op het geadverteerde vestigen.
De Caluwe, A. e.a. (o.c., nr. 177) neemt terzake geen formeel standpunt
in maar stipt aan dat een duidelijke evolutie in de richting van meer gestrengheid waar te nemen is.
I. Verougstraete en H. Swennen zijn van oordeel dat de grens van het
toelaatbaar overdrijven Iigt waar de consument het nog door heeft dat
het om subjectieve waarderingen van de adverteerder gaat terwijl onjuistheden inzake objectieve gegevens die de consument niet kan controleren ontoelaatbaar zijn (Kroniek van Belgisch Economisch Recht, S.E. W.,
1974, biz. 494).
36. d'Halluin (o.c., 906-908) van zijn kant - en dat standpunt willen
we tot het onze nemen - wijst op de gevaren verbonden aan het toelaten
van ,kenneiijke overdrijvingen". In de eerste piaats is de grens tussen de
duidbare - voor iedereen doorzichtige - overdrijvingen en de werkeiijke
misleiding dikwijis niet duidelijk uit te stippeien, vooral niet door de
doorsnee verbruiker die uiteraard geen specialist is.
Een tweede gevaar voor de verbruiker gaat schuil in de blijkbaar onuitputtelijke rijkdom van taalexpressie en beeldcombinaties waardoor in
menige reclameboodschap wei eens meerdere betekenissen kunnen opgesteid worden, waaronder een in strijd kan zijn met artikei 20, 1° WHP.
Streng bekeken zal veel reclame door de handige beeldassociatie en het
vakkundig spelen met woorden zich bezondigen aan het verbod van
artikei 20, 1° WHP doch nu traditioneei buiten schot biijven wegens
de toleranties op dit viak der overdrijvingen, door subjectieve interpretaties
en de vaak afwezige nauwkeurigheid.

A- Misleidende publicitaire beweringen

37. Koperskaarten
Koperskaarten waarop de vermelding voorkomt ,werkelijke korting
20 %, 25 %, 30 % betekenen een inbreuk op artikel 20, 1° omdat de
klanten slecht worden ingelicht nopens de werkelijke mate van het voordeel waarvan zij dank zij de koperskaart kunnen genieten (Vrz. Kh. Brussel,
9 november 1973, R. W., 1974-1975, 377-378 met noot van P. De Vroede,
ibidem, 379-380).
38. Denkbeeldige grossiersprijzen

De vermelding in de publiciteit van zgn. grossiersprijzen waarop vermindering wordt toegestaan dan wanneer deze vermeiding op niets steunt
betekent een inbreuk op artikel 20, 1°,
Het fantaisistisch karakter van de vermelding wordt afgeleid uit het feit
dat de betrokkene kieinhandeiaar is en zijn produkten zelf bij een grassier
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moet betrekken. Hij kan- ten ware hij met verlies zou verkopen- bezwaarlijk verkopen tegen prijzen die beneden zijn eigen aankoopprijzen
zouden Iiggen (Vrz. Kh. Brussei, 17 juni 1974, Bull. Handelsregl., 1975,
nr. 9-10, biz. 38-40).
39· Denkbeeldige katalogusprijzen

Misleidend is de publiciteit die verwijst naar katalogusprijzen die hoger
liggen dan deze die door verweerder worden toegepast, wanneer de belanghebbende zelf toegeeft dat er voor de door hem verkochte artikelen
geen katalogusprijzen bestaan. Dergelijke publiciteit bevat een fabelachtig
bestanddeel dat gebruikt wordt om drukking op de klant uit te oefenen.
Zij is strijdig met artikel2o, 1° omdat ze van aard is het publiek te kunnen
misleiden aangaande de voorwaarden waaronder de kwestige produkten
kunnen worden aangekocht (Vrz. Kh. Brussel, 8 april 1974, Nationaal
Comite ]uweliers t./Plat, onuitg., deze beslissing werd samengevat in Bull.
Handelsregl., 1974, nr. 7-8, blz. 66).
40. Ongeoorloofde prijsvergelijking
Is eveneens misleidend een publiciteit die bij prijsvergelijking niet nauwgezet aangeeft de hoeveelheid en de karakteristieken van het verkochte
produkt alsmede de wettelijke referentieprijs waarmee de vergelijking
gemaakC(Vrz.-Kli:-Kortiijk, -30 oktober 1975, R. Dr. Int., -1976,
blz. 55-57; in dezelfde zin Vrz. Kh. Brussel, 5 september 1975, R. W.
1975-1976, 619-623 waarin o.i. ten onrechte art. 20, 3° wordt ingeroepen
dan wanneer het gaat om ongeoorioofde vergeiijking van de eigen prijzen
met deze van de kleinhandel. Deze rechtspraak is conform aan de administratieve beslissing van het Ministerie van Economische Zaken (Bull.
Handelsregl., 1973, nr. 3, biz. 29-30). Toch is de rechtspraak terzake verdeeld (zie nr. 49 en so).

wordt

41. Zich ten onrechte als groothandelaar uitgeven

Zich uitgeven ais groothandelaar dan wanneer uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat men een kleinhandelsactiviteit uitoefent is van aard verwarring te stichten.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel beslist dat deze
praktijk onder de toepassing valt van artikel 20, 1°. Hij gaat hier dus uit
van het standpunt dat de aangevochten praktijk van aard is het publiek
te misleiden nopens de voorwaarden waaronder in de betrokken onderneming produkten kunnen worden aangekocht.
Verbod wordt opgelegd in de publiciteit en in de verkoopcentra op borden
of op iedere andere wijze gebruik te maken van de hoedanigheid van groothandelaar of zich ais dusdanig te laten doorgaan, o.a. a) door de uitgifte
van zgn. paspoorten, speciaal bestemd om de indruk te verwekken dat de

toegang tot de kleinhandelaars als dusdanig beperkt is, b) door het gebruik
van de titel Makro zelfbediening in 't groot, c) door het gebrek van vermelding van een aktiviteit van kleinhandelaar in het handelsregister.
Men is slechts groothandelaar wanneer men !evert voor de professionele
noodwendigheden van de handel der kleinhandelaars. (Vrz. Kh. Brussel,
29 september 1972, R. W., 1972-1973, 1151-1154 met noot P. De Vroede,
ibidem, 1154-1158). (Vgl. de administratieve beslissing van het Ministerie
van Economische Zaken: het gebruik van uitdrukkingen, die de hoedanigheid van groothandel doen vermoeden, is niet wettelijk wanneer van deze
hoedanigheid geen melding werd gemaakt in het handelsregister, Bull.
Handelsregl., 1974, nr. 7-8, biz. 59).
42. Zich ten onrechte als fabrikant uitgeven

Twee P.V.B.A.'s doen zich voor als ,schoenfabriek". Uit het plaatsbezoek bij de eerste blijkt dat zij als maatschappelijk doel heeft : ,handel
in schoenen, leder en aanverwante".
Uit de gegevens verstrekt door een plaatsopneming blijkt dat de tweede
P.V.B.A. - waarvan het maatschappelijk doel is: fabricatie van schoenen
en pantoffels naast groothandel in schoenen, leder en aanverwante", buiten haar handelsactiviteit haar maatschappelijk doel heeft omgebogen
tot een eerder ambachtelijke reparatie-activiteit.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout is van
oordeel dat de reclame m.b.t. een niet met de werkelijkheid overeenstemmende activiteit misleidend is (inbreuk op art. 20, 1°), tevens beschouwt hij deze met de werkelijkheid strijdige kwalifikatie als een met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (inbreuk op art. 54).
Het is immers duidelijk dat door deze handelwijze beide firma's op het
oog hebben, clientele te verwerven en aan te lokken door ze het voordeel
eigen aan rechtstreekse verkoop door de fabrikant aan verbruiker voor te
spiegelen. Zij leggen er zich aldus op toe hun ruilkansen te verbeteren
door hun onderneming anders voor te stellen dan ze werkelijk is, en op
die wijze te concurreren door middel van waanbeelden (Vrz. Kh. Turnbout, 30 maart 1973, R. W., 1973-1974, 1210-1211).
43• Een vermeende verkoopsexclusiviteit voorwenden

Misleidend is de reclame voor produkten (i.e. dassen) met de onjuiste vermelding dat men er de exclusiviteit voor heeft. Vanzelfsprekend heeft de
betrokken firma het recht die dassen te kopen en te verkopen. Zij mag
evenwel bij het voeren van haar reclame geen misleidende voorstelling
geven aan het publiek.
Dat deze misleidende voorstelling gebeurt door het scheppen van verwarring of door het verschaffen van onjuiste gegevens over zich zelf doet
niets terzake : in beide gevallen wordt geconcurreerd met andere middelen
dan met eigen arbeid. Deze misleiding, zo oordeelt de Voorzitter, kan zowel
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voortspruiten uit verwijzing naar de arbeid van degene voor wie men zich
doet doorgaan dan uit het ophangen van een waanbeeld, dat niet beantwoordt aan wat men is of doet; (Vrz. Kh. Kortrijk, 26juni I973• Bull.
Handelsregl., I973• nr. 4, biz. 48-49 in resume.)
44• Het beloven van onmogelijke resultaten '

Misleidend en bedrieglijk is de reclame die ten behoeve van kaalhoofdigen
resultaten en kwaliteiten van een bepaald produkt voorstelt die materieel
onmogelijk zijn.
In bedoelde reclame werd o.m. gezegd : ,retrouvez vos cheveux, efficacite
assuree a I 00 % - resultats immediats et spectaculaires ; surtout si VOUS
avez vainement tout essaye ou juge votre cas desespere CAPl A 28 vous
offre !'assurance de retrouver une chevelure longue, epaisse, abondante,
eclatante de sante" (Vrz. Kh. Brussel, 3 september I974• B.R.H., I974,
biz. 500-511 met noot G. Bailon, biz. 5II-5I6; ].T., I975, biz. I2I-I23).
De Voorzitter wimpelt terzake de eventuele opwerping af: ,Het gaat om
overdrijvingen die niet ernstig te nemen zi jn". Dergelijke publiciteit is
schadelijk, zo oordeelt hij, wanneer ze duidelijk misleidend is en van aard
de weinig kritische verbruiker tot het aankopen van het geadverteerde
produkt te bewegen. Het uitbuiten van de lichtgelovigheid van het aangesproken publiek is een laakbare daad (ibidem).

45. Het beloven van onmogelijke resultaten
Een reclame die inhoudt dat men een maandelijkse produktie van Ioo kg.
met een bepaald procede kan bekomen terwijl een dergelijke teelt slechts
een maximum van 36 kg. kan opleveren werd als fel buiten de grenzen
van gedulde reclame-overdrijvingen bestempeld (Corr. Nivelles, 2 december I972, ]. T., I973, biz. I I3 met noot L. Van Bunnen die stelt dat bedrieglijke publiciteit wanneer er geen bijkomende omstandigheden zijn,
niet als oplichting kan vervolgd worden. Inderdaad bedrieglijke publiciteit
is slechts een gedrukte leugen en leugen is geen misdrijf).
46. Misleiding nopens de herkomst der goederen
Misleidend is eveneens de reclame die gevoerd wordt door de P.V.B.A.
,Oud Huis In Douanebeslag".
De gewone man die de titel en naam en publiciteit van voornoemde
P.V.B.A. leest is er onmiddellijk en vanzelfsprekend van overtuigd dat de
waren te koop aangeboden door de P.V.-B.A. voortkomen van door de
douane in beslag genomen goederen. Aldus wordt de idee van ,koopjes"
gewekt (Vrz. Kh. Kortrijk, 11 oktober I973, bevestigd Gent 28 juni I974,
B.R.H., I975, biz. 6o-68; zie ook ]. T., I975, biz. I75). De voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Kortrijk voegt er nog aan toe: ,de aangevochten publiciteit bevat bovendien gegevens waardoor verwarring kan
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ontstaan met de werkzaamheid van andere handelaars, vetmits de P.V.B.A.
schijnbaar andere goederen aanbiedt en verkoopt dan de normaie handelaars zodat de verbruikers in de war worden gebracht, overtuigd zijnde
dat zij de waren door de P.V.B.A. te koop aangeboden niet kunnen verkrijgen bij de gewone handeiaars, hetgeen onjuist is" (ibidem).
47• Misleiding nopens de herkomst dergoederen

Is misleidend de publiciteit voor een produkt (gin) verkocht in flessen
waarop opschriften voorkomen die doen geioven dat deze gin afkomstig is
van een firma Mac Aiam sinds 1864 gevestigd te Londen wanneer deze
firma siechts in de verbeelding van de ter verantwoording geroepen handeiaar bestaat (Vrz. Kh. Charleroi, 27 september 1973, R. Dr. Int., 1974,
blz. 121-132).

B - Niet misleidende publicitaire beweringen
48. De ,gouden" lepels

In een folder worden twee gouden Iepeis te koop aangeboden voor de prijs
van 445 fr. Onderaan de titei ,twee gouden Iepeis" staat eenbegeieidende
tekst waarin wordt gezegd dat de lepeis verguid zijn met een goudiaag
van 23 karaat - 1,5 microns.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandei te Antwerpen (9 januari
1973, RR.H., 1973, biz. I08-111) is van oordeei dat aidus op ondubbeizinnige wijze aan de kiienteie wordt gezegd dat het niet om massief gouden
maar wei om verguide lepels gaat. Misleiding van het publiek is niet
mogelijk (dus geen toepassing van artikel 20, 1°).
49· Prijsvergelijkingen strijdig met artikel 4

Werd evenniin als misleidend beschouwd eei:J. reclame waarbij prijsvergelijkingen worden aangekondigd zonder te verwijzen naar een der
door artikel 4 WHP. toegelaten vergeiijkingsprijzen (Vrz. Kh~ Brussel,
20 februari 1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7~8, biz, 63-64).
O.i. is deze besiissing op twee via:kken betwistbaar; enerzijds zijn we van
oordeei dat het ontbreken van gegevens - hi casu de prijzen waarmee
vergeieken wordt - in een reclame ·als misieidend client te worden aanzien (vgl. in dezelfde zin Von den Busch, o.c., biz. 251).
Anderzijds lijkt het tegenstrijdig voor te houden dat de verplichtingen die
inzake prijsvergeiijking in de winkel gelden, niet dienen te worden nageieefd
wanneer men m.b.t. de tekoopaanbieding reclame maakt.

so.

Prijsvergelijkingen strijdig met artikel 4

Even betwistbaar is de uitspraa:k van het hof van beroep te Brussel t.a.v.
een handelspubliciteit met vermeiding van korting zonder eruge an-
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dere vergelijkingsprijs. Na te hebben gesteld dat dergelijke vermelding
voor de consument, in wiens belang essentieel de reglementering tot stand
kwam slechts een grof lokmiddel uitmaakt, verwerpt het hof de eventualiteit van een inbreuk omdat de aangevochten prijsverlaging in een publiciteit voorkomt. Het gaat niet om een tekoopaanbieding dienvolgens
is artikel 4 WHP. niet van toepassing. En het hof voegt er nog aan toe :
,Overwegende overigens dat misleiding in de publiciteit niet mag verward worden met kennelijke overdrijving die door de wetgever aanvaard
wordt" (2 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 2492-2494). Vermits het hof
de op niets steunende aankondiging van korting niet als misleidend beschouwt client te worden geconcludeerd dat voor het hof de aangevochten
publiciteit te rangschikken is bij de aanvaardbare overdrijvingen.
II. VERBODEN VORMEN VAN VERGELIJKENDE PUBLIC1TE1T- Artikel20- 2°
A. Algemeen

51. Is verboden elke handelspubliciteit die vergelijkingen inhoudt, die
bedrieglijk of afbrekend zijn of die het zonder noodzaak mogelijk maken
een of meer andere handelaars te identificeren.
B. Toepassingsvoorwaarden

52. Impliciet wordt hier gesteld dat de handelspubliciteit bedoeld in
artikel 20 - 2° moet uitgaan van een handelaar. Het toepassingsgebied
is dus beperkter dan dat van artikel 19 (zie n° 25). Aan te nemen is dat de
publiciteit uitgaande van een ambachtsman niet buiten het toepassingsgebied van artikel 20 - 2° valt.
53· De wet formuleert geen integraal verbod van identificatie van andere
handelaars. De identificatie moet evenwel strikt noodzakelijk zijn en hij
die er toe overgaat client deze absolute noodzaak te rechtvaardigen (Vrz.
Kh. Brussel, 3 januari 1972, ]. T., 1972, blz. 135-138).
54· De door artikel 20, 2° WHP. verboden vergelijkingen gelden eveneens voor een groep handelaars (zelfde vonnis - zulks was ook reeds het
geval onder de gelding van het K.B. nr. 55 van 23 december 1934, zie
Degryse, L., o.c., blz. 100).

C. Toepassingen
55· Het spoor ontlast de weg

In aanplakbrieven en folders had de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen een grate vrachtwagen met container afgebeeld waarvan de
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lading door een reuzehand op ·een trein geladen werd. De vrachtwagen
draagt de gekende T .I.R. plaat.
Niet ver van de vrachtwagen kwam een aantal stilstaande personenauto's
voor. De bestuurders van deze auto's kijken zeer verblijd bij het laden
van de vracht op de trein, ogenschijnlijk omdat hierdoor de weg voor
hen vrij zou komen. Het geheel werd nag een speciaal verwoord in de
tekst ,Het spoor ontlast de weg".
De Voorzitter was van oordeel dat deze publiciteit afbrekend is voor de
diensten verstrekt door het vrachtvervoer langs de weg; bovendien maakt
deze publiciteit het zonder noodzaak mogelijk andere handelaars te identificeren. (Vrz. Kh. Brussel, 3 januari 1972, ]. T., 1972, biz. 135-138;
R. Dr. Int., 1972, biz. 89-99; B.R.H., 1972, biz. 233-245).
56. In zijn vonnis legt de Voorzitter de nadruk op het effect veroorzaakt
door de illustratie : , Une publicite routiere par image agit instantanement,
est rec;:ue comme un choc et n'est pas compatible avec des procedes d'analyse qui supposent une contemplation prolongee ; elle ne peut etre sibylline
ou tout comme, ce qui serait le cas si elle devait tirer sa signification
d'elements qui, d'une part, echapperont au regard, au premier abord,
faute d'etre mis en evidence, et, d'autre part, exigeront un effort de
reflexion en vue d' une interpretation".
57· Hoeveel heeft U dit cliche gekost?

Ongeoorloofd werd eveneens beschouwd de publiciteit gevoerd door een
fotograveur die in een tijdschrift een advertentie kiest waarvan het cliche
door een concurrent werd gemaakt. De fotograveur stuurt de afbeelding
naar de klant van zijn concurrent met volgend begeleidend briefje:
Hoeveel heeft deze bladzijde U gekost ?
Vermoedelijk heel vee! geld ...
Weet U dat wij U geld kunnen laten verdienen?
De fotogravure van dit document vertegenwoordigt bij ons slechts
een bedrag van ...
U merkt het reeds, U heeft er belang bij ons te raadplegen.
Volgen naam, adres en telefoonnummer.
Dergelijke handelsreclame houdt een afbrekende prijsvergelijking in die
zonder noodzaak de identificatie van een handelaar mogelijk maakt (Vrz.
Kh. Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 245-248).
58. Deze kleine aankondiging van U kost bij ons slechts ...

Door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven werd
wegens ongeoorloofde verwijzing naar een concurrent in publiciteit,
het staken bevolen van de hierna beschreven handelwijze. Het nieuw
op de markt komend advertentieblad ,E-3 - Groot Leuven" wierf klientele
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door aankondigingen in het bestaande blad ,Passe Partout" gedrukt,
uit te knippen en, op een briefkaart gekleefd, naar de adverteerders te
zenden met de vermelding ,Deze kleine aankondiging van U kost bij
ons' slechts .. . fr.".
De rechter beschouwde deze reclame als onrechtmatig omdat ze een verwijzing naar de concurrent inhield.
Voorzeker werd deze niet met name genoemd maar er kon geen twijfel
over bestaan wie bedoeld werd : het andere advertentieblad waaraan de
aangeschreven adverteerders hun vertrouwen hadden geschonken. Het
was dus een ,praktisch nominatief" verwijzen naar de concurrent (Vrz.
Kh. Leuven, 9 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 249~254).
59· Te Mechelen zijn er briefdragers die T. V.-apparaten verkopen

Werd eveneens als afbrekende reclame beschouwd een in de lokale pers
verschenen aankondiging die luidde als volgt: ,Ja in Mechelen zijn er
briefdragers, stoofhandelaars en verkopers van auto's die T.V.-apparaten
verkopen. En dan zijn er dommeriken die bij zulke handelaars nog kopen
Maar later, wat dan? Dan komen zij bij ons rouwen".
,Opgelet koop geen T.V.-toestel bij een verkoper in tweede-handswagens
of bij een briefdrager dat zou U kunnen berouwen" (Vrz. Kh. Mechelen,
2 juni 1972, B.R.H., 1973, biz. 398-401).
Eigenlijk was deze reclame niet direct tegen een T.V.-verkoper gericht
vermits het . gemis aan vakkundige kennis werd toegeschreven aan de
echtgenoot van de handelaarster, echtgenoot die haar helpt bij de uitoefening van haar handelsbedrijvigheid.
In zijn bevelschrift tot staking van de aangevochten reclame onderstreept
de Voorzitter niet aileen het afbrekend karakter maar tevens heeft hij
weerhouden dat bedoelde reclame het zonder noodzaak mogelijk maakt
de handelaarster te identificeren (In b.eide gevallen toepassing van artikel
20, 2°). Volgens De Caluwe (noot onc:ler voornoemd bevelschrift ibidem,
biz. 401-402) maakt het feit dat het hier gaat om kritiek die tegen de
echtgenoot van de handelaarster gericht wordt, geen verschil uit vermits
de kritiek slechts ·tegen de echtgenoot wordt gericht in verband met haar
·
handelsbedrijvigheid.
6o. Ons produkt kost bij iedere maaltijd minder
De markt van een bepaald voedsel voor katten is in handen van twee
firma's. Een van deze firma's maakt een publiciteit yoor haar produkt
dat wordt aangeboden in een verpakking voor twee maaltijden. Ze voegt
er aan toe ,in tegenstelling met een produkt dat met het onze kan vergeleken worden en dat aangeboden wordt in een verpakking met een
inhoud voor een maaltijd. Het is overduidelijk dat wij aldus een verpakkingen conditioneringsbesparing verwezenlijken waarvan we U Iaten genieten
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dank zij een voordeliger prijs. Ons produkt kost dus bij iedere maaltijd
minder''.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel beslist. terecht
dat het hier gaat om een vergelijkende reclame die zonder noodzaak de
mogelijkheid biedt een andere handelaar te identificeren. Bovendien is
deze reclame afbrekend vermits zij de concurrerende firma verwijt het
belang van de verbruiker slecht te dienen door een te hoge prijs aan te
rekenen terwille van een kostelijke verpakking {Vrz. Kh. Brussel, 2 juli
1974, Bull. H,mdelsregl., 1974, nr. 9-10; blz. 41-45).
6x. Onze prijzen kunnen wedijveren met deze van ...

Een Amerikaanse vennootschap Zimmer, stuurde aan haar klientele een
rondschrijven waarin o.m. gezegd werd: Zimmer U.S.A. sera dans la
mesure de fournir a vous et a vos clients la gamme complete des implants
et instruments d'apres les modeles developpes par A.O. (een wetenschappelijke instelling) et distribues en Europe par Synthes {i.e. p.v.b.a. Synthes
die in de Benelux chirurgische instrumenten verkoopt) ... Les prix seront
competitifs avec ceux de Synthes.
De Voorzitter van. de rechtbank van koophandel te Brussel was - en
terecht - van oordeel dat deze reclame onder de verbodsbepaling van
artikel 20, 2° viel {Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973, R. Dr. Int., 1973, blz~
54-59·
Hij onderzocht in deze kontekst of de vergelijking met de produkten van
Synthes niet nodig was om de aard van de aangeboden produkten verstaanbaar te maken en kwam ·tot een ontkennende vaststelling.
Aan te stippen is dat de gewraakte publiciteit eveneens kon aangevochten
worden op grond van artikel 20, 3° WHP. (Zie verder nr .. 63).
62. In het onder nr. 61. besproken vonnis zien Sw!;!nnen en Verougstraetc;:!
(Kroniek van Belgisch Economisch Recht, S.E. W., 1974, blz. 495) het
bewijs van een tendens in de rechtspraak om het verbod van vergelijking
eerder restrictief te interpreteren. Ter staving van hun stelling verwijzen
ze naar een vonnis van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (13 februari 1973, Pas., 1973, Ill, blz. 36, zie hierover ook De
Vroede, P.-Maes, J.P., Les amoureux de Peynet, R. Dr. Int., 1975, blz. 210).
De feiten waren de volgende: In het weekblad ,Bonne Soiree" verscheen
een artikel waarin de raad werd gegeven schoolbenodigheden eerder te
kopen in grootwarenhuizen dan bij detaillisten waarvan gezegd werd
dat : ,zij over het algemeen hun prijzen nogal hoog stellen".
De rechtbank wees de eis tot schadeloosstelling af op de volgende motieven: vergelijkingen in algemene bewoordingen. tussen verkoopsystemen
zonder nauwkeurige verwijzing naar de reden van de prijsverschillen, zijn
niet afbrekend in de zin van de wet omdat zij niet voldoende geconcretiseerd
zijn.

III. DE VERWARRINGSTICHTENDE PUBLICITEIT (artikel2o- 3°)

A. Algemeen
63. Is verboden elke handelspubliciteit die gegevens bevat waardoor
verwarring kan ontstaan met een andere handelaar of ambachtsman, zijn
produkten of zijn werkzaamheid.
B. De aangevochten publiciteit moet uitgaan van een handelaar of een ambachtsman

64· Aan te stippen valt dat impliciet wordt gesteld dat de verboden
handelspubliciteit uitgaat van een handelaar of een ambachtsman wat dus
een vernauwing van het toepassingsgebied inhoudt t.a.v. de ruimere
formulering van artikel 19 WHP. (Zie ook nr. 52)
65. In deze gedachtenorde verklaarde het hof van beroep te Brussel (be-:vestiging van een vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, onuitg.) onontvankelijk de vordering ingesteld door de
eigenaar van de Dansschool Roels tegen een ontspanningsvereniging zorider
rechtspersoonlijkheid die danslessen aankondigde en organiseerde onder
de benaming ,Dansschool Roels" (Brussel, 29 oktober 1974, R. W.,
1974-1975, 1709-1711). Aan te stippen valt dat de Voorzitter van de
ontspanningsvereniging een drukker is, d.w.z. een handelaar. ,Hij is
wei handelaar, zegt het hof, doch slechts in de uitoefening van zijn beroep
van drukker, waarmede de activiteiten van bewuste vereniging zonder
verband blijven. Het bewijs wordt niet geleverd dat hij als handelaar of
ambachtsman gehandeld heeft".
66. Onontvankelijk werd eveneens verklaard de vordering ingeleid tegen
iemand die wei in het openbaar de hoedanigheid van handelaar had aangenomen maar nog niet daadwerkelijk begonnen was met het stellen van
handelsdaden (Vrz. Kh. Brussel, 4 juni 1973, B.R.H., 1973, biz. 470-473:
,le defendeur fait remarquer avec raison, que le texte de l'article 54 vise
exclusivement, comme interdit, l'acte d'un commer9ant (ou d'un artisan);
ce qui est le cas aussi de }'article 20, 3° relatif a Ia confusion qui serait
creee avec un autre commer9ant c.a.d. le commer9ant auteur de Ia publicite").

C. Opzet is niet vereist
67. Wij bevinden ons hier andermaal op het terrein van de misleidende
publiciteit die verboden wordt, ook wanneer de verwarringstichting niet
opzettelijk gebeurde (Gent, 28 juni 19741 B.R.H., 1974, biz. 635-638;
Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, biz. 371-378).

D. Betekenis van het woord verwarring
68. Het woord verwarring waarvan sprake in artikel 20, 3° client in zijn
gebruikelijke betekenis en op een redelijke manier te worden uitgelegd:
hetgeen de mogelijkheid oproept van een vergissing bij een publiek van
middelmatige aandacht en zonder speciale kennis waarbij met de omstandigheden rekening client te worden gehouden, aldus het hof van beroep
te Gent (Gent, 28 juni 1974, B.R.H., 1974, biz. 635-638).
E. Het moet gaan om handelspubliciteit
69. Heel veel vorderingen roepen artikel 20, 3° in voor gevallen van
handelsbenamingen die enige gelijkenis met elkaar vertonen. Dergelijke
praktijken vallen o.i. onder toepassing van artikel 54 (zie verder nr. 163178); een inbreuk op artikel 20, 3° vergt immers dat voldaan wordt aan de
bepaling van handelspubliciteit voorkomend in artikel 19. Men kan bezwaarlijk beweren dat het gebruik van een handelsbenaming - zonder
daarrond gevoerde publiciteit - een informatie zou zijn die wordt verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van
een produkt ofeen dienst bij het publiek te bevorderen.
Terecht oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel dat een uithangbord met enkel naamvermelding niet als handelsreclame in de zin van artikel 19 WHP. client te worden beschouwd. Op
artikel 20, 3° waarbij publiciteit die tot verwarring aanleiding kan geveh,
verboden wordt, kan geen beroep worden gedaan om een concurrent te
verbieden zijn naam te plaatsen op een uithangbord terwijl die naam
tot verwarring met een andere handelaar kan aanleiding geven. (Vrz.
Kh. Brussel, 3 januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 228-232).
Gevallen waarin de verwarringsmogelijkheid werd weerhouden

70. ,Maak het zelf" en ,Maak het zelf supermarkt Hubo"
In een goed gemotiveerd arrest dat een vonnis van de Voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Antwerpen (17 oktober 1972, RR.H.,
1973, biz. 311-314) hervormt, stelt het hof van beroep te Antwerpen
dat de mogelijkheid tot misleiding of verwarring met een handelsbenaming
niet afhankelijk is van het al dan niet origineel karakter van de uitdrukking
(het ging hier om de benaming ,Maak het zelf").
Voornoemde mogelijkheid tot verwarring of misleiding client beoordeeld
aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak, met name de
afstand tussen de ondernemingen, de ouderdom van beide vestigingen,
de gelijkenis tussen clientele en de te koop gestelde koopwaar en de wijze
waarop de concurrerende opschriften worden gebruikt.
Terecht herinnert het hof er aan dat uit de redactie van de verbodsbepalingen van artikel 20 (misleid zou kunnen worden: . . . verwarring
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kan ontstaan) ten overvloede blijkt dat het voorziene verbod van toepassing
is van zodra de gewraakte publiciteit de enkele mogelijkheid tot misleiding of verwarring schept. Voor de toepassing van deze wetsbepalingen
is het niet vereist dat ·de bedoelde misleiding of verwarring bewezen zijn.
Het Hof voegt er aan toe dat de afwezigheid van het opzet om het resultaat
van misleiding of verwarring te bereiken de toepassing van de aangehaalde
verbodsbepalingen niet in de weg staat. Het onderstreept bovendien o.i.
terecht dat de vraag of de benaming ,.Maak het _zelf" al dan niet kan
geacht worden in het openbaar domein te zijn gevallen terzake niet dienend is (Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, blz. 371-376 met instemmende noot van A. De Caluwe, blz. 376-378).
Er weze nog de aandacht gevestigd op het feit dat het Hof ook een inbreuk
op artikel 20, 1° weerhield omdat in de gegeven omstandigheden de
mogelijkheid tot misleiding van het publiek, meer bepaald aangaande de
oorsprong van de te koop gestelde produkten voorhanden is.

71. ,Dumpimart" en ,Meubelmarkt Dumping".
De verwarring tussen de benamingen ,.Dumpimart" (meubelzaak te
Brugge) en ,.Meubelmarkt Dumping" (meubelzaak te Gent) werd voor
mogelijk gehouden, ook omdat de clientele van beide meubelzaken niet
heperkt is tot de plaats van vestiging. Door het voeren van handelspublidteit met deze benaming maakt verweerder verwarring mogelij~
tussen zijn handelsonderneming en die van eiseres die sedert vroeger
,Dumpi-mart" gebruikt; zulks maakt een overtreding uit van artikel 20,
3° en van artikd 55 b. en i. WHP. (dit laatste is niet erg overtuigend).
(Vrz. Kh. Gent, 25 januari 1974, R. W., 1974-1975, 126-i:27).

72. Een aardrijkskundige benaming gebruikt als uithangbord
Men moet er zich voor· hoeden uithangbord. en adres van een plaats te
verwarren. Het is niet omdat een naam client om een bepaalde plaats
aan te duiden dat deze zelfde naam door elkeen zou mogen gebruikt
worden als uithangbord, handels- of fantasienaam.
Een aardrijkskundige benaming kan een uithangbord uitmakeri waarop
de eerste gebruiker privatieve rechten kan laten gelden. Zulks werd bevestigd door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Verviers
in de hierna besproken zaak.
De aanleggers baten in een gehucht St. Jacques van de gemeente Trois
Ponts resp. een restaurant .en een gemeentelijk vacantiepark uit.
Deze instellingen kregen resp, de benaming ,.Relais Saint Jacques" en
, ,Mont Saint Jacques'', Het is. mede ingevolge de doeltreffende toeristische
propag~nda dat het bewuste gehucht ook soms ,.Mont Saint Jacques"
wordt genoemd.
De verweerder heeft achteraf zijn restaurant ,.Ferme Bodson" ge1nstal~
leerd, Op de publicitaire panelen die hij in. de omgeving heeft doen plaatsen
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komt ,Mont Saint Jacques" in zeer grote lettertekens voor en ,ChaletFerme Bodson" in zeer kleine.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Verviers (steunend op
Novelles, Droits Intellectuels, dl. I, IV ConcurrenceDeloyale, nr. 63; Fredericq, dl. II, nr. 31 en Van Rijn, dl. I, nr 96) is van oordeel dat ,Relais du
Mont Saint Jacques" en ,Mont Saint Jacques" onderscheidbare benamingen
zijn van aard beschermd te worden want zij worden samengesteld door de
naam van een gehucht en door de naam ,Mont" een woord dat thans in het
toerisme sterk in is. Aldus wordt een originele vereniging van termen
gevormd.
De benaming Mont Saint Jacques is niet in het openbaar domein gevallen.
Men kan evenwel aan verweerder niet verbieden op zijn publicitaire panelen ,Mont Saint Jacques" te vernoemen maar dan als adres en niet als
uithangbord. Bevel wordt gegeven de gewraakte panelen te verwijderen
(Vrz. Kh. Verviers, 16 juni 1972, B.R.H., 1973, biz. 240-242).
Gevallen waarin het verwarringsrisico niet werd weerhouden

73· Een garagist noemt zich ,zelfstandige Renault"
Een garagist had zich in zijn publiciteit ,zelfstandige Renault" betiteld
en gebruikte terzake de voor het merk Renault karakteristieke ruit.
De S.A. Renault Belgique Luxembourg en de Regie Nationale des Usines
Renault viaren van oordeel dat dergeljke publiciteit gegevens. bevat van
aard verwarring met een andere handelaar of ambachtsman, zijn produkten
of zijn werkzaamheid te stichten (artikel 20, 3° WHP.).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik verklaarde deze
eis ongegrond zich steunend op een o.i. onjuiste interpretatie van de wet.
Een vordering tot staking, zo stelde hij, kan voor de gevallen opgesomd in
artikel 55 a.-h. WHP. slechts worden ingesteld door een beroeps- of
interprofessionele groepering - de aanleggers zijn dat niet - of door
,,belanghebbenden''.
De wet, zo vervolgt hij, omschrijft niet wie deze ,belarighebbenden"
zijn. Artikel 20, 3 luidt: ,is verboderi elke handelspubliciteit die gegevens
bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere handelaar of
ambachtsman, zijn produkten of zijn activiteit".
Het is overduidelijk dat er tussen de partijen in het geding geen verwarring mogelijk is, dus is de vordering gesteund op artikel 20, 3° WHP.,
niet gegrond. (Vrz. Kh. Luik, 7 februari 1974, B.R.H., 1974, biz. 517-519).
Hij nam eenzelfde standpunt in t.a.v. artikel54 WHP. (zie verder nr. 198).

°

74· Model ,Nicole" en , Tricot Nicole"
Het hof van beroep te Gent moest zich uitspreken over de mogelijke
verwarring veroorzaakt door een advertentie voor een model van kleed
genaamd ,Nicole" enerzijds en een advertentie die een foto van een vrouw

voorstelt die waarschijnlijk een door de andere partij verkocht kleed draagt,
waaronder de vermelding ,Tricot Nicole" voorkomt.
De verwarringsmogelijkheid bij een gewoon aandachtig publiek werd
hier niet weerhouden trots het feit dat de publiciteit van partijen bestemd
was voor dezelfde clientele (Gent, 28 juni 1974, B.R.H., 1974, blz. 635-638).

IV- VERBODEN IS DE PUBLICITEIT DIE EEN TEKORTKOMING OP DE WHP.
BEVORDERT (artikel20 - 4°)
Algemeen

75· Artikel 20, 4° rangschikt onder de verboden publiciteit de reclame
die een daad in de hand werkt welke luidens artikel55 WHP. moet worden
beschouwd als een tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen of
welke in toepassing van de artikelen 6o tot 63 WHP. werd erkend als
inbreuk.
De formulering van dit artikel heeft in de rechtsleer reeds heel wat vragen
doen rijzen.
Wij zullen bij twee van deze vragen blijven stilstaan.

A. Vergt artikel
beslissing?

20,

4° eeT! voorafgaandelijke in kracht van gewijsde gegane
·

76. Stelling van M. Gotzen
Deze stelling wordt verdedigd door Gotzen. Volgens hem wordt hier
verondersteld dat het gaat om handelingen waarvan de onrechtmatigheid
reeds v66r het instellen van de vordering onbetwistbaar is geworden door
de kracht van gewijsde van hetzij een vroeger presidentieel bevel tot ophouden, hetzij een reeds bestaande strafrechtelijke veroordeling (M. Gotzen
Eisers en verweerders in de vordering tot staken van onrechtmatige mededinging, in Economisch en Financieel Recht vandaag, Gent, 1973, dee! II,
blz. 284, voetnoot 35).
77· De rechtsleer stapt over dit probleem vrij gemakkelijk over. Het
wordt niet of ternauwernood aangesneden door De Caluwe (o.c., nr.
333-336), Van Bunnen (]. T., 1974, blz. 742), Matthys, J., o.c., blz. 443),
Von den Busch (o.c., blz. 255-256), Segers, N., o.c., blz. 49) en Viaene
(o.c., Bull. Handelsregl., 1973, nr. 3, blz. 18). Aileen Schricker, Francq,
B. en Wunderlich, D., o.c., blz. 179-181) en Stuyck, J. (Noot onder Vrz.
Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1967-68 voetnoot 28) gaan er
dieper op in.
Op grond van de tekstanalyse staan deze auteurs een gedifferentieerde
behandeling voor naargelang het gaat om ,een daad welke luidens artikel
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55 WHP. moet worden beschouwd als een tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen" (cursivering van ons) en ,een daad die in toepassing
van de artikelen 6o en 63 WHP. werd erkend als een inbreuk" (cursivering
van ons). In het eerste geval kan de vordering worden ingesteld zonder
te wachten tot de daad waarrond publiciteit werd gevoerd, bij presidentiele
beslissing werd verboden. In het tweede geval evenwel zal de vordering
gesteund op artikel 20, 4° slechts kunnen slagen wanneer vooraf het misdrijf door de rechtbanken werd vastgesteld.
78. In de rechtspraak heeft de stelling van Gotzen geen weerklank gevonden tenminste wat betreft de beoordeling van een handelspubliciteit
ten voordele van een praktijk waarvan de staking door een presidentieel
vonnis werd bevolen. Zo hebben resp. de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Turnhout (24 november 1972, R. W., 1973-1974, 838841), te Oudenaarde (II januari 1973, B.R.H., 1973, blz. 104-107), en
te Brussel (4 februari 1974, B.R.H., 1974, blz. 390-392) op grond van
artikel 20, 4° de staking bevolen van een publiciteit die een gezamenlijk
aanbod, verboden bij artikel 35, bevordert.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik en zijn collega
te Kortrijk namen een gelijkaardige beslissing wat betreft een tekortkoming aan artikel 54 WHP. (Vrz. Kh. Luik, 2 maart 1972, B.R.H.,
1972, blz. 488-492; Vrz. Kh. Kortrijk, I I oktober 1973, B.R.H., 1975,
blz. 6o-66).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge besliste dat een
reizende verkoop en de aankondiging ervan, een inbreuk uitmaken op
artikel 53 en 20, 4° WHP. (Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W.,
1975-1976, met noot P. De Vroede, 2034-2037).
Van zijn kant wees de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel de toepassing van artikel 20, 4° af omdat de aangevochten publiciteit betrekking had op een praktijk - in casu een verkoop - die hij
niet als reizende verkoop aanmerkte (Vrz. Kh. Brussel, 25 november
1974. Bull. Handelsregl., 1975. nr. II-12, blz. 50-58).
79· De toepassing van artikel 20, 4° in de mate dat het een inbreuk op
het bepaalde in artikel 4 WHP. bevordert werd afgewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel omdat er tegen de verweerder op grond van tekortkoming aan artikel 4 geen enkele vervolging
werd ingespannen (Vrz. Kh. Brussel, 20 februari 1974, Bull. Handelsregl.,
1974, nr. 7-8, blz. 63 in resume).

So. Beoordeling
Wanneer men zich houdt aan een tekstuele interpretatie van artikel 20,
4° is de stelling van Schricker en J. Stuyck juist. Men kan zich evenwei de vraag stellen welke de praktische betekenis zal zijn van artikel

20, 4° wanneer het wordt ingeroepen ter bestrijding van een pubiiciteit
die een strafrechtelijke beteugeide daad bevordert. Nemen wij de kettingverkoop, een praktijk die strafrechtelijk wordt beteugeid. De handeispubliciteit die kettingverkoop in de hand werkt is geen misdrijf. Wat
zin heeft het nog een vordering tot staking tegen deze publiciteit in te
Ieiden wanneer de kettingverkoop ingevoige een penaie procedure reeds
werd veroordeeld ?

Bovendien client aangestipt dat men door de interpretatie terug voorrang
geeft aan de strafvordering op de burgerlijke vordering dan wanneer in
artikei 6 I, tweede lid, precies met deze traditionele voorrang werd gebroken.

B. Toepassing van artikel 20, 4° op vordering van de Minister van Economische Zaken of van Verbruikersverenigingen wegens handelspubliciteit
die een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad bevordert.

Algemeen

81. Krachtens artikel 57 WHP. kan door de Minister van Economische
Zaken of door sommige Verbruikersverenigingen een vordering worden
ingesteld m.b.t. een daad bepaald bij artikei 55 littera a. tot h.

Aan voornoemde Minister en aan de Verbruikersverenigingen wordt
evenwel het recht ontzegd een vordering in te Ieiden m.b.t. daden strijdig
met de eerlijke handelsgebruiken (art. 55 Iittera i. dat verwijst naar art. 54).
De Minister en de Verbruikersverenigingen zijn bevoegd om de vordering
in te leiden m.b.t. een publiciteit die een daad in de hand werkt die luidens
artikel 55 WHP. moet worden beschouwd als een tekortkoming aan de
daarin aangeduide bepaiingen. Ditmaai wordt het volledige artikel 55
bedoeld met inbegrip van littera i. dat betrekking heeft op de daden
strijdig met de eerlijke gebruiken op handeisgebied. Men komt aldus tot
de verrassende vaststelling dat de Minister van Economische Zaken en
de Verbruikersverenigingen enerzijds geen vordering mogen instellen
m.b.t. tekortkomingen omschreven in artikel 54 maar anderzijds wei
de vordering mogen instellen m.b.t. de publiciteit die een daad in de hand
werkt die als tekortkoming aan artikel 54 moet worden beschouwd. Stuyck,
J., (noot onder Vrz. Kh. Leuven, 6 juni I974, R. W., I974-1975, voetnoot I 8) schrijft dit ,onlogisch resultaat" toe aan een vergetelheid vanwege de wetgever inzake aanpassing van artikel 20 bij de herwerking
van artikel 55 in de Senaat (zie Parl. Besch., Senaat, I970, nr. I3).
Met Bailon kan de vraag worden gesteid of zulks indirect niet zal neerkomen op een beteugelen van de gewraakte praktijk zeif (G. Bailon,
noot onder Vrz. Kh. Kortrijk, I I oktober I973, B.R.H., 1975, biz. 70-71).

82. Toepassing: ,Oud huis in Douanebeslag"
Typisch is terzake de uitspraak van de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk geveld in de zaak ,Oud Huis In Douanebeslag"
op vordering van de Minister van Economische Zaken. Uit deze beslissing
lichten we volgende overwegingen: ,Overwegend dat littera i. van artikel 55 beschikt dat de vordering tot staking kan worden ingeleid voor
elke tekortkoming aan artikel 54, dat elke daad strijdig met de eerlijke
gebruiken op handelsgebied verbiedt, dat derhalve, indien de gewraakte
publiciteit een daad in de hand werkt die als een tekortkoming aan de
eerlijke handelsgebruiken moet worden beschouwd, de Minister ook langs
deze zijdelingse weg ontvankelijk is in zijn vordering tot staking van een
handelspubliciteit die met artikel 54 WHP. strijdig is".
,Overwegend dat de p.v.b.a. (Oud Huis In Douanebeslag) aldus niet
enkel de verbruiker misleidt maar tevens ongeoorloofd nadeel berokkent
aan de gewone verkopers van de door haar aangeboden gelijkaardige
waren, weze aan haar concurrenten" (Vrz. Kh. Kortrijk, I I oktober I973,
B.R.H., I975, biz. 6o-66).
83. Ook al werd de uitspraak van de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk door het hof van beroep te Gent bevestigd, toch
zal het hof expressis verbis de overtreding van artikel 54 niet inroepen.
Het hof beschouwt de aangevochten praktijk exclusief als een inbreuk
inzake handelspubliciteit inzonderheid artikel 20, I 0 misleiding nopens
de oorsprong der te koop geboden produkten (Gent, 28 juni I974, B.R.H.,
I975, biz. 66-68).
ARTIKEL 21

84. De auteur van de publiciteit -

De rechtspraak steunt op artikel

.20

Lui dens artikel 2 I, eerste lid kan aileen worden betrokken we gens tekortkoming aan de bepalingen van artikel 20, de auteur van de aangeklaagde handelspubliciteit. Op grond van artikel I9 WHP. is de auteur
van de handelspubliciteit niet noodzakelijkerwijze een handelaar of een
ambachtsman (zie n° 25) dan wanneer artikel 20, 2° en 3° deze hoedanigheid impliciet als voorwaarde stelt (zie nr. 52 en 64). De zeer schaarse
rechtspraak laat deze tegenstrijdigheid onverlet.
Auteur van de handelspubliciteit in de zin van artikel 2I eerste lid is
diegene die in functie van zijn handelsactiviteiten de gewraakte handelspubliciteit laat voeren (Vrz. Kh. Brussel, 3 september I974, B.R.H.,
I974• biz. 500-511). Deze uitspraak kan worden bijgetreden. Hetzelfde
kan niet gezegd worden van de beslissing van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge (afd. Oostende) die als auteur van een
reclame, de uitgever aanmerkte en niet de handelaar voor wiens rekening

de reclame werd gevoerd (Vrz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 24 januari
1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, biz. 32).
85. Een neven probleem -

Materiele vergissing in de publiciteit

In een reclame kondigde een handeiaar o.m. een aperitief aan, tegen
de prijs van 54 fr. Ter verantwoording geroepen wegens vermoedeiijke
verkoop met verlies (zie nr. 87) voerde de betrokkene aan dat het om een
materieie vergissing ging en dat men 64 i.p.v. 54 diende te Iezen. De
Voorzitter aanvaardde dit argument niet. Beianghebbende bewijst niet
dat hij voor een gevai van overmacht stond, hij heeft op zijn aankondiging
geen voorafgaande controle uitgeoefend, dan wanneer enkele dagen voordien door zijn drukker een .gelijkaardige fout werd begaan. Hij heeft
bovendien geen enkele maatregel genomen om de begane vergissing recht
te trekken bvb. door op een affiche, gepiaatst bij de ingang van zijn inrichting, de werkelijke prijs te vermelden (Vrz. Kh. Brussel, 27 november
1972, onuitg., gecit. door Evrard, }. }., Les Ventes a perte, ]. T., 1973,
biz. 687).
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87. Artikel 22 lid een bepaalt dat het ieder handelaar verboden is de verbruiker een produkt te koop aan te bieden of te verkopen met verlies.
Er kan dus slechts sprake zijn van toepassing van dit artikel wanneer het
gaat enerzijds om een verkoop (of te koopaanbieding) aan verbruiker,
anderzijds om een verkoop (of te koopaanbieding) van een produkt.
88. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel verwierp
dienvolgens terecht de vordering m.b.t. een verkoop met verlies bedreven
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door tussenpersonen in het handelsverkeer (Vrz. Kh. Brussel, 14 maart
1975, B.R.H., 1975, biz. 439-446;].T., 1975, biz. 481-482).
Van zijn kant besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Verviers dat het ,verkopen" met verlies van diensten geen tekortkoming
was aan het bepaalde van artikel22 WHP. (Vrz. Kh. Verviers, 13 juli 1973,
]. T., 1974, biz. 447-448). Zo hij toch de staking van de aangevochten
praktijk beval dan deed hij zulks op grond van artikel 54 WHP. (zie verder
nr. 221)
89. Het standpunt van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Gent (25 januari 1974, R. W., 1974-1975, 126-127) die besliste dat ,dumping" toegelaten is voorzover de door deze benaming gedekte verkoop geen
verkoop met verlies is, client te worden bijgetreden.

II

DE BEDOELING VAN DE WETGEVER

90. Uit de Memorie van Toelichting tot de WHP lichten we terzake het
volgende : Het opnemen in de wet van voornoemde bepaling (i.e. verbod
met verlies te verkopen) werd ingegeven door de wil van de wetgever een
einde te stellen aan een destructieve concurrentiepraktijk die vooral wordt
toegepast door grootwarenhuizen en die erin bestaat zogenoemde ,reclameverkopen" in te richten waarbij doorgaans zeer bekende artikelen opzettelijk
met verlies worden verkocht, hetzij gedurende enkele dagen, hetzij zelfs
gedurende enkele minuten, om een klant aan te Iokken in de hoop dat hij
niet enkel die produkten zal kopen maar ook andere, die weliswaar minder
bekend zijn, maar daarentegen met normale of hoge winstmarge verkocht
worden. Zo wordt het verlies van het reklameprodukt ruimschoots goedgemaakt door de toenemende verkoop van andere produkten (Parl. Besch.,
Senaat, 1968-1969, nr. 415, biz. 17).
Toepassingen

91. Zich hierop terecht steunend beval de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Kortrijk in twee bevelschriften de staking van een verkoop
met verlies die de belanghebbenden trachtten goed te praten met het argument: het is een verkoop in bijzondere omstandigheden naar aanleiding
waarvan wij een ,openingsprijs" toepassen.
De Voorzitter weerlegde dit argument: het creeeren van bijzondere omstandigheden hangt af van de willekeur van de gedaagde die allerlei gelegenheden kan scheppen of uitvinden om naar aanleiding daarvan aan prijsverlaging van een bepaald produkt als lokmiddel te doen" (Vrz. Kh.
Kortrijk; 30 oktober 1975, en 6 november 1975, R. Dr. Int., 1976, biz. 53-57
en 57-60).

92. Ten onrechte besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Leuven dat het verkopen met verlies bij de opening van een nieuwe winkel
door artikel 22 niet verboden wordt. Dergelijke verkoop met verlies gedurende zeer korte periode, aldus de Voorzitter, client slechts om de
nieuwe winkel aan het clientele te laten kennen en is niet bedoeld om hogere
winsten te verwezenlijken met andere produkten die aan een normale prijs
worden aangeboden (Vrz. K.h. Leuven, 13 februari 1973, B.R.H., 1973,
blz. 474-476). Wij delen terzake het standpunt van Evrard (noot onder
voornoemd bevelschrift, B.R.H., 1973, blz. 482-484) waar hij stelt dat de
wet een objectieve bepaling heeft gegeven van de verkoop met verlies teneinde deze praktijk te verbieden ongeacht de inzichten van diegene die tot
dergelijke verkoop overgaat.

III

WAT IS EEN VERKOOP MET VERLIES?

93. In artikel 22 tweede en derde lid wordt een bepaling gegeven van wat
de wet onder verkoop met verlies verstaat. Bedoeld wordt hiermee:
a. iedere verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs
tegen dewelke het produkt werd gefactureerd bij de bevoorrading of tegen
dewelke het zou gefactureerd worden in geval van herbevoorrading.
b. iedere verkoop die, rekening houdend met deze prijzen evenals met de
algemene onkosten, aan de verkoper slechts een uitzonderlijk beperkte
winstmarge oplevert.
O.i. terecht leidt J. J. Evrard uit deze formulering af dat een fabrikant niet
onder toepassing van artikel 22 WHP kan vallen omdat hij geen bevoorraperte,
dings- of herbevoorradingsprijs heeft (Evrard, J. J., Les ventes
blz. 685). Hieruit volgt dan de toch wel verrassende conclusie dat de rechtstreeks aan het publiek verkopende fabrikant niet onder toepassing van
artikel 22 WHP kan vallen. Weliswaar kan zijn optreden desgevallend beteugeld worden op grond van artikel 54·

a

De bevoorradings- en/of herbevoorradingsprijs

94· Dient met kortingen en/of ristorno's rekening te worden gehouden?

Deze vraag werd door de rechtbanken uiteenlopend beantwoord.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde (23 december 1971, B.R.H., 1972, blz. 214-216), te Gent (21 januari 1972,
B.R.H., 1972, blz. 221-223), te Charleroi (7 februari 1972, B.R.H., 1972,
blz. 217-222), te Mechelen (20 april 1973, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4,
blz. 40-41) en te Bergen (14 september 1973, B.R.H., 1974, blz. 386-389)
weigeren met enige korting of eindejaarsristorno' s rekening te houden.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde verwijst
terzake naar het voorbereidende werk van de wet (Senaat Zitting 14 oktober
1970, blz. 23).

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent steunt op het
advies van de Hoge Raad voor de Middenstand dat door de verslaggever
van de Senaatcommissie zonder opmerkingen werd overgenomen.
De Voorzitter voegt er aan toe ,met deze reducties kan geen rekening
worden gehouden zoniet zou er ongelijkheid bestaan tussen verschillende
concurrerende kooplieden waarvan tegen dezelfde prijs verkopend, de ene
zonder verlies zou verkopen en de andere met verlies (Vrz. Kh. Gent, 21
januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 221-223).
Met De Caluwe (B.R.H., 1972, biz. 227-228) kan de gegrondheid van deze
laatste overweging worden betwijfeld.
95· Van zijn kant aanvaardt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brugge - die beter de voorbereidende werken van de wet had gelezen
- dat met kortingen zou rekening worden gehouden voor zover er zekerheid over hun toekenning bestaat (Vrz. Kh. Brugge, 27 januari 1972, B.R.H.
1972, biz. 223-226). O.i. terecht Ieidt De Caluwe hieruit af dat dus met
eindejaarskortingen geen rekening mag worden gehouden omdat het niet
vaststaat dat ze zullen toegekend worden (Noot onder voornoemd vonnis,
B.R.H., 1972, blz. 226-228).
Als men van de kortingen geen bewijs brengt kan men er vanzelfsprekend
geen rekening mee houden (Luik, 14 december 1973, B.R.H., 1974, biz. 318319; R. w .. 1974-1975. 253-255).
Geen aanrekening van de totaliteit der ristorno's op de aankoop van een produkt

96. Ongeoorioofd is het in ieder geval de ristorno' s die men bekomt op de
totaliteit van de aankopen, siechts op bepaalde aankopen aan te rekenen.
Zo besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi.
De op het matje geroepen kleinhandelaar aan wie werd verweten Martini
met verlies te verkopen, had ter verdediging aangevoerd dat hij ristorno's
van zijn leveranciers bekomt op de totaliteit van zijn aankopen en dat het
hem vrij stond deze aan te rekenen zoals het hem past. Als hij ze volledig
aanrekent op de aankopen van Martiniflessen dan laat de verkoop tegen de
door hem toegepaste prijs nog een aanzienlijke winst.

Moest men deze argumentatie volgen, aldus de Voorzitter, dan zou het
voor een kleinhandeiaar mogelijk zijn straffeloos de door hem gekozen
goederen te verkopen beneden de hem gefactureerde prijs, hij zou ze zelfs
gratis kunnen geven of nog door aanrekening van het globale ristorno op
sommige artikelen, beneden de aankoopprijs verkopen mits achteraf bij de
verkoop van geiijkaardige produkten een verkoopprijs vast te stellen die
hem voor het geheel van de verrichting een niet uitzonderlijk lage winstmarge zou Iaten (Vrz. Kh. Charleroi, 7 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 219222).

IV.

DE MET VERL1ES GEASS1M1LEERDE VERKOOP

97· ,Lid 3 van artikel 22 WHP stelt gelijk met een verkoop met verlies,
iedere verkoop die, rekening houdend met de bevoorradings- of herbevoorradingsprijs evenals met de algemene onkosten, aan de verkoper slechts een
uitzonderlijk beperkte winstmarge oplevert".
Meteen heeft de wetgever in de wet twee begrippen ingevoegd die niet
gemakkelijk te omschrijven zijn nl. de algemene onkosten enerzijds, de
beperkte winstmarge anderzijds.
Voorzover als nodig, is terzake nog te onderstrepen dat de vraag of er voldoende winstmarge was niet client te worden gesteld wanneer reeds vaststaat dat beneden de bevoorradings- of herbevoorradingsprijs werd verkocht
(Vrz. Kh. Charleroi, 7 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 219-222).
Direkte beoordeling van winstmarge en algemene onkosten door de rechter

98. Zoals de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen
terecht aanstipt kan er geen spetifieke of algemene bepaling van de begrippen ,nettowinst" en "uitzonderlijk beperkte winstmarge" gegeven worden.
Zulks onderstelt een analyse van de kostprijs wat voor de rechtbank zeer
moeilijk is. De rechtbank moet zich daarom over individuele gevallen uitspreken (Vrz. Kh. Mechelen, 20 april 1973, Bull. Handelsregl., 1973; nr. 4,
biz. 40-41).
In dezelfde zin laat zich ook de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Charleroi uit (II februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. u-12,
biz. 72-79).
99· Het gebeurt dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel op
basis van de voorliggende cijfers zelf de conclusie kan trekken dat de winst
verwezenlijkt bij verkoop uiterst beperkt moet geweest zijn.
Zo de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge bij de beoordeling van een verkoop van Martini tegen 49 fr dan wanneer de aankoopprijs
45,15 fr bedroeg (hij rekent er ten onrechte de B.T.W. bij die niet als element van de aankoopprijs geldt vermits zij aftrekbaar is). De Voorzitter
voegt er aan toe: deze prijs (van 45,15 fr) houdt nog geen rekening met de
algemene onkosten die bij een ,discount verkoop" weliswaar gedrukt zijn,
doch bij gebrek aan nadere gegevens wei op circa 5 % te ramen zijn.
(Vrz. Kh. Brugge, 27 januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 223-226).
Of het hier 5 % op de verkoop- of de aankoopprijs betreft wordt niet
gepreciseerd.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen raamde de
algemene onkosten van een ,discount" eveneens op 5 % (Vrz. Kh. Mechelen
2o april 1973, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, biz. 40-41 in resume).
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De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk oordeelde dat
3 % op de aankoopprijs, aangerekend als algemene onkosten te laag was
(30 oktober I975, R. Dr. Int., I976, biz. 53-57).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel vond 4,I2%
winst op de verkoop van aperitieven wei zeer aan de lage kant (I7 november
I972, onuitg., gecit. bij Evrard, J. }., Les ventes d perte, biz. 687).
100. Men mag ook niet zijn winst berekenen over een periode die zich
nog uitstrekt na de promotiecampagne om aldus aan een gemiddeld winstcijfer te geraken (na de promotiecampagne die enkele dagen duurde, werd
de prijs verhoogd). De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brugge, steunend op de voorbereidende werken tot de wet, verwerpt terecht
deze stelling: de wet heeft precies het tijdelijk onregelmatig breken van de
prijzen op het oog, gedurende enkele dagen of zelfs gedurende enkele
minuten (Vrz. Kh. Brugge, 27 januari I972, B.R.H., I972, biz. 223-226).

De tussenkomst van een deskundige
101. Dat in sommige omstandigheden het beroep op een deskundige zich
opdringt zal wei niet worden betwist. Dat de tussenkomst van een deskundige de procedure Ianger zal doen duren, is evident maar dat is dan tach
geen voldoende reden om de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Luik te volgen waar hij op volgende gronden de aanstelling van een
deskundige afwijst: ,en presence du mutisme et de I' imprecision de la loi,
de !'absence de commentaires dans les travaux preparatoires, les experts
pourraient difficilement s'abstenir de proceder a une analyse personnelle
du texte, ce qui sortirait du cadre de leur mission qui ne peut etre que technique et les amenerait a choisir des options qui ne coincideraient pas avec
les conceptions economiques, financieres et sociales du Iegislateur. L'expertise obligerait le pouvoir judiciaire a prendre une option qu'il appartenait
au legislateur de faire connaitre clairement" (Vrz. Kh. Luik, I I januari I973,
onuitg. gecit. bij Evrard J. J., o.c., biz. 686 die hierop gegronde kritiek uitbrengt).
102. Het hof van beroep te Luik gelastte een deskundige met het berekenen
van de brutowinst verwezenlijkt op een fles Extra Smeets Jenever verkocht
tegen I59 fr (aankoopprijs niet meegedeeld).
De deskundige kwam tot de conclusie dat de brutowinst 4,20 fr per fles
bedroeg. De berekening van de algemene onkosten had hij niet gemaakt.
Voor het hof waren deze gegevens voldoende: ,Wanneer men rekening
houdt met de kosten van verwarming en verlichting, onderhoud van het
bedrijf, kosten van publiciteit, al kosten die verhoudingsgewijze moeten
worden aangerekend op de brutowinst van 4,20 fr, is het overduidelijk dat
de nettowinst zoniet onbestaande dan toch uitzonderlijk klein moet zijn".
Er is dus verkoop met verlies in de zin van de wet (Luik, I4 december I973•
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R. W., 1974-1975, biz. 253-255). In hetzeifde gevai had de Voorzitter van
de rechtbank van koophandei te Tongeren geoordeeid dat 4,20 fr voidoende
waren om de algemene onkosten van de kleinhandeiaar te dekken.
De Voorzitter steunde deze overtuiging op het feit dat het ging om een eenmanszaak waar de kleinhandelaar en zijn echtgenote instaan voor de aankoop,
de bediening en het onderhoud van de Iokaien, wat de algemene onkosten
tot een minimum beperkt. Anderzijds wordt de verkoop met verminderde
winstmarge georganiseerd in een periode van Iaagconjunctuur in het
voedings-, wijn- en Iikeurbedrijf. Door gedurende een beperkte periode
kwaiiteitsprodukten zoals Extra Smeets Jenever tegen een verminderde
prijs te koop aan te bieden tracht de kleinhandeiaar zijn netto inkomen te
handhaven door zijn winst per geadverteerd artikel te beperken maar zijn
omzet merkeiijk te verhogen (Vrz. Kh. Tongeren, 14 november 1972,
B.R.H., 1974, biz. 315-317).

V.

Qp WIE RUST DE BEWIJSLAST

?

T oepassingen
103. De wet zegt niet op wie de bewijsiast in deze rust. Aangenomen mag
dus worden dat de klassieke regei ,actori incumbit probatio" hier toe~
passing vindt. Hiervan werd wei enigszins afgeweken in een betwisting die
werd voorgeiegd aan de Voorzitter van de rechtbank van koophandei te
Charleroi. Toen de aanlegger, aanvaardend dat de verweerder bij de verkoop
van Safirbier een winstmarge van 6,818 % verwezeniijkte, vooropstelde
dat deze winstmarge ontoereikend was, wenste de Voorzitter daar niet op
in te gaan en bevai hij een heropening der debatten en machtigde hij de
verweerder met aile rechtsmiddeien het bewijs te Ieveren dat de winstmarge
op het Safirbier wei degelijk 6,818 % bedroeg. (Vrz. Kh. Charleroi,
I I februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, biz. 72-79).
104. Rekening client te worden gehouden met het bepaaide in het gerechteIijk wetboek: ,beide partijen moeten de eiementen aanvoeren die nodig
zijn tot het duideiijk bewijs van bepaaide feiten". Aan een vonnis van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandei te Kortrijk ontlenen wij het
voigende: ,,De eiseres kan de aankoopfakturen niet voorleggen, de Voorzitter weet niet welke derde Ieverancier hij daartoe zou moeten dwingen
zoveei te meer daar de gedaagde de aankoopfacturen bezit en ze niet voorIegt, hetgeen het vermoeden doet rijzen dat de prijs door haar opgegeven
onjuist is". Op die gronden aanvaardt hij dat hier een verkoop gebeurt
met veriies in de zin van artikei22 WHP met het gevoig dat hij deze praktijk
verbiedt. (Vrz. Kh. Kortrijk, 30 oktober 1975 en 6 november 1975, R. Dr.
Int., 1976, biz. 53-57 en 57-60).

VJ.

GEVALLEN WAARIN DE VERBODSBEPALING VAN ARTIKEL

22

NIET VAN

TOEPASSING IS

A. Waardevermindering en niet meer te verzekeren bewaring
105. Artikel23, I, c voorziet als uitzondering: ,snelle waardevermindering
en niet meer te verzekeren bewaring". Dit argument werd ingeroepen om
de verlieslatende verkoop van bier te rechtvaardigen. De rechter ging daar
niet op in. ,Twee voorwaarden moeten worden vervuld, zo betoogde hij,
terzake is de laatste voorwaarde bvb. het bruikbaar houden van het bier in
een koelkast niet bewezen. (Vrz. Kh. Kortrijk, 30 oktober I975, R. Dr. Int.,
I976, blz. 53-57).

B. Waardevermindering ingevolge beschadiging
106. In artikel23, I, e wordt bepaald dat het in artikel22 bedoelde verbod
niet geldt voor produkten waarvan de handelswaarde gevoelig gedaald is
o.m. tengevolge beschadiging.
Ter rechtvaardiging van een fonoplatenverkoop met verlies voerde de
betrokken kleinhandelaar aan dat de door hem verkochte fonoplaten kleine
fouten hadden. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen
aanvaardde deze stelling niet. lndien de vermelding van dat defekt niet
gebeurt dan is zulks een daad van oneerlijke concurrentie daar de clientele
misleid wordt en door de prijs afgekeerd wordt van de medeconcurrent
(Vrz. Kh. Mechelen, 21 december I973, Bull. Handelsregl., I974, nr. 6,
blz. 6I in resume).

C. Het afstemmen op een algemeen toegepaste prijs
107. De wet bepaalt in artikel23, I, f dat het in artikel 22 bedoeld verbod
niet geldt wanneer de prijs van het produkt om dwingende mededingingsredenen wordt afgestemd op de prijs die in het algemeen wordt toegepast
door andere handelaars voor hetzelfde produkt.
Deze bepaling heeft aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties.

108. Het afstemmen op een algemeen toegepaste prijs: restrictieve interpretatie.

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen besliste dat
een ,bij de opening van een winkel toegepaste prijs niet gelijk te stellen is
met ~en in het algemeen toegepaste prijs", zoals voorzien door artikel23, I, f.
Dit artikel wijst enkel maar op het geval waar de handelaar zich in een
moeilijke positie zou bevinden indien hij een hogere prijs zou handhaven
dan die welke een onmiddellijke mededinger zou mogen toepassen (Vrz.
Kh. Bergen, I4 september I973, B.R.H., I974, blz. 386-389).

w8b. De Voorzitter van de rechtbank van koophandei te Brussei oordeeide
eveneens dat deze uitzondering niet mag worden ingeroepen indien mededingers met uitzonderlijk Iage winstmarges werken: in dit gevai moet de
handeiaar maar eerst een vordering tot staking instellen (Vrz. Kh. Brussei,
17 november 1972, Bull. Handelsregl., I973, nr. 2, biz. 3I - Zie kritiek op
dit vonnis door I. Verougstraete- H. Swennen, Kroniek van Belgisch
Economisch Recht, S.E. W., I974• biz. 497 voetnoot 7).
xo8c. Een even restrictieve opvatting werd gehuldigd door de Voorzitter
van de rechtbank van koophandei te Mechelen. In deze ging het om een
verkoop van 45 toerenpiaten tegen 44 fr per piaat terwijl de kleinhandelsprijs 75 fr bedraagt. Verweerder hield voor dat het merendeel der fonoplatenwinkels verkopen tegen 45 fr en dat hij aldus gedwongen werd door
de onderlinge concurrentie zijn prijzen derwijze te verlagen.
De Voorzitter wimpelt dit argument af: ,Het is de bedoeling van de wet
een handelaar toe te Iaten verliesprijzen of prijzen met geringe winst toe te
passen wanneer zijn economische positie, t.o.v. het merendeel van zijn
concurrenten, die lagere prijzen aanplakken, zodanig verzwakt wordt dat
hij zijn produkten niet meer zou kunnen verkopen. Zo het inderdaad juist
is dat een grootwarenhuis 45 toeren platen 45 fr verkoopt dan bewijst
verweerder door niets de noodzakelijkheid van verlaagde prijzen wegens
het algemeen toepassen van die prijzen (Vrz. Kh. Mechelen, 2I december
I973, Bull. Handelsregl., I974• nr.6, blz. 59-60 in resume).
xo8d. De afwijking bepaald in artikel23, I, f client strict te worden uitgelegd
in deze zin dat de concurrentie moet nabij zijn, verder dat de prijs in het
algemeen wordt toegepast en tenslotte dat de gedaagde zelf afziet van elk
verhaal tegen een concurrent die de wet overtreedt.
Het is niet omdat een nabij liggend huis de gewraakte prijzen toepast dat
die prijs daarvoor de algemeen geldende en toegepaste prijs is. (Vrz. Kh.
Kortrijk, 30 oktober I975, R. Dr. Int., I976, biz. 53-57).
Het afstemmen op een algemeen toegepaste prijs: milde interpretatie.
109. Minder streng was de Voorzitter van de rechtbank van koophandei te
Brussel die de toepassing van artikel 23 I f aanvaardde voor een bij de
opening van een nieuwe winkel toegepaste verlieslatende prijs en geen rekening hield met het argument van de aanlegger, voigens hetwelk de verweerder in plaats van zijn prijzen aan te passen aan deze van de mededinging, de vordering tot staking had moeten instellen. De aanlegger houdt
aldus geen rekening met het feit dat de verweerder op het ogenblik van de
opening val1. zijn magazijn zijn prijzen diende aantrekkelijk te maken, zodat
het hem onmogelijk was een bevel tot staking af te wachten. Het samenbrengen van aile nodige gegevens om dergelijke onderneming tot een goed
einde te brengen is immers een lastige aangelegenheid (Vrz. Kh. Brussel,
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4 juni 1973, B.R.H., 1973, blz. 477-480, onvolledig geresumeerd in Bull.
Handelsregl., 1973, nr. 4, biz. 42-43).
I09b. Even ,mild" was de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Charleroi die op grand van artikel 23 1 f een verkoop met verlies toeliet
omdat in de nabijheid van de verweerder met grate publicitaire omhaal een
detailzaak was geopend die het bedoelde pradukt - het ging om Stellabier
- tegen 99 fr per bak verkocht. Aldus was verweerder verplicht zijn prijzen
op hetzelfde niveau af te stemmen. (Vrz. Kh. Charleroi, 11 februari 1975,
Bull. If_andelsregl., 1975, nr. 11-12, blz. 72-77).
Beoordeling
IIO. O.i. volstaat het niet dat een concurrent tegen lagere pri]zen verkoopt.
Het recht op ,economische zelfverdediging" impliceert dat lagere prijzen
algemeen, d.w.z. door meerderen, worden toegepast. Zoals De Caluwe
(o.c., nr. 361) het terecht aanstipt client bovendien nag rekening te worden
gehouden met de lokalisatie van die ,andere" handelaars.

VII. VERKOOP MET VERLIES EN PRIJSBINDING
1 I I. Zoals geweten is vertikale prijsbinding in Belgie niet verboden (Zie
o.m. Kruithof, R., De vertikale prijsbinding van merkartikelen, nr. 69-75).
Een niet naleving van een prijsbinding kan dus door diegene die de binding
heeft opgelegd op grand van contractbreuk vervolgd worden. De vraag kan
worden gesteld of de niet naleving van een prijsbinding in de mate dat
hieruit verkoop met verlies zou voortspruiten in de zin van artikel 22, ook
op grand van dit artikel 22 kan worden te keer gegaan. Een passus uit een
arrest van het hof van beroep te Luik zou een bevestigend antwoord op deze
vraag wettigen. Na te hebben vastgesteld dat er door een kleinhandelaar
met verlies werd verkocht zegt het Hof ,in deze gedachtenorde is het zonder
belang of er al dan niet een overeenkomst gesloten werd tussen partijen
en/of gei:ntimeerde de bedoelde koopwaren aldan niet van appellante had
bekomen" (Luik, 14 december 1973, B.R.H., 1974, blz. 318-319; R. W.,
1974-1975, 253-255).

VIII. VERKOOP MET VERLIES EN OVERHJ':IDSPRIJSZETTING
II2. De verhouding van artikel 22 WHP en de ministeriele bevoegdheid
inzake prijszetting op grand van de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen is enkele malen ter sprake gekomen
naar aanleiding van verlieslatende prijszetting door de Minister van Economische Zaken. De correctionele rechtbank te Kortrijk was van oordeel
dat de Minister van Economische Zaken artikel 22 WHP schendt wanneer
hij verlieslatende maximumprijzen vaststelt (Corr. Kortrijk, 26 juni 1974;
R. W., 1974-1975, 548-564 met noot P. De Vraede).

681

De Raad van State van zijn kant zag het anders : de wet op de economische
reglementering en de prijzen streeft algemene oogmerken na die in wezen
van economische aard zijn. De wet op de handelspraktijken van haar kant
strekt er o.m. toe de handelaars te verbieden procede' s te gebruiken die
vervalsend kunnen werken op de normale concurrentievoorwaarden. De
bevoegdheid die de Minister aan de wet van 22 januari 1945 ontleent om
maximumprijzen en winstmarges vast te stellen vindt derhalve alleen in
deze wet haar begrenzing en niet in de wet van 14 juli 1971 die een ander
doel heeft (Arrest nr. 16403 van 7 mei 1974).
Tegen het vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk werd beroep
aangetekend. Het hof van beroep te Gent bevestigde het bestreden vonnis
maar beperkte zich tot het onderzoek van een motief nl. de eerbiediging
van de gelijkberechtigingsregel. Vermits het hof vaststelde dat deze regel
door de prijsbesluiten van de Minister van Economische Zaken miskend
werd, ging het niet meer op de andere motieven in (Gent, 25 mei 1975,
onuitg.).
Wij blijven van mening dat de correctionele rechtbank te Kortrijk het bij
het juiste eind heeft. Ministeriele besluiten moeten niet alleen in overeenstemming zijn met de wet op grond waarvan ze worden getroffen, zij moeten
in overeenstemming zijn met alle wetten (zie onze noot R. W., 1974-1975,
548-564).

IX.

VERKOOP MET VERL1ES EN GEZAMENL1JK AANBOD VAN PRODUKTEN EN
DIENSTEN

113. De verhouding verkoop met verlies en gezamenlijk aanbod van produkten of diensten werd aan het oordeel van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Charleroi voorgelegd.
De feiten waren de volgende: een handelaar verkocht 24 flessen Safirbier
voor de prijs van 16 flessen.
Hij trachtte deze praktijk te rechtvaardigen op grond van artikel 36-2 WHP
dat het gezamenlijk aanbieden van produkten tegen een globale prijs duldt
mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi verwierp deze
argumentering. Zo inderdaad aan de voorwaarden bepaald in artikel 36- 2
werd voldaan dan dient eveneens te worden onderzocht of aldus tegen
het bepaalde in artikel 22 geen inbreuk werd gepleegd.
De Voorzitter bouwt hier een waardenschaal op waarbij het bepaalde in
artikel 36 ondergeschikt wordt gesteld aan het verbod voorkomend in
artikel 22, terwijl de norm geformuleerd door artikel 54: de eerbiediging
van de eerlijke handelsgebruiken, het sluitstuk is.
,Qu'en effet !'article 36 reglemente le mode de vente au public et vise
essentiellement la protection du consommateur contre les manreuvres fallacieuses des commen;ants visant a tromper l'acheteur sur le prix de vente

682

exact de la marchandise ou ayant pour but d'obliger aen acheter en grandes
quantites alors que !'article 22 interdisant les ventes avec perte a pour but
de maintenir une concurrence loyale entre les commen;:ants et de proteger
le marche contre toute pratique contraire aux usages honnetes.
Qu'il ne faut pas oublier que, meme pour les offres conjointes autorisees le
commen;:ant ou !'artisan restent soumis aux usages honnetes et qu'une
pratique qui y serait contraire releverait de I' article 54 de la loi". (Vrz. Kh.
Charleroi, II februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. II-12, biz. 72-79
die verwijst naar De Caluwe, A., o.c. nr. 432).

AFDELING

II

Uitverkopen
I I4•

Administratieve beslissing

Artikel 24, 5° laat toe tot de uitverkoop van de stocks over te gaan wanneer
,verbouwingen of herstelwerken, die rninstens een maand duren, worden
uitgevoerd in de lokalen waar de verkoop in het klein gewoonlijk plaats
heeft". De Administratie van het Ministerie van Economische Zaken is
van oordeel dat het met de geest van de wet strookt tot een uitverkoop
over te gaan, wanneer de werken gebeuren aan de buitenzijde van de lokalen
waar gewoonlijk de verkoop in het klein plaats heeft, maar die van aard zijn
dat zij de normale voortzetting van de handelsactiviteit belemmeren (Bull.
Handelsregl., 1973, nr. 4, blz. 23).

AFDELING

III

Opruimingen of solden
II5·

-

Uitvoeringsmaatregel

K. B. 7 december 1973 betreffende de opruimingen (Staatsblad, 3 april

1974).

AFDELING

IV

Andere verkopen tegen verminderde prijs
I I6.

Wetteksten

Artikel 32 : ,Aan de bepalingen van deze afdeling zijn onderworpen
tekoopaanbiedingen of verkopen in het klein met doorgehaalde prijzen of
op enige andere wijze de indruk wekkend van een prijsverlaging op de door
de verkoper toegepaste prijzen, zonder dat een der benamingen bedoeld in
de artikelen 24 en 28 wordt gebruikt".

Artikel33: ,In al de gevallen bedoeld door artikel32, moeten de aangekondigde prijsverlagingen reeel zijn ten overstaan van de prijzen die dezelfde
verkoper voor de verkoop van gelijke produkten gewoonlijk vraagt".
Artikel 34: ,Indien een prijsverlaging met tijdsbeperking wordt aangekondigd, is de verkoper er toe gehouden, over de voorraad te beschikken
die normaal moet voorzien worden rekening houdend met de duur van de
verkoop en de omvang van de publiciteit. De verkoop moet doorlopend
geschieden en ten minste een volle verkoopdag duren".

II7. Artikel 4 en artikelen 32, 33 en 34
Deze artikelen doen heel wat vragen rijzen. Als men aanneemt dat artikel 4 (prijsverlaging en prijsvergelijking) zich beperkt tot het stadium
van de tekoopaanbieding dan kan men de vraag stellen waarom de reeds
in artikel 4 behandelde materie andermaal in artikel 32 en volgende een
beurt krijgt. Stuyck wees terecht op deze curieuze herhaling (Agressieve
verkoopmethoden, deel I voetnoot IO) die volgens Segers gewild is (o.c.,
blz. 7I).
O.i. is er niet alleen herhaling er is tevens tegenstrijdigheid.
In artikel 4 § 2 wordt gezegd dat wanneer een prijsverlaging wordt toegekend (in § I beperkt men zich tot de aankondiging) ten opzichte van een
vroeger toegepaste prijs de nieuwe prijs op drie manieren mag worden
aangeduid. (Volgens de adrninistratie van het Ministerie van Economische
Zaken client men hier in feite te lezen moet, Bull. Handelsregl., I974, nr. 5,
blz. 22). Artikel 32 doorbreekt het beperkend kader van deze opsomming
door de formulering ,met doorgehaalde prijzen of op enige andere wijze de
indruk wekkend van een prijsverlaging".

n8. Toepassing van artikelen 32 en 33- Geen omkering van de bewijslast
Artikel 4 § 3 bepaalt dat wanneer men zijn toevlucht neemt tot een prijsvergelijking of een prijsverlaging aankondigt, de belanghebbende de
prijs waarnaar hij verwijst client te rechtvaardigen als beantwoordend aan
een der criteria vastgesteld in § I. Het is dus een omkeren van het traditionele principe ,actori incumbit probatio". Krachtens artikel 33 moeten in
al de gevallen bedoeld door artikel 32 de aangekondigde prijsverlagingen
reeel zijn t.o.v. de prijzen die dezelfde verkoper voor de verkoop van gelijke
produkten gewoonlijk vraagt
In een publiciteit kondigde een handelaar prijsverlagingen aan ten opzichte
van voorheen nog niet toegepaste prijzen. De oprechtheid van deze prijsverlagingen werd in twijfel getrokken. Het zou in deze gaan om prijzen die
op een willekeurige marrier werden bepaald om vervolgens een verkoop
tegen een veellagere prijs te kunnen aankondigen.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel verwierp de
ingestelde vordering omdat de aanlegger het bewijs van zijn beweringen niet

kon leveren. Hij stelde daarbij dat de omkering van de bewijsvoering opgenomen in artikel 4 niet kon weerhouden worden inzake publiciteit betreffende een verkoop tegen verminderde prijs zoals bedoeld in artikel 33
(Vrz. Kh. Brussel, 20 februari 1974, Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8,
biz. 63-64).
II9. Gelijktijdige toepassing van artikelen 4, 32 en 33 WHP
Van zijn kant oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen dat de verspreiding van koperskaarten met vermelding
,deze kaart geeft aan drager een vermindering van 40 % op de kleinhandelsprijzen van aile bij ons voorradig zijnde armbanduurwerken en westminsters
- geldig tot I november I975", tegelijk een inbreuk was op artikelen 4, 32
en 33·
Hij beschouwde de aangekondigde prijsvermindering als niet reeel t.o.v.
de door de verweerder voorheen toegepaste prijzen ook omdat geen aanvangsdatum van de toegekende prijsverlaging was aangeduid (Vrz. Kh.
Mechelen, 30 november I973, R. W., 1974-I975, 378-380 met noot P. De
Vroede).
120.

D. Toepassing van artikel34

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik moest zich
uitspreken over de vraag of een verkoop aangekondigd per katalogus
waarop de vermelding voorkomt ,reclameprijs tot I 5 maart" onder de
toepassing van artikel 34 viel. Bij het katalogus was een begeleidend
schrijven gevoegd waarin de klant attent wordt gemaakt op de stijging van
de prijzen der textielgrondstoffen, op het feit dat ,de verkoper" met het
oog op de speciale aanbieding van , wit" voorraadreserves heeft aangelegd
en zelfs op sommige artikelen verminderingen gaande tot 1 o % kan toekennen.
Het catalogus bevatte dus twee soorten aanbiedingen.
a. artikelen verkocht tegen verminderde prijzen (de vonge prijzen zijn
doorgestreept)
b. artikelen die tegen hun gebruikelijke prijs werden verkocht v66r hun
nakende stijging.
De aanlegger (i.e. de Minister van Economische Zaken) beweerde dat
het de intentie van de verweerder was, verminderde prijzen toe te passen
voor heel de duur van de reclame aangeboden aan het publiek en dat er
geen verschil bestaat tussen een artikel waarvan de prijs werd verminderd
en een artikel dat voorlopig op zijn gebruikelijke prijs wordt behouden.
Het procede heeft hetzelfde impact op de verbruiker en valt onder toepassing van artikel 34·
De Voorzitter wees deze interpretatie van de hand.
Wanneer in de kranten wordt geschreven over de nakende stijging van de
brood~ of koffieprijs bvb. dan kan men deze berichten niet beschouwen als
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aankondigingen van verkoop tegen verminderde prijs. De vermelding
,.reclameprijs" impliceert niet ambtshalve een verkoop tegen verminderde
pnJs.
Hij zag een bijkomend bewijs voor zijn standpunt in het feit dat de diensten
van de Economische Algemene Inspectie geen enkel proces-verbaal hebben
kunnen voorleggen waaruit zou blijken dat de produkten, waarover de
betwisting gaat, verkocht werden tegen een verminderde prijs t.o.v. deze
die door dezelfde verkoper voor gelijke produkten werden toegepast".
Hij stipte tenslotte aan dat artikel 34 de verkoop tegen verminderde prijs op
het oog heeft in de voorwaarden vastgelegd bij artikel 4 WHP (Vrz. Kh.
Tournai, 14 oktober 1975, ]. T., 1975, biz. 715-716).
121. Van zijn kant oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat artikel 34 rekening houdend met de mogelijke strafrechtelijke beteugeling voorzien bij artikel 61 WHP, beperkend client te
worden geinterpreteerd.
Wanneer slechts na verschillende dagen verkoopscampagne in een der
tachtig verkooppunten van een grootwarenhuis voor een der tien aangekondigde wijnsoorten een ontoereikende bevoorrading werd vastgesteld,
dan gaat het om een incident, toe te schrijven aan een niet oordeelkundige
verdeling der bedoelde produkten. Rekening houdend met het stricte
karakter van artikel 34 mag men niet met een niet voorradig zijn van de
normale stock gelijk stellen elke fout of vergissing die door de verweerder
zou zijn begaan.
De Voorzitter gaat niet in op het argument van de aanlegger (in casu de
Minister van Economische Zaken) volgens hetwelk de kwade trouw van
verweerder kan worden afgeleid uit het feit dat aan de klant geen latere
levering werd voorgesteld mits betaling van een voorschot, het geheel
geconsigneerd op een bestelbon zoals bedoeld in artikel 4 § 4·
Steunend op het werk van De Caluwe (o.c., nr. 401) weerlegt de Voorzitter
terecht de stelling dat artikel 34 een resultaatsverbintenis zou inhouden.
,La loi ecarte par son silence toute autre obligation que celle de constituer
le stock qui doit normalement etre prevu (Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1975,
]. T., 1975, biz. 381-383).
Anders : Administratieve beslissing van het Ministerie van Economische
Zaken: artikel 34 legt aan de verkoper de naleving op van een resultaatverbintenis (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, biz. 59).
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123. Wettekst artikel 35

Artikel 35 bepaalt dat behoudens de door de wet opgesomde uitzonderingen verboden is, enig gezamenlijk aanbod aan de verbruiker van
produkten, diensten of titels waarmee produkten, diensten of andere voordelen kunnen worden verkregen.
Er is gezamenlijk aanbod, als bedoeld in dit artikel, wanneer de al dan niet
kosteloze verkrijging van produkten, diensten of titels waarmee produkten,
diensten of andere voordelen kunnen verkregen worden, gebonden is aan
de verkrijging van andere zelfs gelijke produkten of diensten".

I.

ToEPASSINasvooRWAARDEN VAN ARTIKEL

35

124. Verrassingsgeschenken

In een reclame kondigt Selection van Reader's Digest aan : ,Zo U binnen de 8 dagen door middel van de aangehechte vignet ,ja" antwoordt,
wat meteen betekent dat U een abonnement op Selection neemt tegen verminderde prijs, zal U volledig gratis twee verrassingsgeschenken krijgen".
De Minister van Economische Zaken oordeelde dat de verrassingsgeschenken ,onbepaalde produkten of diensten" zijn, verboden op grond van
artikel 35 en niet van aard zijn te kunnen genieten van de vrijstellingen
omschreven in de artikelen 36 en 37· Hij steunde zijn vordering op de
Franse tekst van artikel35lid twee: ,II y a offre conjointe au sens de present
article, lorsque !'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services ou de
titres permettant d'acquerir des produits, des services ou tout autre avantage, est liee a !'acquisition d'autres produits ou services determines, meme
identiques".
Volgens de Minister moeten de verbruikers ingelicht worden over de aard
van de geschenken die hun worden aangeboden.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel verwierp deze
stelling. De verplichting opleggen te preciseren over welke geschenken het
gaat zou er op neerkomen aan de wet een voorwaarde toe te voegen die ze
niet voorziet. Er bestaat nergens een verplichting te preciseren welke
geschenken men naar aanleiding van een verkoop of dienstprestatie wenst
aan te bieden. Van het ogenblik dat verrassingsgeschenken beantwoorden
aan een der voorwaarden bepaald in de artikelen 36 of 37 WHP is t.a.v.

deze geschenken het in artikel35 geformuleerde verbod niet van toepassing
(Vrz. Kh. Brussel, 28 april I975, B.R.H., I975, biz. 378-385 met instemmende noot van X. Leurquin - hager beroep werd aangetekend).
125. Het toegeven van geschenken moet gekoppeld zijn aan een aankoop
Artikel 35 is slechts van toepassing wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van produkten, diensten of titels gebonden is aan een aankoop.
Wanneer titels waarmee produkten, diensten of andere voordelen verkregen
worden zonder enige koopverplichting bvb. wanneer ze worden uitgedeeld,
dan is artikel 35 niet van toepassing (Vrz. Kh. Antwerpen, I I januari I974,
]. T., 1974, biz. 23I).

usb. Dient de aankoop te gebeuren door de begunstigde van het geschenk?
Volgens een administratieve beslissing van het Ministerie van Economische
Zaken is het zonder belang of de aankoop gebeurt door diegene die het
geschenk krijgt of door een derde. Er is dus gezamenlijk aanbod in de zin
van artikel 35 wanneer een handelaar aan een zijner klanten een geschenk
aanbiedt op voorwaarde dat door de klant een nieuwe klant wordt aangebracht. De wet beoogt het gezamenlijk aanbod aan de verbruiker in het
algemeen: er is ,verkrijging" gebonden aan een andere ,verkrijging".
Valt eveneens onder toepassing van het in artikel35 geformuleerde verbod,
het gezamenlijk aanbod aan de verbruiker door een tussenpersoon (Bull.
Handelsregl., 1974, nr. 6, biz. 50-51).

usc. Er moeten twee verrichtingen zijn
Luidens een andere administratieve beslissing vergt artikel 35, tweede lid
dat er twee verrichtingen zouden geschieden (de Nederlandse tekst zegt
gelijktijdig, de Franse: en presence) nl. een hoofdverrichting en een bijkomstige verrichting, waarvan de tweede aan de eerste gebonden is.
Een verzekeringsmakelaar die aan zijn klanten drie maanden premie gratis
aanbiedt, doet geen gezamenlijk aanbod. In dit geval bestaat er slechts een
verrichting. Het aangeboden voordeel is te herleiden tot een eenvoudige
prijsverlaging (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 7-8, biz. 58).
126. Een kasticket is een titel in de zin van artikel 35
Is als gezamenlijk aanbod van produkten of diensten aan te merken het
procede dat er in bestaat de op een bepaalde dag - bij wijze van loting
aangeduid - gedane aankopen - gestaafd door een kasticket - terug te
betalen. Het kasticket is in deze te beschouwen als een titel waarover sprake
in artikel 35 (Vrz. Kh. Turnhout, 24 november I972, R. W., I973-I974.
839-840).
In zijn instemmende noot argumenteert J. Stuyck dat het in casu ging om
een loterij die onder toepassing valt van de wet van 31 december 185I op
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de loterijen. De betrokken handelaar had de door voornoemde wet bepaalde
toelating niet aangevraagd - en dus ook niet bekomen - dienvolgens kon
hij het voordeel van artikel 37, 7° niet inroepen (ibidem, 840-843).
Volgens de Administratie van het Ministerie van Economische Zaken is er
in een dergelijk geval geen inbreuk (door toepassing van artikel 37, 7°) in
de mate dat de loterij toegelaten is op basis van de wet van 3 I december
I85I op de loterijen (Bull. Handelsregl., I974, nr. 6, biz. 49).
127. Aanbod tot overname van een oud instrument bij aankoop van een nieuw.
De Administratie van het Ministerie van Economische Zaken is van oordeel
dat zulkdanig procede onder de toepassing van artikel35 valt. De overname
van een gebruikt voorwerp bij de aankoop van een nieuw is een voordeel.
Zo de letter van artikel 35 slechts de toekenning van een voordeel verbiedt
wanneer het op onrechtstreekse manier gebeurt door afgifte van welke titel
oak, dan is het ondenkbaar dat de wetgever de bedoeling zou gehad hebben
toe te Iaten rechtstreeks aan te bieden wat onrechtstreeks uitdrukkelijk
verboden is (Bull. Handelsregl., I973, nr. 4, biz. 26-27).
II. HET TOETSEN VAN DE GEVALLEN WAARIN DE VERBODSONTHEFFING WERD
GEPLEIT (artikelen 36 en 37)
128. Produkten en diensten die een geheel vormen
Op grand van artikel 36, I geldt het verbod van gezamenlijk aanbod van
produkten of diensten niet wanneer gezamenlijk tegen een globale prijs
produkten of diensten die een geheel vormen worden aangeboden.
Zoals de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde
het onderstreept, worden de woorden ,een geheel vormen" niet wettelijk
beschreven. Bij ontstentenis aan een wettelijke bepaling en rekening
houdend met de geringe toelichting verstrekt door de voorbereidende
werken moet het ,geheel" begrepen worden in de gebruikelijke zin van
het woord, zijnde een normale toebehoorte van een voorwerp tot betrekking
met een ander in die zin dat de aankoper normaal het ene voorwerp of
produkt zal aankopen wanneer hij het andere aankoopt. De Voorzitter
steunt terzake op het werk van De Caluwe (Les pratiques, t. I, biz. 578).
Mantels, klederen, vesten in claim of in Ieder en broeken vormen niet een
geheel zoals dit principe bij de handelaars of bij het publiek opgevat wordt
(Vrz. Kh. Dendermonde, 3 oktober I974, Bull. Handelsregl., I975, nr. II-I2,
biz. 29-32).
uSb. M.b.t. het begrip ,produkten die een geheel vormen" heeft de
Administratie van het Ministerie van Economische Zaken twee beslissingen
genomen. In de eerste heet het dat men van ,een geheel" kan spreken,
wanneer geen enkel van de samenstellende produkten van dit geheel afzon-

derlijk kan aangeboden worden zonder onvolledig of ongeschonden te
schijnen. Zijn bvb. gehelen: een volledige eetkamer, een kostuum uit
verschillende stuks, een menu van een restaurant. Zijn geen gehelen: een
bandopnemer en cassetten, een platendraaier en platen, een corset en kousen
(Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4 blz. 32). In de tweede beslissing wordt
gesteld dat produkten die met een zeker aantal verkocht worden (sigaretten,
zakdoeken verpakt met 6 stuks, enz ... ) als een ondeelbaar geheel moeten
beschouwd worden (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 5, blz. 21).
129· Gezamenlijk aanbod en verkoop met verlies

Artikel 36, 2 bepaalt dat men gezamenlijk tegen een globale prijs mag
aanbieden gelijke produkten of diensten voorzover dat cumulatief aan drie
voorwaarden wordt voldaan. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi oordeelde dat een aanbod dat voldoet aan het bepaalde
in artikel 36, 2 nog client getoetst te worden aan het bepaalde in artikel 22
WHP waarbij verkoop met verlies wordt verboden (Vrz. Kh. Charleroi,
II februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 9-10, blz. 72-79 gecit. sub.
nr. II3).
130. Gezamenlijk aanbod van een abonnement op een tijdschrift en een kosteloze ongevalverzekering

Het gezamenlijk aanbod van een abonnement op een tijdschrift en een
kosteloze ongevalsverzekering is door artikel 35 verboden.
In de door artikel 37 opgesomde ontheffingsgevallen komt er geen enkel
voor dat van toepassing zou kunnen worden gesteld op de hier besproken
praktijk. Artikel 37, 3° dat toelaat kleine diensten en onbeduidende voorwerpen aan te bieden kan niet van toepassing zijn omdat de verzekering
noch een produkt is, noch een ,dienst" in de zin van artikel een van de wet.
Inderdaad in hoofde van de uitgever van dag- of weekbladen is een verzekering niet als beroepsprestatie aan te merken.
De toepassing van artikel37, 5° is eveneens te verwerpen. Een verzekeringspolis kan niet beschouwd worden als een voorwerp waarop onuitwisbare
en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht en dat alsdusdanig niet in de handel voorkomt. Wat wordt aangeboden is het recht
op een vergoeding en de polis is slechts het gebruikelijk teken van een
materieel element. (Vrz. Kh. Luik, 2 januari 1973, B.R.H., 1973, blz. 1I2II6).
131.

Interpretatie van artikel 37, z0

Het is toegelaten kosteloos samen met een hoofdprodukt of -dienst aan te
bieden te toebehoren van een hoofdprodukt hieraan specifiek aangepast en
tegelijk hiermee geleverd teneinde het gebruik van het hoofdprodukt uit
te breiden of te vergemakkelijken.

De Administratie van Economische Zaken besliste dat het gezamenlijk aanbod van een slaapkamer en een matras die door de fabrikant van het bed
hieraan niet specifiek aangepast werd, niet voldoet aan de bij artikel 37, 1°
gestelde voorwaarden (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, biz. 49).
132. De toegelaten verpakking (art. 37, 2°)

Ook het kosteloos aanbieden met een hoofdprodukt of -dienst van de voor
de bescherming en de conditionering der produkten gebruikte verpakkingen
of recipienten is toegelaten. Terzake client dan rekening gehouden met de
aard en de waarde van deze produkten.
Volgens de Administratie kan van deze verbodsontheffing genieten het
aanbod van zeeppoeder verpakt in een plastieken zak die zich in een linnen
tas bevindt die als boodschappentas kan gebruikt worden. Deze verpakking
kost 18 fr (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, biz. so).
133· Het aanbieden van kleine diensten en onbeduidende voorwerpen door het
handelsgebruik aanvaard (art. 37, 3°)

De Administratie (van Economische Zaken) is de mening toegedaan dat de
tegemoetkoming van een handelaar in de parkeerkosten van de voertuigen
van zijn klanten een .,kleine dienst" is in de zin van artikel 37, 3°.
Voornoemde Administratie is bovendien van oordeel dat het aanbieden aan
de koper van een voertuig door de verkoper van gratis gegeven cursussen
in het bestuur ervan of om zijn rijvaardigheid te vervolmaken als .,kleine
dienst" kan worden aangemerkt (Bull. Handelsregl., 1974, nr. 4, biz. 28
en 31).
134· Interpretatie van artikel 37, 5°

De prijs waartegen de aanbieder van de publicitaire voorwerpen bedoeld in
artikel 37, S0 deze voorwerpen heeft gekocht mag niet meer bedragen dan
S % van de verkoopprijs van het hoofdprodukt of van de dienst, waarmede
zij worden gegeven.
Terecht besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
dat het hier gaat om de effectief door de handelaar betaalde aankoopprijs
en niet om de waarde van het kwestieuze reclamevoorwerp (Vrz. Kh.
Brussel, 4 februari 1974, B.R.H., 1974, biz. 390-392).
134b. De Administratie van het Ministerie van Economische Zaken
besliste dat niet als een publicitair opschrift client te worden beschouwd,
het opschrift dat op de aangeboden voorwerpen is aangebracht in zeer kleine
of onleesbare letters, of zich op een plaats bevindt waar het praktisch niet
zichtbaar is. (Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, biz. 30).

135. Het toegeven van chromo's, vignetten en andere prenten met geringe
handelswaarde (art. 37, 6°)

Terecht oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Oudenaarde dat het toegeven van een gouden muntstuk bij iedere verkoop
van minstens I .500 fr niet kan worden aangemerkt als praktijk bedoeld door
artikel 37, 6° (Vrz. Kh. Oudenaarde, 11 januari I973, blz. I04-I05).
Van haar kant besliste de Administratie van Economische Zaken dat het
gezamenlijk aanbod van produkten en bankbriefjes met wettelijke koers
in sommige landen maar waarvan de omwisselwaarde miniem is, niet onder
toepassing van artikel 37, 6° valt (Bull. Handelsregl., I974, nr. 6, blz. 49).
136. Het toegeven van titels tot deelneming aan loterijen ingericht metals doel
de verkoopbevordering en regelmatig toegestaan bij toepassing van de wet van
3 I december I 85 I op de loterijen

Terzake zijn twee beslissingen van de Administratie bekend. In de eerste
stelt zij dat de wetgever minder het handelsdoel van de tombola zelf heeft
beoogd dan wel het handelsdoel van de afgifte in gezamenlijk aanbod van
een tombolabriefje (Bull. Handelsregl., I973, nr. 4, blz. 25).
In de tweede geeft ze haar mening te kennen t.a.v. de volgende praktijk.
Een handelaar biedt gezamenlijk met zijn produkten of diensten aan zijn
kopers een deelname aan in de verdeling van een hypotetische som, voort:
komend van winnende nummers van een loterij toegestaan door de wet
van 3 I december I 85I. Volgens de Administratie kan dit niet als aanbod
van titels tot deelneming aan die loterij beschouwd worden: de wet veroorlooft slechts het afleveren van titels die recht geven op een rechtstreekse
deelneming aan de trekking (Bull. Handelsregl., I974, nr. 5, blz. 2I).

Ill.

ANDERE BETWISTINGEN

137· Administratieve beslissing m.b.t. artikel 38, 3°

De Administratie beschouwt de afgifte bij aankoop van goederen, van een
check van een bepaald bedrag bestemd om ingeschreven te worden in een
spaarboekje op naam van de koper geopend bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas als een titel die recht geeft op een ristorno in geld, zoals voorzien
bij artikel 38, 3° (Bull. Handelsregl., I974, nr. 7-8, blz. 58).
138. Betwistingen m.b.t. artikel 39 en 41

Over de betwistingen m.b.t. de artikelen 39 en 4I WHP zal verder gehandeld worden (zie nr. 242).
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Openbare verkopingen

139· Algemeen
De artikelen 44 tot en met
van openbare verkoop.

so leggen het regime vast van bepaalde vormen

140. Reizende verkopen en niet verboden openbare verkopen.
Daar ,kunst-, verzamelings- en antiquariaatsvoorwerpen" niet onder
de toepassing van artikel 44 WHP vallen, mogen deze voorwerpen openbaar
worden verkocht, en is de bij artikel 47 voorgeschreven verplichting om in
speciaal daartoe bestemde lokalen te verkopen, niet toepasselijk.
Daaruit vloeit voort, dat de bepalingen van artikel 53 WHP (zie verder n°
143) waarbij de verkoop buiten de zetel of de werkelijke filialen verboden is,
haar voile draagwijdte behoudt ten aanzien van openbare verkopen die niet
in een daartoe bestemd verkooplokaal dienen plaats te hebben, en in zoverre
de betrokken handelaar van dergelijke publieke verkopingen een echt
systeemmaakt (Vrz. Kh. Leuven, 6juni 1974, R. W., 1974-1975,1959-1962
met noot J. Stuyck, 1963-1975 die terecht wijst op het niet gerechtvaardigde
van de stelling dat het om een systeem moet gaan.)

VII

AFDELING

Afgedwongen aankopen

141. Krachtens artikel 51 worden de afgedwongen aankopen verboden.
Er is terzake geen rechtspraak bekend.

AFDELING

VIII

Kettingverkoop

142. Het zogenaamde ,sneeuwbalprocede" wordt verboden op grond v'ari
artikel 52. Er is terzake geen rechtspraak bekend.
·

AFDELING

IX

Reizende verkopen

Wettekst

143• Artikel 53 bepaalt: Onverminderd de toepassing van de reglementering inzake ambulante handel en van de wettelijke bepalingen die gelden

voor de slijterijen van gegiste dranken en behoudens de afwijkingen verleend door de Koning voor produkten of in de voorwaarden die hij stelt,
is elke reizende verkoop verboden.
Wordt aangezien als reizende verkoop, elk aanbod tot verkoop, uitstalling
met het oog op de verkoop en de verkoop aan verbruiker door een handelaar
of een tussenpersoon buiten zijn voornaamste vestigingszetel, zijn bijhuizen of agentschappen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister,
of de lokalen gebruikt voor een handelsbeurs.

I. ToEPASS1NGsvooRWAARDEN
144· Een reizende verkoop impliceert een verkoop in een niet in de inschrijving
in het handelsregister vermeld lokaal

In de omschrijving van het begrip reizende verkoop zoals gegeven wordt
door artikel 53 tweede lid wordt het accent gelegd op de plaatsen vermeld in de inschrijving in het handelsregister. Terecht onderzochten
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven en van de rechtbank van koophandel te Brugge het reeel karakter van deze inschrijving in
de aan hun oordeel voorgelegde gevallen. In beide gevallen werd de kwestieuze inschrijving als fictief beschouwd.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven kwam tot deze
conclusie omdat de bijkomende inschrijving gebeurde ongeveer tien jaar
na de aanvang van de zag. handelsfiliaal, onmiddellijk na het van kracht
worden van de wet op de handelspraktijken. Te bijkomende titel steunde
de Voorzitter op de vaststelling dat het zag. ,bijhuis" in feite een zaal is
die slechts gemiddeld driemaal per jaar voor enkele uren wordt gehuurd
en dat verweerder aldaar voor de rest van het jaar nooit enige handelsactiviteit uitoefent (6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1959-1962).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge stelde vast dat
een inschrijving in het handelsregister met als opgave van vestigingsplaats
het adres van het Cultureel Centrum te Hasselt blijkbaar niet wijst op een
doorlopende uitoefening van handel aldaar. Niet alleen heeft de tentoonstelling gevolgd door veiling slechts twee maal gedurende enkele uren
plaats gehad aldaar, bovendien heeft de verweerder geen doorlopende
beschikking over dat bepaald lokaal (Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975,
R. W., 1975-1976, 2034-2036 met noot van P. De Vroede).
I45· Vergt de reizende verkoop opeenvolgende verplaatsingen van koopwaren
in ongewone lokalen?

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (29 januari
1973, B.R.H., 1975, blz. 500-505) hierin gevolgd door het hof van beroep
te Brussel (13 januari 1975 ibidem biz. 505-508) besliste dat het begrip
reizende verkoop vreemd is aan een toevallige verkoop in de lokalen van
een werkgever.

Voor de toepassing van artikel 53 is vereist een door de handelaar gebruikt
systeem, dat, met het doel op hun verkoop, uit opeenvolgende verplaatsingen
van de koopwaren in ongewone lokalen bestaat. O.i. kan deze stelling niet
worden bijgetreden.
q6. De verkoop in de lokalen gebruikt voor een handelsbeurs valt niet onder
de toepassing van artikel 53

Naar het voorbeeld van wat wordt bepaald in de wet van 2 juli 1970
m.b.t. de verkoop op afbetaling besliste de wetgever de verkoop in een
handelsbeurs gelijk te stellen met de verkoop in de hoofdinrichting waar
de handelaar zijn handel uitbaat (De Caluwe, o.c., nr. 613).
Het moet dan vanzelfsprekend om een handelsbeurs gaan. De verkoop
van tapijten in een parochiezaal werd door de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Turnhout niet als verkoop in een handelsbeurs aangemerkt omdat slechts als handelsbeurs een daartoe bijzonder ingerichte
verkoopplaats kan beschouwd worden (Vrz. Kh. Turnhout, 16 maart 1973,
Bull. Handelsregl., 1973, nr. 3, biz. 40 in resume).

II.

LEURHANDEL OF REIZENDE VERKOOP

?

147· Artikel 53 heeft reeds aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties. Zulks vindt zijn oorsprong in de ontoereikende afbakening tussen
de reglementering van de reizende verkopen ener,Zijds en deze van de leurhandel anderzijds.
Zo oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde dat de uitstalling van en de verkoop van kookpotten in tentoonstellingszalen buiten de hoofdvestiging van de betrokken handelaar onder
de reglementering van de leurhandel valt (K.B. nr. 82 van 28 november
1939, K.B. van 16 october 1951).
De twee tentoonstellingszalen waarover hierboven sprake zijn onbetwistbaar
plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd om
gebruikt te worden voor de verkoop of tekoopaanbieding (Vrz. Kh. Dendermonde, 16 april 1973, R. W., 1973-1974, 2287-2289; B.R.H., 1973, biz. 497501 met noot X. Leurquin die de beslissing niet bijtreedt).
Bij arrest van 20 november 1973 van het hof van beroep te Gent wordt dit
vonnis hervormd. De aangevochten praktijk is een reizende verkoop, zo
beslist het hof, hierbij op de volgende overweging steunend : , Uit de economie van artikel 2 van het K.B. nr. 82 van 28 november 1939 blijkt dat
worden bedoeld de plaatsen die vrij openstaan voor het publiek en waar
eenieder zich om het even welke reden mag bevinden".
Dit is niet het geval voor prive zalen speciaal in huur genomen met het
oog op het uitstallen en de verkoop van handelsartikelen en waar het publiek
slechts toegelaten wordt om er de tentoongestelde artikelen te bezichtigen
ofte kopen.

Dergelijke zalen zijn voor de tijd van de in huurneming door de handelaar,
bestemd om te worden gebruikt voor de verkoop en voor verkoopaanbiedingen en dienen om die redenen gelijkgesteld te worden (Gent, 20 november 1973, R. W., 1974-1975, 50-52).
148. In een ongeveer gelijkaardige zaak besliste het hof van beroep te Gent
evenwel dat de aangevochten praktijk wel onder het begrip leurhandel
ressorteerde en dienvolgens deze reglementering en niet artikel 53 WHP
diende te worden toegepast. Hierna de motivering van het hof: ,Uit de
wettekst (art. 53 WHP) volgt dat de verkopen die vallen onder de reglementering inzake leurhandel uitgesloten zijn uit de bepalingen van artikel
53 WHP en derhalve ook uit de bepalingen van het koninklijk besluit van
22 april 1974 (hierover verder nr. 151 e.v.).
Het Koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939 beschouwt als leurhandel ,de verkoop of het te koop aanbieden aan de verbruiker van alle
waren of goederen en in het algemeen van gelijk welke voorwerpen (artikel2)
gedaan in plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd
voor de verkoop of voor verkoopaanbiedingen (artikel 3).
De zalen van de Hostellerie St. Nicolas zijn voor de duur der tentoonstelling van tapijten, gedurende de openingsuren voor het publiek toegankelijk. Het 3° van artikel 2 bedoelt met plaatsen toegankelijk voor het
publiek niet uitsluitend de plaatsen waartoe elkeen, ten allen tijde en zonder
bepaalde reden toegang kan nemeri; li.et-2°-van arfikelJ·rnaaktgeenonder~
scheid tussen plaatsen van het prive eigendom of van het openbaar domein,
aangezien voorportalen, uitgangen en gangen door de eigenaars voor toegang
van het publiek opengelaten, gelijkgesteld worden met de openbare weg.
De zalen van de Hostellerie St. Nicolas maken deel uit van een hotelbedrijf
en zijn alsdusdanig in hoofdorde bestemd voor de uitvoering van dienstprestaties ten behoeve van de hotelgasten; hun bestemxning blijft ongewijzigd ook al worden ze sporadisch en voor korte duur gebruikt voor
andere doeleinden, waaronder het uitstallen van tapijten voor verkoop. De
reglementering op de leurhandel zou zonder voorwerp zijn wat betreft de
,plaatsen" niet specifiek bestemd voor de verkoop of voor verkoopaanbiedingen" indien hun specifieke bestemxning door de verboden verkoopsactie
zelf bepaald werd (Gent, 27 juni 1975, R. W. 1975-1976, 931-934 met instemmende noot van J, Stuyck, 935-936).

Beoordeling
149· A - Het komt ons voor dat in beide gevallen door het hof van beroep
te Gent uit het oog werd verloren dat los van de interpretatie te geven
aan de begrippen , ... plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd om gebruikt te worden voor de verkoop of voor verkoopaanbieding", de omschrijving van het begrip reizende verkoop, zoals voor-

komend in artikel 53 WHP een bandeling dekt die buiten bet toepassingsgebied van de wetgeving op de leurbandel valt.
lnderdaad, ook de ,uitstalling met bet oog op de verkoop" valt onder bet
begrip ,reizende verkoop". Zodoende kan de stelling verdedigd worden
dat bet verbod van reizende verkoop een dubbel doel nastreeft : ·
a. bet verbieden van verricbtingen die terwille van de plaats waar ze
gebeuren niet onder de toepassing van de wetgeving op de leurbandel
vallen,
·
b. bet verbieden van een verricbting zijnde bet uitstallen met bet oog op
de verkoop, ongeacbt of deze verricbting aldan niet gebeurt in omstandigbeden die de toepassing van de wetgeving op de leurhandel met zich brengt
(In dezelfde zin Stuyck, J., Agressieve verkoopmethoden, randnummer 194).
Het bezwaar resulterend uit een gelijktijdige toepassing van twee wetgevingen Ievert o.i. een bijkomend argument voor de noodzakelijkheid de
lege ferenda daaraan te dokteren.
B - Artikel 2-3° van het koninklijk besluit nr. 82 van 28 november
1939 luidt als volgt: , ... op openbare markten, inbegrepen de kermissen,
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foren, hallen, overdekte markten en de plaatsen toegankelijk voor het publiek
en niet specifiek bestemd om gebruikt te worden voor de verkoop of voor
verkoopaanbieding". Hier stellen zich dus drie vragen:
a. W ordt er een onderscheid gemaakt tussen plaatsen van het openbaar
domein en plaatsen van het prive domein ?
b. Wat client te worden verstaan onder ,toegankelijk voor het publiek?
c. Welke betekenis te hechten aan ,niet specifiek bestemd voor de verkoop
of de te koopaanbieding" ?

Ad. a. In zijn arrest van 27 juni 1975 stelt het hof van beroep te Gent, bij
analogie met artikel 2, 2° van het K.B. nr. 82 van 28 november 1939, dat
ook in artikel 2, 3° geen onderscheid gemaakt wordt tussen plaatsen van
het prive domein of van het openbaar doemein. Wij kunnen deze vaststelling bijtreden ook al is ze o.i. in deze kontekst eerder irrelevant.
Beslissend zijn inderdaad de twee andere criteria.
Ad. b. Het begrip ,toegankelijk voor het publiek" client o.i. opgevat in de
zin van , waar het publiek in elke omstandigheid, ongehinderd en zonder
speciale toelating binnen mag".
In een drankgelegenheid mag het publiek ongevraagd binnen; in de vergaderzaal achter of hoven de drankgelegenheid mag het publiek slechts
binnen met de toelating van de uitbater of van diegene die bedoelde zaal
gehuurd heeft.
Het komt er dus op aan te weten of deze vrije toegankelijkheid in elke
omstandigheid client te bestaan of ook kan resulteren bvb. uit de beslissing
van de inrichter van een verkoop. Wij zijn geneigd te opteren voor de eerste
stelling. De vrije toegankelijkheid in de zin van de wetgeving op de leur-

handel is een objectieve hoedanigheid van de plaats waar men zich voorneemt te verkopen, zij resulteert niet uit een tijdelijke, andere aanwending.
Een hotelkamer is niet vrij toegankelijk voor het publiek en deze toestand
wordt bvb. door advertenties niet gewijzigd (anders Brussel, 18 januari
1958, ]. T., 1958, biz. 188 en Vrz. Kh. Brussel, 25 november 1974, Bull.
Handelsregl., 1975, nr. 11-12, blz. 50-58).
Wij hanteren in deze het criterium dat door het hof van beroep te Gent
(tweede arrest) werd aangewend m.b.t. het begrip ,niet specifiek bestemd
voor de verkoop".
Wij onderschrijven dus het standpunt ingenomen door het hof van beroep
te Gent in het arrest van 20 november 1973 (R. W., 1974-1975, blz. 50-52)
en door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te St. Niklaas in
zijn beslissing van 30 november 1973 (in resume: Bull. Handelsregl., 1974,
nr. 6, blz. 64).
Ad. c. Wat het begrip ,niet specifiek bestemd voor de verkoop" betreft
client het standpunt van het hof van beroep te Gent (tweede arrest) bijgetreden te worden. Als beoordelingscriterium geldt de normale bestemming
en niet de bij beslissing van de inrichter van een verkoop omgebogen
bestemming.

Ill.
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AFWIJKINGEN VAN HET VERBOD VAN REIZENDE VERKOPEN

151. De reeds vrij verwarde toestand werd nog bemoeilijkt door het
koninklijk besluit van 22 april 1974 houdende sommige afwijkingen van
het verbod van reizende verkoop (Staatsblad, 4 mei 1974).
Dit koninklijk besluit geeft een nieuwe bepaling van de reizende verkoop.
De reizende verkoop omschreven in artikel 53 lid 2 van de wet, zo zegt
voornoemd K.B., is die welke plaats heeft in een prive lokaal, d.i. een lokaal
dat niet toegankelijk is voor het publiek (artikel r).
Vervolgens bepaalt hetzelfde koninklijk besluit in zijn artikel 2, dat het
verbod van reizende verkopen niet geldt,
a. Indien het aanbod tot verkoop, de uitstalling met het oog op de verkoop
of de verkoop gebeurt ten huize van de verkoper en op zijn verzoek.
b. Indien het aanbod tot verkoop, de uitstalling met het oog op de verkoop
of de verkoop gebeurt ten huize van een ander natuurlijk persoon dan de
koper voorzover aan vier voorwaarden wordt voldaan.

Het K.B. van 22 april 1974 werd toegepast
152. Trots de ietwat schampere opmerking dat ingevolge het koninklijk
besluit van 22 april 1974, artikel 53 WHP duidelijk beperkt blijft tot de
verkoop van het type ,home party" systeem, past de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Leuven zonder meer het betrokken besluit

toe (Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1959-1962 met noot
van J. Stuyck, ibidem 1963-1975 die met deze beslissing niet akkoord gaat).
Zulks gebeurt eveneens door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel (Vrz. Kh. Brussel, 25 november 1974, Bull. Handelsregl., 1975,
nr. 11-12, biz. 50-58).
153· Zo de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge eveneens
het hier besproken K.B. toepaste dan ging hij toch dieper op het probleem in~
Volgens hem is artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1974 te
beschouwen als een aanvullende begdpsomschrijving van artikel 53 tweede
lid WHP. De Voorzitter steunt zijn bewering op de vaststelling dat in
artikel 3 van voornoemd koninklijk besluit verder verwezen wordt naar de
omstandigheden waarin verkoopsverrichtingen als reizende verkopen dienen
te worden aangemerkt zoals bepaald in artikel 53 tweede lid WHP. (Vrz.
Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976, 2034-2036 'met noot
van P. De Vroede).

Het K.B. van
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april 1974 is onwettelijk

154. O.i. is het overduidelijk dat de Koning de bevoegdheid die hem
krachtens artikel 53 eerste lid WHP wordt verleend om voor bepaalde
produkten die hij aanwijst of onder voorwaarden die hij stelt afwijkingen
te verlenen, gebruikt heeft om van de reizende verkoop een nieuwe - vernauwende - bepaling te geven.
Dit standpunt wordt gedeeld door de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel die voor deze reden, in een vonnis van 5 september
1975 de toepassing van het K.B. van 22 april 1974 heeft geweigerd (Vrz.
Kh. Brussel, R. W., 1975-1976, 619-623; B.R.H., 1975, biz. 594-608 met
noot van P. De Vroede).
(In de zin van de onwettelijkheid van het besproken K.B. zie ook J, Stuyck,
noot onder Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1969).
155· Wat het standpunt van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge betreft zijn we van oordeel dat het feit dat in de formulering van artikel 3 van het K.B. teruggegrepen wordt naar de bepaling van
de reizende verkoop voorkomend in artikel 53, tweede lid WHP. het bepaalde in de artikelen een en twee van bedoeld koninklijk besluit niet
ongedaan kan maken (zie P. De Vroede, noot, R. W., 1975-1976, 2034-2037).
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OVER PRAKTI]KEN STREKKEND TOT HET
VERDRMIEN VAN DE NORMALE VOORWAARDEN
DER MEDEDINGING
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INLEIDING

Wettekst

156. Artikel54: verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad waarbij een handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van
een of meer andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden.
I57· De betekenis van het begrip ,handelsgebruiken"
Handelsgebruiken is hier op te vatten in de zin van handelspraktijken.
De Voorzitter van de rechtballk. van koophandel te Luik zegt terzake:
,cette expression (usages en matiere commerciale) ne doit pas necessairement etre comprise dans le sens restrictif du comportement habituel et
notoire d'un milieu commercial qui est susceptible, a titre suppletif de
creer une regie de droit, mais dans le sens de ,pratique commerciale"
(Vrz. Kh. Ltiik, 2 januati 19'73, B.R.H., 1973, blz. 112).
Gotzen (noot onder Kh. Turnhout, 21 april 1971, R. W., 1971-1972,
I069) stelt dat gebruik niet alleen is wat een gegeven doen- of denkwijze is,
daar zelfs een gevestigde usance nog niet noodzakelijk een gebruik is.
Daarenboven kan ook iets dat nieuw is als gebruik bestempeld worden.
Hetgeen belangrijk is voor het begrip ,eerlijke handelsgebruiken" is wat
beantwoordt aan het behoorlijkheidsgevoel. Dit is het voornaamste criterium.
158. Is de norm van artikel 54 WHP. de alles beheersende norm?
De verhouding van artikel 54 t.o.v. alle met name in de wet behandelde
praktijken en gedragingen kwam enkele malen aan de orde.
Volgens de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi
formuleert artikel 54 de algemeen geldende norm waaraan de zelfs door
de wet toegelaten gedragingen en praktijken ondergeschikt zijn (Vrz. Kh.
Charleroi, I I februari I975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, blz. 72-79).
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout ziet het
anders. Volgens hem bevat de wet van 14 juli 1971 twee delen, enerzijds
de handelspraktijken aan ,welomschreven" regelingen, gebods- en ver~
bodsbepalingen onderworpen (art. 2 tot 53 van de wet); anderzijds verbiedt ze (art. 54) in het kader der mededinging alle daden van hetzij
handelaars, hetzij ambachtslieden die strijdig zijn met de eerlijke handels700
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gebruiken, d.w.z. gebruiken waarvan het materiele bestanddeel (een herhaald doen of laten) ondergeschikt is aan het beslissende psychische
gegeven nl. het oordeel der betrokkenen of zijzelf evenals hun beroepsgenoten aldus behoren te handelen; deze daden dienen van aard te zijn
schade te (kunnen) berokkenen aan handelaars- of ambachtsbelangen.
Wanneer de aangevochten verkoopstechniek een inbreuk is op welbepaalde
in de wet op de handelspraktijken beschreven verbodsbepalingen (in
casu art. 20, 4° en 35), dan is het niet aangetoond dat de kwestige verkooptechniek alsdusdanig te beoordelen is als zijnde het stellen van met eerlijke handelsgebruiken strijdige daden (Vrz. Kh. Turnhout, 24 november
1972, R. W., 1973-1974, 838-841). Stuyck deelt deze zienswijze niet:
elke wetsovertreding, althans elke overtreding van een der materieelrechtelijke bepalingen van de wet op de handelspraktijken, inclusief die
bepalingen die als zodanig met een vordering tot staking werden bedacht,
is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Vallen evenwel niet onder
artikel 54 de daden die reeds elders in de wet op de handelspraktijken
(Hoofdstuk II) als daden van ongeoorloofde mededinging worden aangezien (ibidem, 845).
Dit standpunt· kan bijgetreden voorzover de overtreding van een der
bepalingen waarover Stuyck het heeft, van aard is de belangen van een
handelaar of van een ambachtsman te schaden of te kunnen schaden.
I59· Het wegvallen van het vernauwend concurrentiebegrip

In enkele beslissingen wordt gewezen op het wegvallen van het vernauwend concurrentiebegrip dat centraal stond in het nu opgeheven
koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934. Het is niet meer nodig
dat de partijen zich op eenzelfde concurrentieniveau bevinden (Vrz. Rb
Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H., 1973 blz. 125-129).
,Indien op grond van de beperkende tekst van het K.B. nr. 55 van 23
december 1934 een onderscheid werd gemaakt tussen handelaars die zich
niet op hetzelfde vlak van concurrentie bevonden dan heeft de wet op de
handelspraktijken (art. 54) dit onderscheid zonder gevolg gemaakt"
(Vrz. Kh. Brussel, 12 juli 1973, B.R.H., 1973, blz. 586).
,De vordering kan ingesteld worden door een industrieel of een groothandelaar tegen een kleinhandelaar die dezelfde soort van produkten
verkoopt. Inderdaad, deze industrieel of groothandelaar kan er belang
bij hebben dat geen verwarring zou worden gesticht tussen hun bedrijfsnaam en die gebruikt door de detaillist (Vrz. Kh. Hasselt, 24 december
1971, R. W., 1973-1974, 2116-2117 - Zie ook Vrz. Kh. Antwerpen, 9 november 1971, R. W., 1971-1972, 870-874 en Vrz. Kh. Brussel, 4 juni
1974, B.R.H., 1975, blz. 170-173).
160.

De goede trouw

Evenals onder de gelding van het K.B. nr. 55 van 23 december 1934
wordt door de verweerder in een vordering tot staking tevergeefs de
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goede trouw ingeroepen (zie a.m. Vrz. Kh. Brussel, 20 november 1972,
B.R.H., 1975, blz. 52-58).
161.

De inhoudelijke betekenis van artikel 54

Er bestaat in de rechtsleer en in de rechtspraak betwisting aangaande
de inhoudelijke betekenis van artikel 54·
Consensus is er rand het volgende :
a. De met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad is elke gedraging
die als dusdanig aan te merken is en die niet reeds door een of andere
wettekst verboden of gereglementeerd wordt.
b. De niet eerbiediging van de wet met economisch karakter waardoor
de concurrentiepositie van beroepsgenoten kan aangetast worden, is
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad m.a.w. daden die
reeds door andere wetten worden verboden of gereglementeerd vallen
eveneens onder de norm geformuleerd door artikel 54·
De betwisting gaat over het volgende : kunnen de daden waarvoor de wet
op de handelspraktijken een strafrechtelijke beteugeling instelt eveneens
beschouwd worden als daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken,
met de daaraan verbonden bestrijdingsprocedure?
Op het praktisch belang van deze betwisting zal verder gewezen worden
(zie nr. 232-236).

II. -

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL

AFDELING

54

I

Gedragingen en/of daden die niet onder toepassing
van een specifieke wettelijke bepaling vallen
en die kunnen aangemerkt worden
als daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken

A.

ftET

SCHEPPEN

VAN

VERWARRING

TUSSEN

TWEE

ONDERNEMERS

OF

ONDERNEMINGEN

162.

Algemeen

Oak al is de beoordeling van het verwarringsnstco een feitenkwestie
tach stelt men vast dat terzake de volgende criteria worden gehanteerd:
de identiteit van de benamingen, de gehele of gedeeltelijke gelijkluidendheid, de wederzijdse ligging der elkaar bekampende concurrenten, het
voeren van dezelfde produkten.
,Om te slagen in een vordering tot staken van het gebruik, door een concurrent, van een benaming die met de zijne gelijkenis vertoont, moet
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de handelaar, eiser, niet bewijzen dater zekere nabootsing van de handelsnaam bestaat maar wel dat om reden van de ligging samen genomen met
andere feitelijke omstandigheden, het zeker is dat het publiek zich kan
vergissen en tot verwarring kan gebracht worden". Aldus de Voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel (Vrz. Kh. Brussel, 25 maart
1974, B.R.H., 1974, biz. 6o8-612).
Gevallen waarin de verwarring voor mogelijk werd gehouden
163. N. V. Philips- H. Philips

De benamingen N.V. Philips en H. Philips zijn ten opzichte van de
N.V. Philips verwarringstichtend daar niet ontkend wordt dat de aanlegger v66r de verweerder de benaming N.V. Philips heeft gebruikt.
Verbod wordt aan de verweerder opgelegd onder welke vorm ook, vermelding op publiciteitsmateriaal, handelsdocumenten, briefpapier en
diesmeer de naam Philips te gebruiken zonder deze te Iaten voorafgaan
door de voornaam Hugo voluit en in dezelfde lettergrootte en letterype
geschreven of gedrukt (Vrz. Kh. Hasselt, 24 december 1971, R. W.,
1973-1974, 2II6-2117).
164. Diners's Club - Dina's Club

Er bestaat een verwarringsrisico tussen de benamingen ,Diner's Club
Benelux" en ,Dino' s Club". Als verwarringselementen worden weerhouden het moeilijk fonetisch onderscheid tussen beide benamingen
en de treffende grafische gelijkenis. Bevolen wordt op te houden met het
gebruik van de benaming Dino's Club. Bovendien wordt het bevel opgelegd de benaming Dino's Club te wijzigen (Vrz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H., 1973, biz. 125-129).
Volgens I. Verougstraete en H. Swennen trad de Voorzitter hier buiten
zijn bevoegdheid (Kroniek van Belgisch economisch recht, S.E. W., 1974,
biz. 501). A. Braun in zijn instemmende noot (B.R.H., 1973, biz. 129)
adstrueert dat de Voorzitter slechts zijn boekje zou te buitengaan zo hij
een wijziging in een bepaalde zin had opgelegd.
165. Meublo- Meublo Discount

Nadat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel de
verwarringsmogelijkheid tussen de te Antwerpen gevestigde meubelzaak Meublo en de te St. Jans Molenbeek gelijkaardige zaak Meublo
Discount van de hand had gewezen (Vrz. Kh. Brussel, 29 maart 1974,
onuitg.) kwam het hof van beroep te Brussel tot een ander besluit omdat
uit nieuwe elementen was gebleken dat de te Antwerpen gevestigde zaak
Meublo (Ianger gevestigd dan de concurrent) ook in de streek van Brussel
klanten had.
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Het hof beschouwde als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aan de
handelsnaam een typische term toe te voegen waardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan met betrekking tot een andere voordien opgerichte firma die dezelfde of een gelijkaardige term in haar benaming voert
en die ~p dezelfde clientele is aangewezen. Het hof besluit dienvolgens
dat de vordering bij toepassing van artikel 20, 3° (handelspubliciteit) en
54 WHP. gegrond is en legt aan de geintimeerde verbod op in haar handelspubliciteit de benaming ,Meublo" nog te vermelden (Brussel, 2 oktober
1975, R.
1975-1976, 2492-2494).

w.,

166. Barbara Fourrures- Barbara

Het uithangbord ,Barbara Fourrures" moet worden verboden wegens
aantasting van het recht op het uithangbord ,Barbara" dat een modewinkel aanduidt die zich in dezelfde galerij bevindt (Vrz. Kh. Brussel,
4 juni 1973, B.R.H., 1973, blz. 465-469).
167. Rega- Reba

De benamingen Rega en Reba gelijken veel op elkaar en bij niet zeer
duidelijke uitspraak zijn ze praktisch gelijkklinkend. Bovendien wordt
voor de bewuste benamingen in een folder van hetzelfde type hetzelfde
lettertype gebruikt. De mogelijkheid tot verwarring wordt nog verhoogd
door het feit dat het telefoonnummer dat de verweerder nog steeds gebruikt hetzelfde is dat hij destijds had toen hij bij aanlegger in dienst was.
Dit telefoonnummer kwam voor op de reclamefolder, briefpapier en fakturen van de aanlegger. Het is dus bekend bij de klientele als nummer van
de aanlegger en is een actief element van diens handel. Verweerder doet
tekort aan het exclusieve recht van aanlegster op zijn handelszaak (Vrz.
Kh. Turnhout, 5 juli 1974, R. W., 1974-1975, 1595-1596).
168. ]osz- ]osz

Is strafbaar het feit voor een handelaar om te trachten dank zij de verwarring die geroepen is te ontstaan, profijt te halen uit het gebruik voor
handelsdoeleinden van een ongewone lettercombinatie die een soort
van voornaam uitmaakt (Josz) wanneer zulks de familienaam is van een
ter plaatse gevestigd welbekend concurrent. Het heeft weinig belang dat
met dit gebruik begonnen werd vooraleer er werkelijke mededinging
bestond tussen partijen (Vrz. Kh. Brussel, 2 oktober 1972, bevestigd
door Brussel, 3 januari 1974, B.R.H., 1974, blz. 599-607).
169. Het gebruik van dezelfde rekken

Het gebruiken van de rekken van de handelaar van wie men vroeger
het alleenverkooprecht had bekomen is verwarringstichtend ook al werden
deze rekken met een kleur overschilderd. Het gaat hier om rekken die een
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eigen karakter hebben en bedacht werden voor het gebruik van speciale
verkopingen waaraan hun vorm beantwoordt.
Voor de beoordeling van het verwarringsrisico moet meer rekening worden
gehouden met de gelijkenissen dan met de verschillen zich daarbij plaatsend
op het vlak van een doorsnee publiek (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974,
B.R.H., 1975, biz. 194-206 met noot A. De Caluwe).
Gevallen waarin de verwarringsmogelijkheid niet werd weerhouden
170.

Twee identieke benamingen

Verwarring wordt door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout uitgesloten trots het feit dat de twee procesvoerende
partijen een firma uitbaatten met juist dezelfde maatschappelijke benaming·
Het maatschappelijk doel van beide firma's toont evenwel een welbepaalde
onderscheiden handelsactiviteit aan.
Bij de specifieke handelsclientele van beide partijen kan geen verwarring
gesticht worden. Wei wordt de tweede firma bevolen bij toepassing van
artikel 117 van de samengeschakelde wetten op de vennootschappen haar
maatschappelijke benaming te wijzigen (Vrz. Kh. Turnhout, 15 december
1972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, biz. 33 in resume).
171.

De benaming KURBO voor een platenhandel en voor een weekblad

Het vroeger gebruik voor een platenhandel van de benaming Kurbo
in het lokaal waar vervolgens de uitgave van het blad Noorderkemenp
verzekerd wordt is niet van aard bij het publiek verwarring te stichten
wanneer de gewezen bediende van het blad Noorderkempen achteraf zelf
een blad uitgeeft onder de benaming Kurbo. Aldus besliste de Voorzit1 er
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen die evenmin als daden
van onrechtmatige mededinging aanmerkte het vestigen van een gelijkaardige zaak zelfs op een korte afstand van de burelen van de eiser, alsook
het drukken van het weekblad ,Kurbo Magazien" op dezelfde pers als
deze door eiser aangewend (Vrz. Kh. Antwerpen, 23 juni 1972, B.R.H.,
1972, biz. 493-496). In zijn instemmende noot wijst A. De Caluwe er
op dat de vestiging op korte afstand in sommige gevallen als onrechtmatige
mededinging kan beschouwd worden, wanneer ze van aard is of bedoeld
om het publiek te misleiden en zich het clienteel van de eerste gevestigde
firma, door verwarring toe te eigenen. (A. De Caluwe, ibidem, biz. 496497 met vermelding van rechtspraak onder de gelding van het K.B. nr. 55
van 23 december 1934).
172.

Royal Windsor Hotel- Hotel Windsor

De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel moest uitspraak doen over de mogelijke verwarring tussen de benamingen Royal
Windsor Hotel en Hotel Windsor, beide hotels te Brussel gevestigd.

Steunend op het werk van De Caluwe (t. I, blz. 290) onderzocht de rechter
of de clientele de twee concurrerende hotels kon. verwarren. Uit de voorgelegde, feiten kon dergelijke verwarringsmogelijkheid niet worden afgeleid (Vrz. Kh. Brussel, 10 juni 1974, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 9-10
blz. 31-37).

173· Gill's- Gilles
Verwarring is niet mogelijk tussen de uithangborden ,Gill's" (van verweerder) en ,Gilles" (van eiser) gebruikt voor kledingszaken, gelet op
hun verschillend grafisme evenals op het verschil bestaand op het auditieve vlak.
In deze beslissing hebben ook een rol gespeeld de relatieve verwijdering
tussen de concurrerende zaken waarvan de uitstraling gering is zoals trouwens ook het gebied van het aanbod van gelijkaardige produkten, het feit
dat indien eiser drie winkels uitbaat waarvan twee te Brussel-stad waar
de verweerder handel drijft- deze winkels wijkzaken zijn en geen verscheidene bijhuizen van eenzelfde onderneming waarvan de gelijke benaming van doorslaggevend belang is (Vrz. Kh. Brussel, 20 november
1972, bevestigd: Brussel, 15 mei 1973, B.R.H., 1975, biz. 52-60).

174· Regnier - Reniers
V erwarring is eveneens uitgesloten tussen de benamingen Regnier en
Reniers gebruikt voor kapsalons. Grafisch is deze verwarring niet mogelijk (het ene salon heeft als uithangbord Coiffure Regnier, het andere
Reniers), ze is het evenmin op fonetisch vlak (de uitspraak Regnier zelfs
door franstaligen kan niet verward worden met deze van Reniers).
Zelfs in geval van homonymie zou de eis niet gegrond zijn. Men zou in
deze hypothese niet komen tot een gebruiksverbod van de patroniem
maar wei tot het opleggen van reglementaire maatregelen m.b.t. dat gebruik
(toevoegingen aan de eigennaam, voorgeschreven vormen voor zijn gebruik
dit alles in de optiek van een nodig gebleken differentiatie. (Vrz. Kh.
Brussel, 3 januari 1972, B.R.H., 1972, blz. 228-232) (Zie ook randnummer 69).

175· Etilux- Etalux
Er bestaat geen noemenswaardig risico tot verwarring in de handel van
etiketten, tussen benamingen ,Etilux", firma van eiser en ,Etalux"
maatschappelijke benaming van verweerster.
Het verzoek om een einde te stellen aan het gebruik van dergelijke benaming moet worden afgewezen. Dit gebruik is trouwens reeds oud en werd
aangewend zonder dat er kritiek werd op uitgebracht, op een tijdstip
waarop de ondernemingen mekaar niet kenden omdat ze zich toen richtten
tot een verschillende plaatselijke clientele (Luik, Brussel). · Uiteindelijk is

het enige contactpunt de Gouden Gids waar beide firma's in dezelfde
rubriek adverteren (Vrz. Kh. Brussel, 25 september 1972, B.R.H., 1974,
biz. 616-621).
176. Pop's- Popin

Verwarringsmogelijkheid tussen de benamingen Pop's en Popin wordt
eveneens uitgesloten. In deze beslissing spelen volgende overwegingen
de doorslaggevende rol :
a. De finale van het woord dat client als handelsnaam van de verweerster
bestaat uit twee letters die een steunlettergreep uitmaken, volledig
vreemd bij de benaming van de winkel van de aanlegger; dit verschil
wordt nog versterkt door de afmetingen, de vormen, de kleuren en de
schikkingen van de beide uithangborden evenals door het uitzicht van
de concurrerende winkels.
b. Het lang uitblijven van enig optreden vanwege de aanlegger ondergraaft de stelling van een rdHe verwarring of verwarringsmogelijkheid
(Vrz. Kh. Brussel, 25 maart 1974, B.R.H., 1974, biz. 6o8-612).
177. 5

aSec- Net a Sec

Er is geen verwarring mogelijk tussen ,5 a Sec" en ,Net a Sec" onder het dubbel aspect van de fonetiek en van de idee. Het gebruik van
deze benamingen (uithangbord, publicitaire reproductie van hun elementen) vertoont trouwens opmerkelijke verschillen. Om het gevaar van verwarring te beoordelen moet rekening gehouden worden met de plaats
van de concurrerende zaken waarvan het uitstralingsgebied beperkt is
(Vrz. Kh. Brussel, 6 mei 1974, B.R.H., 1974, biz. 613-616).
178. Smyrnalaine - Smyrnatapis

Na te hebben vastgesteld dat de benamingen Smyrne en Smyrna in
het openbaar domein zijn gevallen verwerpt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik de mogelijkheid voor de clientele, de
benamingen ,Smyrnalaine" en ,Smyrnatapis" te verwarren.
Deze eventualiteit is des te meer onwaarschijnlijk dat er een verschil in
grafisme is in de advertenties waar beide benamingen in voorkomen
(Vrz. Kh. Doornik, 22 april 1975, ]. T., 1975, biz. 465-466).
Ben paar nevenproblemen

179• De geldigheid van de maatschappelijke benaming van een vennootschap moet worden getoetst op de dag van haar oprichting. Een vennootschap kan niet met terugwerkende kracht worden opgericht ook wanneer
de statuten het begin van de activitet der vennootschap op een vroeger

datum situeren (Vrz. Kh. Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, biz.
575-585).
180. Slechts de uitvinder van een handelsnaam bezit hierop het privatieve
eigendomsrecht tenzij bewezen zou zijn dat een andere dit privatieve
eigendomsrecht van d? uitvinder zou verworven hebben. Een manager
in de kleinkunst leidde een vordering in tegen een andere manager in de
kleinkunst die ·zich van de handelsnaam bedient waaronder de eerste
manager bekend is. De aanlegger is evenwel niet de uitvinder van deze
handelsnaam en heeft er het privatieve eigendomsrecht vanwege de uitvinder niet van bekomen. Zijn vordering client dus te worden afgewezen
(Vrz. Kh. Kortrijk, 18 november 1971, B.R.H., 1974, biz. 490-493).

B.

COPIEREN, SLAAFS NABOOTSEN, AFVORMEN, OVERGIETEN

Het dubbele beoordelingscriterium: het bestaan van een privatief recht en
de verwarringsmogelijkheid
Algemeen
181. Het cop1eren,- slaafs nabootsen, tot zelfs _afvonn~n __en overgieten
toe wordt niet als onrechtmatige daad aangemerkt wanneer het gaat om
voorwerpen waarop niemand privatieve rechten kan Iaten gelden (Cass.,
4 november 1954, Pas., 1955, I, 187).

Toch zal de aldus omschreven nabootsingsvrijheid een einde nemen wanneer het gevaar van verwarring begint (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974,
B.R.H., 1975, biz. 194-206 met noot van A. De Caluwe).
Vanzelfsprekend kan slechts bevolen worden eventueel slaafs nagebootste
handelsdocumenten niet meer te gebruiken, voor zover bewezen is dat er
wei degelijk gebruik is geweest (Vrz. Kh. Brussel, 3 december 1973,
Bull. Handelsregl., 1974, nr. 6, biz. 54 in resume).
182.

Anastatische herdruk

Van deze principes maakte de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen een juiste toepassing m.b.t. een anastatische herdruk van een boek waarop geen privatief recht bestaat. Dergelijk slaafs
procede van nabootsing is op zichzelf geoorloofd.
Deze handelwijze zou slechts ongeoorloofd kunnen worden indien gedaagde teetde op de moeite en kosten van de oorspronkelijke drukker en
uitgever of verwarring bij dezes clientele stichtte. Daar bij gemis aan
originaliteit van de uitgave van 1913 van het eerste geen sprake is, terwijl
de vermeldingen op de omslag en op de voorpagina de verwarring uit-

~-----=---=-- _l

_

T_-----=-__

Ll_ ___ _

sluiten, is de handelwijze van gedaagde niet in strijd met de eerlijke handelsgebruiken (Vrz. Kh. Antwerpen, I I januari I973, R. W., 1972-I973,
I200-I202).
183. Het overgieten van onderdelen van verwarmingstoestellen

Aanvechtbaar daarentegen is de beslissing getroffen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven in een zaak van reproduceren door overgieten van onderdelen van verwarmingstoestellen
Fobrux en Fopona en van het in de handel brengen van dergelijke overgietsels.
Het feit dat zelfs de benaming Fobrux en Fopona en de nummers der
stukken mede overgedrukt zijn kan volgens de rechter op zich zelf niet
als onrechtmatige mededinging worden aangemerkt.
De aangevochten handelwijze zou slechts voor niet geoorloofd kunnen gehouden worden wanneer buiten het reproduceren zelfs met verwijzing
naar de naam en het kennummer der wisselstukken, door bijkomende
gedragingen aan de aanlegger een onrechtmatige mededinging zou worden
aangedaan.
Ook het argument van de mogelijke parasitaire concurrentie (de verweerder
haalt onrechtmatig baat uit de investeringkosten van de oorspronkelijke
fabrikant voor research, reklame, reputatie bij de clientele) wordt niet
weerhouden. Het criterium van het teren op andermans moeite en kosten
komt principieel voor beperking van de vrijheid van nabootsen niet te
pas, aldus de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven
(28 maart I972, B.R.H., I972, blz. 570-573).
Kritiek op deze uitspraak
184. Wij onderschrijven het dubbele voorbehoud dat terzake door A. De
Caluwe in zijn noot onder voornoemd vonnis, werd geformuleerd.

a. wanneer het gaat om een moderne fabricatie waarvan het reproductierecht zelfs verkocht werd, kan men bezwaarlijk aannemen dat een
overgieten zonder meer zou worden geduld. Hierdoor wordt zonder
twijfel een hele inspanning gespaard en wordt baat gehaald uit andermans moeite.
b. Van de stelling van Gotzen (Vrijheid van Beroep en Bedrijf en Onrechtmatige Mededinging, nr. 889) waarop de beslissing van de Leuvense
rechter gesteund is, kan voor de noodzakelijke verwijzing naar ander~
mans naam geen toepassing worden gemaakt. Voor wisselstukken client
vanzelfsprekend naar het originele merk verwezen te worden, teneinde
de aanwending van het stuk te onderstrepen. In die zin is de verwijzing
in de publiciteit noodzakelijk. Dit betekent echter niet dat op grand
hiervan het gebruik van de naam van de oorspronkelijke ontwerper
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op het stuk toegelaten is. Macht het om een handelsmerk gaan, zou
zelfs een vordering in namaak kunnen ingespannen worden. Op het
gebied van de handelspraktijken gaat het evenmin. op. Het aanbrengen
van de naam op het stuk zelf is geen onmisbare verwijzing om de
bestemming van het gefabriceerde wisselstuk duidelijk te maken.
Overigens kan een dergelijk gebruik verwarring stichten aangaande
de oorsprong van het stuk. In dit opzicht volstaat het niet na te gaan
of de tegenpartij beweert of tracht te doen geloven dat het om originele
stukken gaat. Er client oak nagegaan te worden of er geen gevaar bestaat
dat de consument zich dienaangaande zou kunnen vergissen (De
Caluwe, B.R.H., 1972, blz. 573-575).
185. Slaafse reproductie van zelfklevers

Met enig voorbehoud client eveneens te worden onthaald de beslissing van de rechtbank van koophandel te Leuven in een geval van slaafse
reproductie van zelfklevers, vervaardigd door de aanlegger en aan diens
klanten te koop aangeboden.
Na andermaal in herinnering te hebben gebracht dat principieel de vrijheid van copie, gaande tot de vrijheid van slaafs nabootsen tot zelfs afvormen en overgieten toe als grondbeginsel van het algemeen mededingingsrecht client te worden beschouwd, relativeert de rechtbank deze
te algemeen gestelde regel door er aan toe te voegen .,het feit op zichzelf
van bepaalde modellen of tekeningen nagemaakt te hebben die in het
openbaar domein gevallen zijn is niet laakbaar". De Rechtbank voert
vervolgens een tweede beperking aan het recht van slaafs reproduceren
van modellen en tekeningen: de bijkomende gedragingen die als concurrentieel verwerpelijk kunnen aangemerkt worden. Het bezoeken van
aanleggers clienten en het concurreren met lagere prijzen worden niet als
onrechtmatig aangemerkt (Kh. Leuven, 21 maart 1972, B.R.H., 1972,
blz. 718-720).
186. Het namaken van open haarden

Te vermelden is eveneens de beslissing van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt m.b.t. het namaken van open haarden. .,Volgens de algemeen bestaande rechtspraak is het recht van nabootsing een werkelijk en natuurlijk recht, voortspruitend uit het beginsel
van de economische vrijheid; het is vreemd aan octrooien, nijverheidstekeningen en modellen". Na deze vrij ongenuanceerde inleiding, vervolgt de Voorzitter zeer gepast : ,.Dit recht is echter beperkt vermits het
geen aanleiding mag geven tot verwarring tussen personen, ondernemingen of koopwaren. In casu behoort de algemene conceptie van de open
haard tot het openbaar domein.
Het uitwendig voorkomen van de hier besproken haarden die ingemetseld
zijn, verschillen van deze van de aanlegger ingevolge de aangebrachte
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sierstukken: sierkap, genstervenster en siergril. Deze stukken. werden door
verweerder zelf ontworpen" (Vrz. Kh. Hasselt, 21 september 1973, Bull.
Handelsregl., 1974, nr. 5, biz. 33-34 in resume).
187. Het nabootsen van een verkoopsysteem

De vrijheid tot nabootsen en aanspreken van clientele neemt een einde
daar waar een risico van verwarring begint.
Dit is het geval wanneer een vroegere verdeler het verkoopsysteem van zijn
oorspronkelijke leverancier nabootst en zodanig handelt dat zijn afnemers
op sluikse wijze er toe gebracht worden aan hem gedurende minstens
twee jaar gebonden te blijven, terwijl alles wordt gedaan om de indruk te
verwekken dat de verkochte goederen herkomstig zijn van deze oorspronkelijke leverancier o.a. door het nabootsen van het werk, de organisatie, de gedachte en de concrete vorm van de verkoopmethode.
Er is onrechtmatigheid van zodra er buitengewoon parasitair profiteren
van andermans arbeid voorhanden is. Een gewezen verdeler en alleenverkoper moet zorgvuldig datgene wat zijn toestand en verhouding met de
vroegere concessiegever kan herinneren vermijden teneinde verwarring
uit te sluiten (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H., met instemmende
noot van A. De Caluwe, biz. 194-206).

C.

VERWARRING AANGAANDE PRODUKTEN

Verwarringsmogelijkheid

188. Bekleding van whisky- en/of ginflessen

Er wordt onrechtmatige mededinging begaan door ,Scotch Whisky"
met de benaming ,Gold Label" in te voeren, te koop te stellen, of te verkopen in een vierkantige fles identiek aan deze van de eiseres en waarvan
de bekleding drie etiketten vertoont geplaatst op dezelfde manier als deze
van de produkten van eiseres. Terzake stipt de rechter aan: de mogelijke
verwarring tussen de bekleding van twee whiskyflessen client beoordeeld
te worden volgens de gelijkenissen en niet volgens de verschilpunten.
Het zijn trouwens meer de gelijkenissen die de geest van de verbruiker
treffen. De verschillende elementen van de twee bekledingen moeten dus
niet onderscheiden worden maar in tegendeel beschouwd worden als
een geheel.
Het volstaat dat de verwarring mogelijk is, er moet niet bewezen worden
dat de verwarring in feite veroorzaakt wordt {Vrz. Kh. Brussel, 12 juli
1973, B.R.H., 1973, biz. 586-590). In een haast gelijkaardig geval hield
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi eenzelfde
redenering. Het ging in casu om de - weerhouden - verwarringsmogelijkheid tussen flessen gebruikt voor gin (Vrz. Kh. Charleroi, 27 september
en 17 december 1973, R. Dr. Int., 1974, biz. 121-132).
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189. Verpakkingen van wisselstukken

Tekens die op zichzelf niet kunnen beschermd worden als merk omdat zij het nodige distinctieve kenmerk missen, kunnen toch op het vlak
van de onrechtmatige mededinging beschermd worden wanneer ze het
voorwerp zijn van een slaafse of haast slaafse nabootsing die aanleiding
geeft tot verwarring van de produkten voor dewelke zij worden aangewend. Het ging in casu over verpakkingen van wisselstukken die de verpakking van het originele stuk nabootsten. (Vrz. Kh. Brussel, 2 juli 1974,
en Vrz. Kh. Gent, 3 oktober 1974, onuitg., gecit. door Braun, A.- Van
Reepinghen, B., Chronique de jurisprudence - Droits intellectuels, ]. T.,
1975, nr. 63, blz. 76).
Geen verwarringsrisico
190. Pralinedozen

Verwarring tussen verpakkingsdozen voor pralines werd in de hierna
vermelde omstandigheden voor onmogelijk gehouden.
De dozen van beide concurrenten hebben dezelfde afmetingen, zij verschillen evenwel niet met deze, die vrij algemeen bij de verkoop van
pralines worden gebruikt.
Men kan zich dus bezwaarlijk op een exclusiefrecht ervan beroepen. Uit
de beschrijving der dozen blijkt dat alleen twee fi.jne gouden lijnen dienend
als omlijsting, op beide dozen dezelfde kenmerken vertonen.
Voor beide dozen wordt een medaillon gebruikt; ook hier is verwarring
uitgesloten want de medaillons zijn verschillend wat de kleur en de binnenin
aangebrachte letters (resp. G en N.) betreft.
Het feit dat beide concurrenten hun dozen bij dezelfde fabrikant betrekken
kan a1 evenmin als verwarringstichtende factor worden weerhouden (Vrz.
Kh. Antwerpen, 26 juni 1972, B.R.H., 1972, biz. 498-501).
191. Reukwerkflessen

Van zijn kant besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel dat geen enkele mogelijkheid tot verwarring onder produkten kan bestaan trots het . feit dat decoratieve elementen vreemd aan
het merk .bepaalde gelijkenissen vertonen, wanneer bedoelde produkten
onderscheiden worden door een essentieel en totaal verschil tussen de
merken (Blason naast Mascotte).
Een mogelijke verwarring aangaande de oorsprong van de produkten bestaat evenmin, ondanks een overeenstemming van de uiterlijke verpakking
en het gebruik van identieke kleuren, zelfs indien deze gepaard gaan
met tekeningen die met elkaar enige gelijkenis vertonen.
Het feit dat een klant zich terzake zou vergist hebben is irrelevant. Men
client zich te plaatsen op het standpunt van de koper met middelmatig
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verstand en doorzichtsvermogen en gematigd wantrouwen (Vrz. Kh.
Brussel, 22 oktober 1973, B.R.H., 1973, biz. 581-586).
192. Bichoc - Duochoc

V66r de Brusselse rechter bestreden koekjesfabrikanten mekaar terwille van voorgehouden mogelijke verwarring tussen hun produkten
door op elkaar gelijkende verpakkingen. De fabrikant van Bichoc vond
dat de verpakking van Duochoc al te zeer op die van zijn produkten geleek.
In beide gevallen ging het om chocoladekoekjes.
De rechter was evenwel van mening dat er in die verpakking voldoende
verschillen waren : van kleur (geel naast oker en bruin), van lettertype e.d.
De eerste fabrikant kreeg op zijn beurt te horen dat de verpakking van
Bichoc geleek op die van Rachel en van Centwafers. De rechter wees dat
af omdat de betrokken produkten een heel andere benaming hadden en
omdat die produkten zelf van een andere aard waren: Bichoc is een chocoladekoekje, Rachel een suikerkoekje en Centwafer een wafel (Vrz. Kh.
Brussel, 18 februari 1972 (twee zaken) R. Dr. Int., 1974, biz. 267-269).

D.

PARASITAIRE CONCURRENTIE OF HET ONRECHTMATIG PROFITEREN VAN
ANDERMANS INSPANNINGE EN PATRIMONIUM

- Als parasitaire concurrentie werd aangemerkt
193• Slaafse navolging

Zelden beperken de aangevochten daden zich tot een specifieke kategorie.
Zo moest de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk
zich uitspreken over een zaak waar slaafse navolging mogelijk gemaakt
door economische bespieding, gepaard ging met personeelsafwerving.
Hierdoor werd het aan een weinig gewetensvolle handelaar mogelijk op
onrechtmatige wijze andermans know how te verwerven.
De Voorzit.ter beval dan ook de stopzetting van de produktie, het te koop
bieden, het verkopen en het verhuren van de machines die met aanwending
van onrechtmatige middelen geproduceerd werden (Vrz. Kh. Kortrijk,
17 oktober 1972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 2, biz. 28 in resume.).
Swennen en Verougstraete zijn niet gelukkig met dergelijke uitbreiding
van de bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
omdat in de rechtbanken van eerste aanleg gespecialiseerde kamers bestaan
die het best over inbreuken op uitvindingsoctrooien kunnen beslissen
(Kroniek van Belgisch economisch recht, S.E. W., 1974, blz. 501-502).
194· Schending van fabrieksgeheimen

De wet bepaalt niet wat onder ,fabrieksgeheim" client te worden verstaan.
De rechter kan derhalve oordelen of de feitelijke gegevens die hij vast-

stelt, in de normale en gewone betekenis van dat woord, een fabrieksgeheim uitmaken (Cass., 26 juni 1975, R. W., 1975-1976, 1369-1374;
R.G.A.R., 1976, nr. 9616).
Een ingenieur werd in een onderneming te werk gesteld waar hij kennis
heeft genomen van een procede tot fabricage van toestellen om te verbrijzelen, vervaardigd uit staal met 12 % chroom. In een andere firma
werkzaam - waar hij vermoedelijk als leidend orgaan optreedt - brengt
hij aldaar dezelfde productie op gang.
De vraag die daarbij rees was de volgende: ging het hier om een produktie
die slechts dank zij fabrieksgeheimen opgedaan bij de eerste werkgever
kon worden tot stand gebracht ?
Hierop hebben opeenvolgens de rechtbank van koophandel te Verviers
(24 april 1972 onuitg.) en het hof van beroep te Luik (arrest 27 juni 1974
onuitg.) bevestigend geantwoord. Het hof van cassatie verwierp de voorziening. Het hof aanvaardde dat het arrest uit de feitelijke vaststellingen
door de rechter gedaan, heeft kunnen afleiden dat alleen een voortdurend
en complex proefondervindelijk onderzoek de eerste firma (i.e. de eerste
werkgever) in de mogelijkheid heeft gesteld de passende samenstellingen
en structuren van het toestel te bepalen en dat de fabricatiemethode die
voor haar een geheim is, niet kon worden gekend door de lectuur van de
technische literatuur alleen. Het arrest heeft dus kunnen vaststellen dat
de tweede werkgever een fout van oneerlijke mededinging heeft begaan
(Cass., 26 Juni 1975, R. W., 1975-1976, 1369-1374; R.G.A.R., 1976,
nr. 9616).
195. Het zich beroepen op een vroegere activiteit bij een concurrent

Parasitair werd eveneens beschouwd de publiciteit van een handelaar
die bij de opening van een handelszaak zich beroept op zijn vroegere
activiteit in het bedrijf van een mededinger. De rechtbank besliste dat
het hem niet verboden is een concurrerende zaak op te richten doch dat
hij geen gebruik mag maken van de naam van zijn vroegere werkgever,
zelfs wanneer hij hem niet afbreekt. Wie zich uitdrukkelijk of impliciet
op de goede faam van zijn gewezen werkgever beroept pleegt een Inisbruik
door gebruik te maken van een bestanddeel van intellectueel patrimonium
dat hem niet toebehoort (Vrz. Kh. Brugge, 19 oktober 1972, Bull. Handelsregl., 1973. nr. 2, blz. 29 in resume).
196. Het vermelden van een vro8ger8 activiteit bij 887;1 m8d8dinger

Werd eveneens beschouwd als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken de reclame gevoerd door een restaurant vermeldend dat daar werkzaam is X, gewezen eerste kok van een ander restaurant. In het hier
besproken vonnis geeft de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent een reeks beschouwingen ten beste die er op wijzen dat hij
met het wezen van restaurants goed vertrouwd is. ,De keukenchef

speelt in een restaurant een overwegende rol; een groot dee! van het
publiek wendt zich tot een bepaald restaurant omdat er de spijzen en diensten van een gekende kwaliteit zijn.
Bovendien zullen klienten eraan twijfelen of eiser nog bij machte zal zijn
dezelfde spijzen op te dienen als voorheen, nu hij de diensten van zijn
vroegere kok moet missen : het is niet denkbeeldig dat er klienten zullen
aangelokt worden door de kookkunst van de betrokken kok en zij de inrichting van zijn vroegere werkgever zullen verlaten, zulks wordt als des
te meer waarschijnlijk aangezien daar de restaurants van beide partijen op
amper 100 meter van elkaar gelegen zijn (Vrz. Kh. Gent, 31 juli 1973,
Bull. Handelsregl., 1974, nr. 5, biz. 31, in resume).
I97· Het lokvogelprocede

Parasitair is het verkoopsprocede dat er in bestaat produkten van een
bepaald merk tentoon te stellen met de vermelding ,aileen verkrijgbaar
bij ... " (volgt dan de naam van een andere firma). Het is overduidelijk
dat de aanwezigheid van deze produkten die door de betrokken handelaar
niet verkocht worden slechts tot doe! kan hebben een vergelijking uit te
lokken die ofwel nadelig zal zijn voor het toestel door de concurrent verkocht of voordelig maar dan om de gelijkwaardigheid van de toestellen
verkocht door de verweerder te accentueren.
De analyse van het procede wijst uit dat het bestaat in het gebruiken
door de verweerder van een produkt van de concurrentie met het doe! de
verkoop van zijn eigen, gelijkaardige produkten te bevorderen. Eenvoudiger
uitgedrukt: de verweerder bedient zich van de produkten van een concurrent om hem concurrentie aan te doen (Vrz. Kh. Brussel, 31 juli 1974,
Bull. Handelsregl., 1975, nr. 9-10, biz. 49-52).
Geen parasitaire concurrentie

r98. Een garagist die zich Zelfstandige Renault noemt

De garagist die zich zelfstandige Renault noemt verwekt geen gevaar
van misleiding en stelt geen daad strijdig met de eerlijke gebruiken vermits het door geen enkele wettekst verboden wordt zich als specialist voor
een bepaald merk op te geven (Vrz. Kh. Luik, 7 februari 1974, B.R.H.,
1974, biz. 517-519. - hoger beroep werd aangetekend). In zijn noot stelt
A. De Caluwe o.m. de volgende vragen : Dient men bij het gebruik door
technici herstellers van andermans merk dezelfde principes toe te passen
als deze die het destijds hebben mogelijk gemaakt het probleem van verwijzing der wisselstukken op te lossen ?
Dient men in deze rekening te houden met het bepaalde in artikel 20,
2° WHP. waarbij het aanwenden van andermans naam wanneer hiertoe
geen absolute noodzakelijkheid bestaat, wordt verboden?

Bestaat er geen gevaar van verwarring in de zin van artikel 20, 3° vermits
de aangevochten vermelding kan doen geloven dat het gaat om een erkend
agent van het merk? (Deze beslissing werd eveneens behandeld in dit
overzicht nr. 73).
199· Verwijzing naar een test van een ander merk
In een prospectus m.b.t. een produkt dat bij olie moet worden toegevoegd, had een handelaar gewaagd van vier gunstige tests die zijn produkt
had ondergaan. Een van deze tests wordt geidentificeerd door de vermelding , Test Shell - 4 Ball".
Deze referentie - buiten het medeweten van Shell gedaan - wordt niet
beschouwd als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad omdat
het hier gaat om een traditionele en gekende test en dat nergens wordt
gezegd of de indruk gewekt dat de vermelding gebeurde met de goedkeuring van Shell.
Tot verwarring met de Shellprodukten kan deze verwijzing geen aanleiding geven; het gaat niet om een valse aantijging noch om een denkbeeldige superioriteit. Aldus de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik (2 maart 1972, B.R.H., 1972, blz. 488-492, hoger beroep
werd aangetekend).

Zo men over deze beslissing van mening kan verschillen dan komt het ons
voor dat de hierna volgende overwegingen: nog minder bijval zullen-kennen : , .. . qu' ici les parties ne sont pas concurrentes et ont des inten!ts
commerciaux propres et que notamment la requerante a la possibilite
d' en assurer la defense par les moyens normaux d' une publicite appropriee''.
200.

Het prospecteren van andermans clientele

Is niet als parasitaire mededinging - i.e. voordeel halen uit de faam
en het werk van een ander - aan te merken :
a. Het aanbieden aan de klientele van dezelfde voordelen als diegenen die
de concurrent (eiser) aanbiedt.
b. Het gebruiken van publiciteit afgestemd op deze van de concurrent
en van een geleende handels- en technische documentatie dan wanneer
het enerzijds om banale voorstellingen gaat en niet om de vrucht van
een kostbare creatieve inspanning en anderzijds om procede's die van
geen enkele bescherming dienen te genieten (Vrz. Kh. Brussel, 7 november 1974, B.R.H., 1975, blz. 385-397).
201.

Het prospecteren van andermans clientele

Een boekhouder accountant vestigt zich voor eigen rekening en prospecteert de klanten van zijn vroegere werkgever. Deze gedraging is niet
aan te merken als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
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omdat niet bewezen is dat de gewezen werknemer een enkel arglistig
middel heeft gebruikt van aard om de klienteel te misleiden, noch een
manCEuver van aard het bedrijf van zijn gewezen werkgever te verknoeien.
In het concrete geval waarover de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde - afd. Aalst - moest beslissen was bovendien
aan te stippen dat geheel de klienteel verwittigd werd van de uitdiensttreding van de boekhouder zodat nopens zijn hoedanigheid aile twijfel
bij deze klienteel uitgesloten was (7 augustus 1975, R. W., 1975-1976,
1316-1319; in dezelfde zin Vrz. Kh. Antwerpen, 23 juni 1972, B.R.H.,
1972, biz. 493-497).

E.

AFWERVEN VAN PERSONEEL

202.

Algemeen

De rechtbanken leggen heel veel terughoudendheid aan de dag om het
afwerven van personeel als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aan te merken, tenzij dit afwerven met andere betwistbare gedragingen
gepaard gaat.
203.

Toepassing

Zo besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
dat een vroegere medewerking waaraan een einde werd gesteld niet de
verplichting in zich houdt zich te onthouden van iedere aanwerving van
het personeel van de andere vennootschap. Een dergelijk besluit zou tot
gevolg hebben dat de vroegere medewerker op het gebied van de mededinging op ongelijke wijze zou worden behandeld (12 juni 1972, B.R.H.,
1972, biz. 566-569; - zie ook Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H.,
1975, biz. 194-206 met noot A. De Caluwe).
204.

Toepassing - Bijkomende omstandigheden

In een vonnis van 7 november 1974 (B.R.H., 1975, biz. 385-397) herinnert de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel er
aan dat het afwerven van een arbeider er in bestaat hem aan te zetten om
zijn verplichtingen tegenover zijn werkgever te overtreden.
Wanneer een arbeider zijn werkgever wettelijk verlaat om zich in dienst
te stellen van een concurrerende handelaar, zal deze laatste slechts verwijt
treffen indien hij de nieuwe medewerker dank zij schuldige procede's tot
zich heeft getrokken (allerlei bedriegerijen, belastering van de vorige
werkgever, enz ... ). Het is ook foutief personeel bij een concurrent af te
werven teneinde verwarring te stichten, fabricatiegeheimen te ontfutselen
of om dezes diensten te ontredderen.

205.

Toepassing- Bijkomende omstandigheden

Als onrechtmatige mededinging wordt aangemerkt een afwerven van
personeel dat gepaard is gegaan met herhaalde pogingen om contact
te zoeken met de personeelsleden van de concurrent, door hen uit te vragen,
zelfs door het geven van steekpenningen, door pogingen om de verkoopstechnieken en de fabricagegeheimen van de concurrent te achterhalen
(Brussel, 4 december 1974, R. W., 1975-1976, 888-889).
206.

Toepassing- Interferentie van het arbeidsrecht

De problemen gesteld m.b.t. het afwerven van personeel vertonen onvermijdelijk raakpunten met het arbeidsrecht. Zulks was a.m. het geval
in een geschil dat werd voorgelegd aan de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Veurne. De feiten waren de volgende :
Een wasserijuitbater heeft een chauffeur in dienst, verbonden door een
arbeidsovereenkomst waarin een niet concurrentiebeding is opgenomen.
De chauffeur zegt de arbeidsovereenkomst op en gaat nog v66r het einde
van de opzeggingstermijn in een andere wasserij als chauffeur werken.
De eerste werkgever leidt v66r de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Veurne een vordering in :
a. tegen de andere wasserij-uitbater, gesteund op artikel 54 (hij zou de
chauffeur wetens en willens in dienst genomen hebben niettegenstaande
hij kennis had van het niet concurrentiebeding dat in dezes arbeidsovereenkomst voorkwam);
b. tegen de chauffeur wegens niet naleving van het niet concurrentiebeding.
Wijselijk stelt de Voorzitter vast dat het hier om een gemengde verdering gaat en dat dienvolgens op grand van artikel 565, 4° Ger. W. de
zaak moet verwezen worden naar de arbeidsrechtbank die voorrang heeft
op zijn rechtsmacht (Vrz. Kh. Veurne, 11 juli 1974, Bull. Handelsregl.,
1975, nr. 9-10, blz. 46-48).

F.

VERKOOPSWEIGERING

207.

Algemeen

Behoudens in de voorwaarden gesteld door artikel 4 van de wet van
22 januari 1945 enerzijds of door artikel 2 van dezelfde wet (programmaovereenkomst) is de verkoopsweigering naar Belgisch recht niet verboden.
(Zie o.m. De Caluwe, A., Verkoopsweigering, in Economisch en Financieel
Recht Vandaag, deel I, blz. 281-298).
208. De individuele verkoopsweigering

Een verkoopsweigering kan evenwel een daad zijn strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken.

Zulks zal o.m. het geval zijn wanneer een verkoopsconcessionnaris van
merkprodukten plots de bevoorrading van een kleinhandelaar die te goeder
trouw is stopzet. De ingeroepen reden, nl. de laattijdige betaling van fakturen wordt onwaar bevonden. De beslissing om een kleinhandelaar uit
de verkoopsector van bepaalde produkten uit te schakelen komt voor als
een ongezond verlangen, vreemd aan de betrachting om gewettigde economische belangen te waarborgen. De Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel beveelt het staken van deze onrechtmatige praktijk
en verwoordt dit bevel op een positieve wijze: ,L'approvisionnement de
cette ancienne cliente pour les dits produits sera retabli, dans la mesure
des possibilites de la defenderesse et dans des conditions conformes aux
usages commerciaux a tout le mains dans le cas ou il y aura payement
anticipe ou reglement comptant du prix des produits par elle commandes"
(Vrz. Kh. Brussel, 16 december 1974, B.R.H., 1975, biz. 186-193).
Vanzelfsprekend moet de verkoopsweigering kunnen bewezen worden
m.a.w. de bestellingen van koopwaar gericht tot de op het matje geroepen
handelaar moeten door deze laatste verworpen zijn (Vrz. Kh. Brussel,
20 mei 1974, B.R.H., 1974, biz. 639-646).

209.

210.

Collectieve verkoopsweigering

Zo de individuele verkoopsweigering als daad strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken client te worden aangemerkt dan kan eenzelfde beslissing
gelden voor de collectieve verkoopsweigering, ook boycott genoemd.
Aldus besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel
in een zaak van weigering tot verkopen onderling afgesproken onder de
voornaamste producenten van behangpapier, steunend op de niet naleving door een kleinhandelaar van de door hen opgelegde algemene
verkoopsvoorwaarden (Vrz. Kh. Nijvel, 1 maart 1973, B.R.H., 1973,
biz. 484-497, ]. T., 1973, biz. 712-715).
De rechter beschouwde de aangevochten praktijk als een beperking van
de mededinging van aard de handel tussen de Lidstaten ongunstig te
bei'nvloeden. Dergelijke beperking valt onder de verbodsbepaling van
artikel 85 van het Verdrag van Rome, houdende oprichting van de Europees
Economische Gemeenschap; alsdusdanig is het een daad strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken (Over het Europees aspect van het dossier,
zie Schrans, G., Over collectieve prijshandhaving en weigering van verkoop
in het E.E.G.-mededingingsrecht, R. W., 1972-1973, 1697-1702).

G.

DE DERDE MEDEPLICHTIGHEID

211.

Het aansporen tot contractbreuk

Aan de beoordeling van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk werd volgend dossier voorgelegd.

Een handelaar in cafespelen sluit overeenkomsten af met exploitanten
van drankgelegenheden. Een concurrent drijft eenzelfde handel en poogt
de klanten van de eerste handelaar te bewegen tot contractbreuk. Hij
geeft aan de cafehouders een verklaring waarin hij zegt dat alle moeilijkheden en kosten die zouden voortspruiten uit die contractbreuk voor zijn
rekening zijn. Na die verklating waren er cafeuitbaters die contractbreuk
pleegden.
De Voorzitter stipt aan dat concurrentie vrij is maar met eerlijke middelen
client te gebeuren. Wanneer men iemand aanzet tot contractbreuk en
hiervoor zelfs een vergoeding belooft is men medeplichtig aan die contractbreuk en stelt men een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken
(Vrz. Kh. Kortrijk, 14 juni 1973, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, blz. 47
in resume).
212.

Bewust deelnemen aan andermans contractbreuk

Het hof van beroep te Luik weerhield de derde medeplichtigheid in
het hierna beschreven geval en merkte ze aan als met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.
Hierna de feiten:
Krachtens een overeenkomst gesloten op 29 februari 1972 tussen de
firma's A en B, yerleent A aan B, voor onbepaalde duur de verkoopsexclusiviteit van haar produkten voor verschillende Belgische proviricies.
Enkele tijd later blijkt een firma C die dezelfde produkten van de firma A
betrekt, de clientele van B met deze produkten te prospecteren.
De firma C kende het bestaan van de overeenkomst tussen A en B, want C
is een samenwerkende vennootschap die ten dele bestaat uit personen die
oak tot de firma A behoren, een firma die vervolgens door C in vereffening
wordt gesteld. Het Hof verwijt aan de firma C geen rekening te hebben
gehouden met de haar bekende overeenkomst tussen A en B en beschouwt
de miskenning van deze overeenkomst samen met de prospectie van de
clientele van B als een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken
(Luik, 24 december 1974, R. Dr. Int., 1974, blz. 48-51).
213.

Het bewust miskennen van andermans contractuele rechten

Een betwisting van deze aard werd voorgelegd aan de Voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Antwerpen die oordeelde dat een zelfbedieningszaak, die voorheen merkproducten met opgelegde prijzen
bij de fabrikant betrok, maar ze achteraf afneemt van een groothandelaar
met de bedoeling aan de prijsbinding van de fabrikant te ontsnappen en
door die wijze van bevoorrading aan te wenden de produkten onder de
vastgestelde prijs aan consumenten verkoopt, een daad stelt strijdig met
de eerlijke handelsgebruiken. In casu blijkt dat het bedrijf door die handelWlJZe de beroepsbelangen van de fabrikant geschaad heeft of getracht
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heeft ze te schaden (Vrz. Kh. Antwerpen, 9 november 1971, R. W., 19711972, 870-874).

214. Dit vonnis werd bevestigd bij arrest van het hof van beroep te
Brussel van 7 juni 1972 (Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, biz. 45, in
resume).
Het Hof stelde dat de zelfbedieningszaak om de door de fabrikant van de
kwestige merkprodukten vastgestelde prijzen bij verkoop aan verbruiker
niet te moeten eerbiedigen, zich bij een derde was gaan bevoorraden maar
desniettemin extra contractueel gebonden bleef voornoemde prijzen te
eerbiedigen. Het feit van in de aldus geschetste voorwaarden beneden de
vastgestelde prijzen te hebben verkocht wordt door het Hof aangemerkt
als een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
215. Het hof van cassatie zag het probleem evenwel anders. Tegen het
advies van zijn advokaat generaal J, Velu in, paste het in wat sindsdien
het Makro-arrest wordt genoemd, zijn leer m.b. t. het doorbreken van
exclusiviteitsovereenkomsten door derden toe (Cass. 24 november 1932,
Pas., 1933, I, 22; vooral Cass., 17 juni 1960, R. W., 1960-1961, 173;
Cass., 3 november 1961, R. W., 1961-1962, 1085; zie ook Kruithof, R.,
De vertikale prijsbinding van merkartikelen. nr. 82 e.v.), op het doorbreken
van vertikale prijsbinding. Derden handelen onrechtmatig als zij medeplichtig zijn aan een contractuele fout van de leverancier bij wie zij de
produkten kopen, of als zij zich wegens hun gedraging, in de omstandigheden eigen aan de zaak, aan een fout voortspruitend uit een oneerlijkheid
of een professionele tekortkoming schuldig maken (M.a.w. er dienen
bezwarende begeleidende omstandigheden te zijn om tot de onrechtmatigheid te kunnen besluiten). Na deze herinnering aan zijn vroegere rechtspraak stelt het Hof dat niet strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken
het feit beneden de door een producent vastgestelde prijs te verkopen,
wanneer men met deze producent niet contractueel verbonden is, wanneer
men niet medeplichtig is aan een overigens niet vastgestelde contractbreuk.
Zulks geldt ook wanneer men de door de producent ingevoerde vertikale
prijsbinding kent en de producent geweigerd heeft de belanghebbende te
bevoorraden omdat hij zich niet aan de vastgestelde prijzen hield (Cass.,
9 november 1973, R. W., 1973-1974, 1261-1263). Aan dit arrest werd
commentaar gewijd door J. Stuyck (R. W., 1973-1974, 1263-1271) en
door P. Eeckman (Individuele vertikale prijshandhaving buiten contract
na het arrest van het Hof van Cassatie van 9 november 1973 (Makro-arrest),
R. W., 1973-1974, 1409-1417). (Zie ook Kruithof, R., Moons, H. en
Paulus, C., Overzicht van Rechtspraak (1965-1973) - Verbintenissen,
T.P.R., 1975, biz. 536, nr. 99).
I
!

In zijn instemmende noot stipt Eeckman aan dat de door de feitenrechter (i.e. de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
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en het hof van beroep te Brussel) gekozen motivering er op neer komt
de norm der eerlijke handelsgebruiken te hanteren op een wijze die afbreuk
doet aan de algemene draagwijdte der door het hof van cassatie geformuleerde aansprakelijkheidscriteria inzake miskenning door derden van
tussen anderen gesloten overeenkomsten.

H.

MISLEIDENDE PUBLICITEIT DIE NIET IN ARTIKEL 20 WORDT BEHANDELD

217.

Algemeen

Zoals gezegd worden niet aile mogelijke gevallen van handelspubliciteit voorzien in artikel 20 WHP. (zie nr. 28).
Zo verbiedt artikel 20, 1° de misleidende publiciteit betreffende produkten
maar laat de dito publiciteit betreffende diensten onverlet.
Ter bestrijding van dergelijke publiciteit is men dus op artikel 54 WHP.
aangewezen.
218.

De belangrijkste makelaar van de streek

In een reeks aankondigingen die een verzekeringsmakelaar had laten
verschijnen in kranten en omzendbrieven noemde deze makelaar zich
de belangrijkste makelaar van de streek inzake automobielverzekering,
zette hij de klanten aan hun verbintenissen met de verzekeringsmaatschappijen op te zeggen ingeval van premieverhoging, gaf hij zich uit
als de goedkoopste makelaar uit de streek en beloofde hij binnen de 24 u.
te kunnen zorgen voor het afleveren van een rijplaat en een inschrijvingsboelge. Bevolen werd aan deze publicitaire bloemtuil een einde te stellen
(Vrz. Kh. Charleroi, 28 maart 1974, R. fur. Hainaut 1974, blz. 51-62).
219.

Het gebruik van de term Dumpingprijzen in de handelsreclame

Door het gebruik van de term ,Dumpingprijzen" in zijn handelsreclame, pleegt verweerder geen inbreuk op artikel 54 WHP. Dumping
is een erkende handelspraktijk die meestal de verovering van een buitenlandse markt beoogt door waren in grote hoeveelheden en tegen lage prijs
te koop te brengen, ook: verkoop in het buitenland tegen lagere prijzen
dan die in het binnenland. De dumpingmethode in het binnenland is op
zichzelf niet verboden en zelfs vaak gebruikt (Vrz. Kh. Gent, 25 januari
1974· R.
1974-1975. 126-127).
Aan te stippen valt dat in deze geen verkoop met verlies werd bewezen
· (zie nr. 89). O.i. zou een toepassing van artikel 20 - 1° beter verantwoord
zijn geweest.
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220. Het aanbevelen van apparaten
De Antwerpse Intercommunale voor Gasbedeling stelt ten dienste van
het publiek toestellen tentoon ten bate van de kleinhandelaars die ook
de apparaten van de aanlegger verkopen.
De tentoongestelde toestellen werden door de v.z.w. Koninklijke Vereniging der Belgische Gasvaklieden als niet gevaarlijk en geschikt getest.
Het feit dat de Intercommunale aan kleinhandelaars haar zienswijze over
de voor gasbr~nders vereiste voorwaarden ter kennis brengt en ter aanbeveling de namen vermeldt van toestellen die aan de gestelde criteria
beantwoorden kan volgens het hof van beroep te Brussel niet als een oneerlijke handelspraktijk beschouwd worden als de Interncommunale niet
op willekeurige of oneerlijke wijze handelt en het in tegendeel om bestuurlijke veiligheidsmaatregelen van harentwege gaat (Brussel, 12 november
1974, R. W., 1974-1975, I7II-I7I4; R. Dr. Int., 1974, biz. 380-383).
Aan te stippen is dat deze zaak werd ingeleid op grond van verboden
handelspubliciteit. Het hof heeft zich beperkt tot het citeren van de tekst
van artikel 19 WHP. (bepaling van de onder de toe passing van de wet
vallende handelspubliciteit) om vervolgens de gedragingen van de Intercommunale te toetsen aan de norm van de eerlijke handelsgebruiken.
(Zie ook nr. 273).

l.

DE VERKOOP MET VERLIES VAN DIENSTEN

221. De verbodsbepaling van artikel22 WHP. beperkt zich tot de verkoop
met verlies van produkten (aan verbruiker). Wanneer iemand diensten
aanbiedt tegen prijzen die beneden de kostprijs liggen m.a.w. wanneer
het verlenen van diensten verlieslatend is, kan deze praktijk op grond van
artikel 22 niet worden beteugeld. Een dergelijke praktijk is evenwel een
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad in de mate dat zij het
economisch !even van de concurrenten ontreddert (Vrz. Kh. Verviers,
13 juli 1973, ]. T., 1974, biz. 447-448 met instemmende noot van J, J.
Evrard).

J,- DE AANTASTING VAN DE HANDELSFAAM
222. Een handelaar heeft een handelsvertegenwoordiging. Hij verneemt
dat een concurrent hem deze vertegenwoordiging wil ontnemen.
In brieven aan de leverancier van de aanlegger had hij over de concurrent
afbrekende bemerkingen geformuleerd. Hij heeft aldus opzettelijk de
handelsfaam van de aanlegger aangetast. De Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Brussel oordeelt dat zulks een daad is strijdig met de
eerlijke handelsgebruiken.

Interessant is wel het standpunt van de Voorzitter luidens hetwelk een
enkele na de in werkingtreding van de wet gepleegde laakbare daad volstaat om de toepassing van de wet te rechtvaardigen. De bestendigheid van
het misdadig opzet mag met behulp van voordien gepleegde feiten beoordeeld worden, zelfs indien deze op dat ogenblik niet het voorwerp van
een vordering tot staken mochten zijn (Vrz. Kh. Brussel, 4 juni 1974,
B.R.H., 1975, blz. 170-173).

AFDELING

II

Gedragingen en/of dad en die reeds onder de toepassing
van een specifieke wetgeving vallen

Algemeen

223. Terecht merkt het hof van beroep te Brussel op dat artikel 54 een
algemene draagwijdte heeft en geen onderscheid maakt tussen ,daden
die door zich zelf in strijd zijn met de eerlijke handelsgebruiken" en
daden die ,maar laakbaar zijn op grond van een speciale wet.
Artikel 54 verbiedt elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
waarbij een handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van een
of meer andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden.
Zijn aileen uitgesloten de daden van namaking die onder toepassing vallen
van de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of -modellen en de auteursrechten
(artikel 56) en de daden verboden ingevolge een contract" (Brussel, 24
december 1974, R. W., 1974-1975, 2527-2532).
224. Zoals L. Van Bunnen het aanstipt (noot onder Vrz. Kh. Brussel,
17 januari 1972, J.T., 1972, blz. 450-451) zal de schending van een welkdadige wetsbepaling slechts dan kunnen aangemerkt worden als daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wanneer aldus de belangen van
een handelaar of een ambachtsman worden geschaad of gepoogd wordt
deze belangen te schaden.
Toepassing

225. Schending van artikel 58 van het B. T. W. wetboek

Door artikel 58 van het Wetboek over de Belasting over de Toegevoegde Waarde wordt bepaald dat de op de fiscale bandjes der sigarettenpakjes voorkomende prijs de verplichte verkoopprijs van deze sigaretten
is. Deze imperatieve regel van economische aard, ingevoegd in een fiscale
wet werd niet opgeheven en is van toepassing ongeacht het feit of aan de
verbruiker een of meerdere pakjes sigaretten worden verkocht.

De niet-naleving van deze verplichte verkoopprijs is van aard schade
toe te brengen aan de beroepsbelangen van de betrokken handelaars die
de wettelijke voorschriften naleven.
Deze stelling werd een eerste maal ingenomen door de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel (17 januari 1972, ]. T., 1972, biz.
448-449) en bevestigd door het hof van beroep te Brussel (31 januari
1973, B.R.H., 1973 met noot A. De Caluwe, biz. 305-3rr).
In dezelfde zin Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel,
24 april 1972 (onuitg.) bevestigd bij arrest van 24 december 1974 van
het hof van beroep te Brussel (R. W., 1974-1975, 2527-2532 met noot van
A. M. DeClercq; B.R.H., 1975, biz. 486-493).
L. Van Bunnen (J. T., 1972, biz. 450) is met deze concrete toepassing
minder gelukkig. Z.i. is artikel 58 B.T.W. moeilijk verenigbaar met heel
wat beschikkingen in de prijsreglementering (een aspect waarop we hier
niet verder ingaan).
Hij stelt voor artikel 58 B.T.W. niet te interpreteren als een norm van
economisch recht doch het aileen onder fiscaal oogpunt te beschouwen.
Hij wordt hierin gevolgd door Swennen-Verougsttaete (Kroniek van
Rechtsleer en Rechtspraak betreffende het Belgisch economisch recht, S.E. W.,
1973, biz. 43).
De door de hierboven geciteerde auteurs voorgestelde mening wordt
evenwel tegengesproken door de voorbereidende werken van het wetboek
over de Belasting over de Toegevoegde Waarde waaruit duidelijk blijkt
dat artikel 58 bewust als economische norm in een fiscale tekst werd ingebouwd. Zulks wordt o.m. door Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel en het hof van beroep te Brussel in herinnering gebracht (zie de sub. 225 vermelde beslissingen).

226.

227.

Schending van de wet van 8 juli 1935 op de verkoop van margarine

Een stakingsbevel is gerechtvaardigd wanneer blijkt dat margarine in
strijd met artikel 15 van de wet van 8 juli 1935 niet in kubusvorm wordt
verhandeld, in strijd met artikel 5 § r van het koninklijk besluit van 27
januari 1936, niet met letters van 2 em hoogte wordt aangekondigd en
in strijd met artikel r6b van de wet van 8 juli 1935 verkocht wordt zonder
vermelding van de bestanddelen van het produkt (Vrz. Kh. Brussel,
12 oktober 1973, B.R.H., 1974, biz. 3II-313). In een gelijkaardige zaak
preciseerde het hof van beroep te Gent: ,Strijdig met de eerlijke handelsgebruiken is de miskenning van een strafbaar gesteld wettelijk voorschrift
waardoor een economisch voordeel wordt beoogd en bekomen dat andere
handelaars, die de wet eerbiedigen niet hebben. Meteen volgt daaruit
dat de handelaar die aldus de wet miskent, de beroepsbelangen schaadt
of tracht te schaden van de handelaars die de wet wei eerbiedigen. Door
zulke miskenning van het wettelijk voorschrift komen deze laatsten in een
economisch en concurrerend nadelige positie te staan".

Het hof toont vervolgens aan welke voordelen kunnen geput worden uit
de niet-naleving van de hier besproken wettelijke voorschriften:
a. de niet-kubusvormige bekertjes zijn stapelbaar wat meebrengt dat ze
bij het vervoer en het opslaan een kleinere ruimte innemen metals gevolg
lagere kosten.
b. ze kunnen op voorhand machinaal bedrukt worden wat het gebruik
van aparte wikkels uitschakelt (Gent, 10 mei 1974, R. W., 1975-1976,
1092-1099 met noot P. De Vroede).
228. Schending van de wetgeving op de leurhandel
Een inbreuk op de reglementering inzake leurhandel d.w.z. een wettelijk voorschrift met economisch karakter is tevens een inbreuk op de eerlijke
handelsgebruiken en aan te merken als een onrechtmatige concurrentiedaad waardoor de plaatselijke handelaars (in tapijten) in hun beroepsbelangen geschaad worden (Gent, 27 juni 1975, R. W., 1975-1976, 931-934).
229. Schending van de wetgeving op de edele metalen
Het te koop aanbieden van 12 verzilverde lepels en vorken die niet gestempeld zijn overeenkomstig de wet is een daad strijdig met de eeriljke
handelsgebruiken (Vrz. Kh. Antwerpen, 9 januari 1973, B.R.H., 1973,
blz. 108-1u). Terloops weze hier aangestipt datuit de tekst van het vonnis
wel enkele leemten blijken m. b. t. de wetgeving houdende waarborg en
stempeling der werken uit edel metaal - K.B. nr. 8o van 28 november
1939 gewijzigd bij Besluitwet van 28 februari 1947, bekrachtigd bij wet
van 16 juni 1947. De uitvoering van die wet wordt verzekerd door het
besluit van de Regent van 13 juli 1948 gewijzigd bij besluit van de Regent
van 20 oktober 1949. Krachtens deze wetgeving moeten ook de zilversmidswerken uit verzilverd metaal- en daar ging het over- twee stempels dragen. Door de eerste - een rechthoek- wordt in arabische cijfers het aantal gram fijn zilver dat op het werk of op het dozijn werken werd
neergelegd, aangeduid. De tweede, stempel-merkhandtekening genoemd,
is de stempel van de in Belgie gevestigde handelaar, straf- en civielrechtelijk aansprakelijk voor de aanduidingen door de eerste stempel verstrekt.
Ten onrechte gewaagt de Voorzitter over de aanduiding van het zilvergehalte, aanduiding die betrekking heeft op zilveren en niet op verzilverde
werken.
230.

Schending van de wetgeving op de avondsluiting

Door toegang te verlenen aan verbruikers na 20 u. worden door een
handelaar de voorschriften van de wet van 24 juli 1973 op de verplichte
avondsluiting overtreden. Deze overtreding is een daad strijdig met de
eerlijke gebruiken in handelszaken (Vrz. Kh. Gent, 30 april 1974, B.R.H.,
1974, biz. 646-650).

Te noteren is dat terzake niet werd onderzocht of de niet naleving van
de wetgeving op de avondsluiting van aard is de beroepsbelangen van
handelaars te schaden of te kunnen schaden.
231. Schending van de venootschapswetten
Een inbreuk op artikel 27 of I 17 van de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen is een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken van de wet van 14 juli 1971 (Brussel, 2 oktober 1975, R. W.,
1975-1976, 2492-2494).
Ook bier werd niet nagegaan of de niet-naleving van de wet de beroepsbelangen van een of meerdere handelaars schaadt of zou kunnen schaden.

AFDELING

III

Daden behandeld in de WHP maar niet vernoemd in artikel 55
Algemeen

232. Zoals reeds gezegd bestaat er betwisting rond de vraag of de door de
WHP. strafrechtelijke beteugelde handelingen eveneens kunnen worden
aangemerkt als daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Totdusver heeft zich deze vraag aileen gesteld m.b.t. de artikelen ~ en 4
van de wet.
Toepassingen

233· De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik heeft de
hierboven geformuleerde vraag ontkennend beantwoord.
Artikel 2, zo betoogt hij, komt niet voor op de limitatieve lijst der tekortkomingen waarvan de Voorzitter van de rechtbank van koophandel het
bestaan vaststelt en het staken beveelt (artikel 55 a-h. WHP.).
Deze Voorzitter langs de omweg van artikelss i. dat verwijst naar artikel54,
toch bevoegdheid terzake geven zou er op neerkomen elke inbreuk op de
wet alsdusdanig te beschouwen als daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De Voorzitter meent dit standpunt niet te kunnen delen omdat
het toepassingsgebied van de vordering tot staking zich uitstrekt tot daden
die niet direct het begrip mededinging tussen partijen aanbelangen (Vrz.
Kh. Luik, 7 juni 1973, B.R.H., 1974, biz. 2n-22o).
234· De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel deelt
impliciet deze znening wanneer hij zegt , .. . il est permis de faire cette
remarque que si, dans un cas de concurrence caracterisee, ou l'un de
commerc;ants s'attribuait des avantages dans Ia competition commerciale
en violant une loi economique fixant les conditions de certain marche,

pareille violation a ete consideree comme une pratique contraire aux
usages honnetes du commerce, il s'en faut de beaucoup qu'il y ait accord
pour voir dans toute violation des lois par des commen;ants, un acte de
meconnaissance d'un usage honnete en matiere commerciale: la preuve
en est la controverse qui existe quant au point de savoir si le juge de I' action
en cessation est par le biais de I' article 55, litt. i., lequel renvoie a !'article 54
de la loi du I4 juillet I97I sur les pratiques du commerce, charge d'intervenir relativement a tous actes que cette meme loi interdit ou impose,
sous la sanction d'amendes, au chapitre de !'information commerciale
(article 2 et suivants) ou dans des dispositions etrangeres a !'enumeration
de I' article 55 (doctrine tres divisee; pour la jurisprudence la plus recente
voir Pres. comm. Liege, 7 juin I973, qui repousse !'assimilation infraction
ala loi-meconnaissance d'un usage honnete, en indiquant que ceci s'impose
d'autant plus que le champ d'application de l'action en cessation s'etend
aujourd'hui a des actes qui ne mettent pas en cause la notion de concurrence, cfr. note L. Van Bunnen, sous Pres. comm. Brux., I7 janvier I972,
]. T., 450-45 I spec. p. 45 I I ere partie) (Vrz. Kh. Brussel, 20 mei 1974,
B.R.H., 1974, blz. 639-646).
235· Er zijn evenwel meer beslissingen in de andere zin.
Zo oordeelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
dat een inbreuk op artikel 2 en 4 van de wet te beschouwen is als een daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken en dienvolgens onder de toepassing valt van artikel 54 (Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R. W.,
I972-I973, II5I-II54 met noot P. De Vroede, ibidem, 1154-I158; R. Dr.
Int., I972, blz. 29I-296).
De Voorzitter motiveert deze beslissing als volgt: V66r het tot stand
komen van de wet van 14 juli "I97I werd reeds en door de rechtspraak
en door de rechtsleer de dubbelzinnigheid inzake prijzen, waardoor het
voor de aankoper onmogelijk was een goede prijsvergelijking te maken,
als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad beschouwd.
Het aanvankelijk wetsontwerp werd aanzienlijk uitgebreid; het volstaat
te dien opzichte de bewoordingen van het huidig artikel 55 met deze van
oorpsronkelijk artikel 46 te vergelijken; er client beschouwd dat men zich,
bij de evolutie die door de tekst werd ondergaan, uiteindelijk bij een brede
interpretatie heeft aangesloten''.
236. Van hun kant vaardigden de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (9 november 1973, R. W., I974-I975, 377-380), zijn
collega te Mechelen (30 november I973, ibidem, met noot P. De Vroede)
en zijn collega te Charleroi (5 mei I975, onuitg.) bevelschriften tot staking
uit ingevolge inbreuken op artikel 4 WHP. Zo hierbij geen uitdrukkelijke
verwijzing naar artikel54 voorkwam dan is hettoch slechtsomdat debetrok-

ken Voorzitters een inbreuk op artikel 4 WHP eerst als daad strijdig
met de eerlijke handelsgebruiken beschouwden dat zij in deze de vordering
tot staking ontvankelijk konden verklaren (In dezelfde zin Vrz. Kh. Brussel,
5 september 1975, R. W., 1975-1976, 619-623).
237· Nag geen gevestigde rechtspraak

Toch kan in deze nog niet gewaagd worden van een gevestigde rechtspraak. Inderdaad, het bevelschrift van 29 september 1972 van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel werd hervormd bij
arrest van 17 december 1974 van het hof van beroep te Brussel (B.R.H.,
1975, blz. 483-499).
Het hof beschouwt de lange en gedetailleerde opsomming die voorkomt
in artikel 55 (hierover verder) als beperkend. Zo niet, zegt het hof, zou
de wetgever duidelijk en veel korter kunnen zeggen dat de Voorzitter
van de rechtbank van koophandel de staking mag bevelen van alle daden
die een inbreuk uitmaken op de wet; hetgeen de wetgever niet deed, zodat
het recht de staking te bevelen van de daden of inbreuken niet voorzien
in artikel 55 hem niet toekomt. Tegen dit arrest werd een voorziening
in cassatie ingediend.
238. Het standpunt van het hof van beroep te Brussel is in tegenspraak
met de vroegere rechtspraak van dit hof. Wij verwijzen naar het arrest
van 24 december 1974. Daarin stelde het hof dat artikel 54 een algemene
draagwijdte heeft en geen onderscheid maakt tussen ,daden die door zich
zelf in strijd zijn met de eerlijke handelsgebruiken" en daden die ,maar
laakbaar zijn op grand van een speciale wet : dat zij elke met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad verbiedt, waarbij een handelaar de beroepsbelangen van andere handelaars schaadt of tracht te schaden" (Brussel,
24 december 1974, R. W., 1974-1975, met noot A. M. De Clercq, 25272540).
Als men aanneemt dat een wetsovertreding van aard de beroepsbelangen
van een of meer handelaars of ambachtslui te schaden of te kunnen schaden, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad is, waarom zou
men dan alle wetten op het oog hebben met uitzondering van de wet op
de handelspraktijken zelf. Niets pleit voor een dergelijke interpretatie.
De andere argumenten van het hof worden elders behandeld (zie nr.
240-247).
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IV

VORDERING TOT STAKING
Algemeen
239· Artikel 55 ,De Voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt
het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs strafrechtelijk beteugelde tekortkoming aan de bepalingen :

a. van artikel I 7 betreffende de beteugeling van de aanmatiging van de
benaming van oorsprong
b. van artikel 20 betreffende de handelspubliciteit
c. van artikel 22 betreffende de verkoop met verlies
d. van de artikelen 24 tot 34 houdende reglementering der uitverkopen,
opruimingen en andere verkopen tegen verminderde prijs alsmede van
de besluiten getroffen in uitvoering van deze artikelen.
e. van artikel 35 dat elk gezamenlijk aanbod van produkten of diensten
verbiedt alsmede van de besluiten getroffen in uitvbering van artikel
43 - 5 tot 8
f. van de artikelen 44 tot 48 houdende verbod of reglementering van bepaalde openbare verkopen
g. van artikel 51, de afgedwongen aankoop verbiedend
h. van artikel 53 houdende reglementering van de reizende verkopen
1. van artikel 54 dat elke daad strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied verbiedt.

AFDELING

I

De tekortkomingen die door de vordering tot staking
kunnen beteugeld worden
240.

De opsomming voorkomend in artikel 55 is niet beperkend

De opsomming van 9 punten voorkomend in artikel 55 WHP geeft de
indruk beperkend te zijn, toch is het slechts maar een vormelijke beperking.
De inschakeling in de zgn. beperkende opsomming van de daden strijdig
met de eerlijke gebruiken op handelsgebied ontneemt aan de hier besproken opsomming iedere inhoudelijke beperking.
Zoals Proc. Gen. J, Matthijs het terecht aanstipte kan de oneerlijke mededinging voorzien door de artikelen 54 en 55 i. een bijna onbeperkt wisselende
inhoud krijgen (Matthijs, J., De wet van I4 juli I97I betreffende ae handelspraktijken, S.E. W., 1972, blz. 456).
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241.

Artikel 55 is slordig geformuleerd

Voorbeeld

I

De tekortkomingen aan de bepalingen van artikel 17 betreffende de bebeteugeling van de aanmatiging van de benaming voor oorsprong kunnen
op grond van artikel 55 a. het voorwerp van een vordering tot staking zijn.
Er is evenwel ook artikel 18 WHP dat bepaalt: ,Ontnemen niet de aard
van aanmatiging aan het misbruiken van een benaming van oorsprong:
1° de toevoeging aan de bedoelde benaming van oorsprong van bepaalde
termen en inzonderheid van verbeterde termen als ,soort", , type",
, wijze", ,gelijksoortig".
2° het feit dat de betwiste benaming gebezigd is om de herkomst van het
produkt aan te duiden.
3° het gebruik van vreemde woorden wanneer deze woorden aileen de
vertaling zijn van een benaming van oorsprong of verwarring kunnen
scheppen met een benaming van oorsprong.
Het lijkt bevreemdend dat de inbreuken op het bepaalde in artikel 17
wei maar deze in artikel 1 8 niet het voorwerp van een vordering tot staking
kunnen uitmaken.
242.

Voorbeeld

2

Ook de inbreuken tegen artikel 35 waarbij elk gezamenlijk aanbod van
produkten of diensten wordt verboden kunnen aanleiding geven tot een
vordering tot staking. Hetzelfde geldt voor de inbreuken tegen de besluiten
getroffen in uitvoeting van artikel 43, 5 tot 8.
Maar wat is het lot van de inbreuken op de andere artikelen die in afdeling
V WHP voorkomen?
Zo wordt bvb. in artikel 39 gezegd dat het verboden is, in welke vorm ook,
een verhoging toe te staan van de ristorno's waarop de titels bedoeld in
artikel 38, 3 recht geven, onder voorwaarde dat deze tistorno geheel of
gedeeltelijk voor de betaling van produkten of diensten wordt aangewend.
Indien artikel 55 beperkend client te worden opgevat dan komt men ook
tot de eerder verrassende vaststelling dat m.b.t. het gezamenlijk aanbod
van produkten of diensten sommige inbreuken wei en andere niet via de
vordering tot staking kunnen worden bestreden.
Steunend op het beperkend karakter van de opsomming van artikel 55
heeft de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik zich trouwens
onbevoegd verklaard t.a.v. een inbreuk op artikel 39 (Vrz. Kh. Luik,
7 juni 1973, B.R.H., 1974, biz. 211-220).
Dezelfde Voorzitter wees eveneens als onontvankelijk af een vordering tot
staking ingeleid tegen een vereniging die verzamelboekjes van ri~torno
zegels zonder vermelding van haar benaming, in omloop brengt. Het gaat
hier om een inbreuk op artikel 41 WHP en dat artikel komt niet voor in
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de opsomming van de daden waarvan de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel het bestaan mag vaststellen en de staking bevelen (Vrz.
Kh. Luik, 7 juni 1973; Bull. Handelsregl., 1974, nr. 5, blz. 28 in resume).
243. Voorbeeld 3

Niet alleen de tekortkomingen aan de artikelen 24 tot 34 kunnen via de
vordering tot staking beteugeld worden. De vordering staat ook open
voor de tekortkomingen op de besluiten die in uitvoering van voornoemde
artikelen werden getroffen. De vraag rijst waarom de tekortkomingen aan
de besluiten genomen in uitvoering van artikel 17 (benamingen van oorsprong) en van artikel 53 (reizende verkoop) niet in deze opsomming voorkomen.
244. Artikel 55 leidt tot tegenstrijdigheden

Voorbeeld

1

Een handelaar kondigt in zijn uitstalraam een prijsverlaging aan en gebruikt
voor deze aankondiging een van de technieken voorgeschreven door
artikel 4, nl. de techniek van doorgehaalde prijzen.
Het blijkt evenwel dat hij een prijsverlaging aankondigt t.o.v. een prijs
die hij voorheen nooit in zijn inrichting voor gelijke produkten of diensten
heeft toegepast. Hij begaat dus een inbreuk op artikel 4; dergelijke inbreuken komen niet voor in de opsomrning van artikel 55·
Steunend op artikel 4 WHP zou men dus geen vordering tot staken kunnen
inleiden. De te koopaanbiedingen met doorgehaalde prijzen vallen evenwel
ook onder de toepassing van de artikelen 32 en 33 WHP (zie randnummer 117). Het is dus ook mogelijk voor de hiervoor geschetste praktijk
de schending van artikelen 32 en 33 WHP in te roepen en deze schending
kan dan wel via de vordering tot staking worden bestreden.
245· Voorbeeld

2

Wanneer artikel 55 samengelezen wordt met artikel 57 tweede lid komt
nog een andere tegenstrijdigheid aan het daglicht.
Op grond van artikel 57 kan de Minister van Economische Zaken een
vordering tot staking instellen voor daden die voorkomen in artikel 55 a
tot h.
Hij kan dus geen vordering instellen ter ·bestrijding van een daad strijdig
met de eerlijke gebruiken op handelsgebied (artikel 55 i).
In de opsomming van artikel 55 komen onder b. de tekortkomingen voor
op de bepalingen van artikel 20 betreffende de handelspubliciteit. Nu is
krachtens artikel 20, 4° verboden elke handelspubliciteit die een daad in
de hand werkt, welke luidens artikel 55 moet beschouwd worden als een
tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen. Men komt dus tot
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de eerder verbazende vaststelling dat de Minister via de vordering tot
staking de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad niet kan bekampen maar dat hij wei de publiciteit die een dergelijke daad in de hand
werkt langs deze weg kan bestrijden.
Deze tegenstrijdigheid zou men kunnen doorbreken wanneer men aanneemt dat de Minister zich pas op artikel 20, 4° beroepen kan wanneer
ingevolge een vordering door anderen ingesteld werd vastgesteld dat een
bepaalde daad als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken moet worden
aangemerkt.
Maar deze oplossing is ver van bevredigend want zij komt er op neer de
bevoegdheid van de Minister om artikel 20, 4° aan te wenden voor een
publiciteit die een inbreuk op artikel 54 bevordert, afhankelijk te stellen
van het initiatief van anderen.
Bovendien ontneemt deze oplossing ook iedere betekenis aan de ministeriele
bevoegdheid terzake. Als eerst anderen de vordering tot staking wegens
inbreuk op artikel 54 hebben moeten inleiden, dan zullen zij niet hebben
nagelaten desgevallend ook de publiciteit die de bewuste daad in de hand
werkt aan te vechten. Als deze vordering slaagt is meteen de zaak rond
en heeft een optreden van de Minister geen enkele zin meer. En bij gebeurlijk niet naleven van het bevel tot staken, staat een strafrechtelijke
vervolging open (artikel 62, 1° WHP).
246. De bedoeling van de wetgever
Er is ook de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt uit de voorbereidende werken tot de wet. Voorzeker mag de parlementaire voorbereiding slechts worden ingeroepen zo de wettekst niet duidelijk is (Cass.
14 december 1959, Pas., 1960, I, 442).
Wij menen aan de hand van wat voorafgaat te hebben aangetoond dat de
tekst van artikel 55 onprecies, onvolledig en zelfs tegenstrijdig is. Het
is dus gewettigd de voorbereidende werken ter hulp te roepen.
Uit deze raadpleging blijkt dat op een tegenstrijdige passus na die vermoedelijk ingevolge e!;!n vergetelheid niet werd verwijderd - er werd aan
de wet op de handelspraktijken circa 10 jaar gedokterd -de intentie van
de wetgever duidelijk is: ook de inbreuken op bepalingen van de wet die
niet in artikel 55 nominatim werden vermeld kunnen aanleiding geven
tot een vordering tot staking. (zie o.m. De Vroede, P., noot onder Vrz.
Kh. Brussel, 29 september 1972, R. W., 1972-1973, 1154-1158).
247· Het standpunt van de rechtsleer
Bijna eenparig heeft de rechtsleer zich uitgesproken voor een extensieve interpretatie van artikel 54 WHP en vandaar voor een verruimde
aanwending van de vordering tot staking zoals bedoeld in artikel55 WHP.
Citeren we A. De Caluwe (o.c., nr. 758-770), R. Kruithof (Vertikale prijsbinding bij merkartikelen, nr. 122), L. Van Bunnen (noot onder Kh. Brussel,
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17 januari 1972, ]. T., 1972, blz, 448-451), P. De Vroede (noot onder
Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972, R.W., 1972-1973, I154-1158 en
noot onder Gent, 10 mei 1974, R. W., 1975-1976, 1095-1099), M. Gotzen
(Eisers en verweerders in de vordering tot staken van onrechtmatige mededinging - Economisch en Financieel Recht Vandaag, deel II, blz. 280),
J. Stuyck (noot onder Vrz. Kh. Turnhout, 24 november 1972, R. W.,
1973-1974, 838-845 en nbot onder Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W.,
1974-1975, 1963-1975), G. Schricker, B. Francq en D. Wunderlich (o.c.,
nr. 79 a), N. Segers (o.c., blz. 108-uo), J, Matthijs (o.c., blz. 452-454)
en H. Swennen en I. Verougstraete (Kroniek van Belgisch economisch
recht, S.E. W., 1975, blz. 501).
Alleen J, Van Rijn (Modifications legislatives recentes en matiere de concurrence et de pratiques commerciales, blz. 23) spreekt zich in tegengestelde
zin uit.
248. Besluit
Het argument gehanteerd door het hof van beroep : de opsomming van
artikel 55 is beperkend zoniet zou de wetgever duidelijk en veel korter
kunnen zeggen dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel de
staking mag bevelen van alle daden die een inbreuk uitmaken op de wet
is niet overtuigend. Het is inderdaad gelukkig dat de wetgever zich van
dergelijke algemene formulering heeft onthouden.
De wetsovertreding is slechts een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken in de mate dat zij van aard is schade te kunnen toebrengen aan
de handelsbelangen van een of meer handelaars of ambachtslui. Er komen
in de wet op de handelspraktijken bepalingen voor waarvan de niet-naleving niet van aard i~ voornoemde belangen in het gedrang te brengen.
Of een handelaar de door hem te koop geboden goederen al dan niet
zichtbaar prijst heeft geen weerslag op het concurrentiepotentieel van een
confrater. Deze wetsbepaling is alleen ter beveiliging van de consumentenbelangen genomen. Het zal er dus steeds op aankomen de ingeroepen
wetsovertreding te toetsen op haar voor de handelaars en ambachtslui
schadewekkend potentieel.

AFDELING

II

De tekortkomingen die buiten het toepassingsgebied van de vordering
tot staken werden gehouden

A.

DADEN VAN NAMAAK

249· Algemeen

Artikel 56 : ,Artikel 55 vindt geen toepassing op daden van namaking
die onder toepassing vallen van de wetten betreffende de uitvindings-
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octrooien, de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of
-modellen en de auteursrechten".
250.

Toepassingsgevallen

De beperking op het toepassingsgebied van artikel 55 werd enkele rnalen in de rechtspraak bevestigd (Kh. Charleroi, I4 december I973•
R. Dr. Int., I974, blz. I I9-12o; Vrz. Kh. Brussel, IO juli I972, B.R.H.,
I972, blz. 582-586; Vrz. Kh. Brussel, 8 februari I974. Bull. Handelsregl.,
I975, nr. 9-Io, blz. 25-26).
Zo ook in een vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel in de zaak Agnelle/Frydma (9 januari I973• B.R.H., I973,
blz. I I7-I24), betreffende de volgende feiten:
Verweerster had in haar publiciteit voor haar produkt ,Agneau furs"
een bijzondere vorm van voorstelling gebruikt (een gazelle die door de
letter A sprong) die ook deze was, gebruikt door eiseres in haar publiciteit
voor produkten ,Agnelle". Het merk ,Agneau furs" was gedeponeerd.
De Voorzitter besliste dat wanneer de vordering in feite strekt tot het
opleggen van een verbod om een teken dienende tot het onderscheiden
van produkten, te gebruiken, hij deze moest verwerpen op grond van
artikel 56, WHP daar dit teken een merk is in de zin van artikel I van de
Benelux merkenwet.
Deze beslissing wordt bijgetreden door Swennen en Verougstraete (Kroniek
van Belgisch Economisch Recht, S.E. W., I974, blz. 502).
251.

Standpunt van de rechtsleer

Schricker e.a. (o.c., nr. zoo) en De Caluwe (o.c., nr. 77I) beperken zich
tot de vaststelling dat de vroegere jurisprudentiele uitsluiting van de
gevallen van namaak uit het toepassingsgebied van de oneerlijke mededinging nu een wettelijke bekrachtiging heeft gekregen.
Zij wijzen tevens op de uitbreiding van het toepassingsgebied van het
merkenrecht ingevolge de uniforme Beneluxwet met de daaruit voortspruitende beperking van het aktieveld van de vordering tot staking.
]. Mertens, (Origine, Contrefafon, Usurpation, R. Dr. Int., I973• blz.
I98-I99) en R. Kruithof (o.c., nr. I2I) zijn mindel:' gelukkig met de
oplossing verwoord in artikel 56. Het is inderdaad niet te loochenen dat
de niet naleving van de merkenwetgeving bvb. ook een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad zal zijn (zie terzake de uitlating van Vrz.
Kh. Brussel, IO juli I972, B.R.H., I972, biz. 582-586). Bovendien kan een
gedeponeerd merk gebruikt worden als benaming van een uithangbord
en zal de beteugelingsmodaliteit van de verwarringstichtende daad afhangen van de beslissing: vervolgen op grond van inbreuk op het merkenrecht of op grand van de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.
Deze optie bestond o.i. in de hierboven besproken zaak AgnellefFrydma.
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B. TEKORTKOMINGEN OP CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN
252. Toepassing
Aangenomen wordt op grand van de voorbereidende werken tot de
wet (Parl. Besch. Senaat I968-I969, nr. 4I5, blz. 52) dat ook de tekortkomingen op contractuele verbintenissen niet onder de toepassing van
artikel 55 vallen. Zulks vond bevestiging in de rechtspraak (Vrz. Kh.
Brussel, 8 februari I974• Bull. Handelsregl., I975, nr. 9-Io, blz. 35-26;
Vrz. Kh. Hasselt I4 februari 1975, R. W., I975-1976, 3I0-3II; Vrz. Kh.
Dendermonde, Afd. Aalst, 7 augustus 1975, R. W., I975-I976, I3I6-I3I9).
Wij verwijzen evenwel naar de vraag die we stelden bij de bespreking
van de verkoop met verlies (zie randnummer I I I).

AFDELING

Ill

Wie kan de vordering instellen ?

253· Algemeen
Artikel 57 WHP bepaalt aan wie het vorderingsrecht toekomt.
Het zijn:
a. de belanghebbende,
b. de belanghebbende beroepsgroepering,
c. de belanghebbende interprofessionele groepering,
d. de Minister van Economische Zaken,
e. de Verbruikersverenigingen.

A. DE BELANGHEBBENDEN
254· Uitsluiting van de individuele consument
De meerderheid van de rechtsleer merkt de individuele consument niet
aan als belanghebbende in de zin van artikel 57, eerste lid.
M. Gotzen (Eisers en verweerders in de vordering tot staking, blz. 266-267
en Le consommateur peut-il intenter a titre individuel l' action en cessation
prevue par l' article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce? ]. T., I974, blz. z6o-z6I), A. De Caluwe e.a. (o.c., nr. 774), R.
Kruithof, (De vertikale prijsbinding van merkartikelen, nr. I 13) en L. Van
Bunnen (La publicite commerciale, ]. T., 1972, blz. 74I) sluiten het vorderingsrecht van de individuele consument uit. H. Bocken is totdusver
aileen om een tegengestelde mening voorop te stellen (Ook de individuele
verbruiker kan de vordering tot staking instellen voorzien bij artikel 57 van
de wet van 14juli 1971 op de handelspraktijken, T.P.R., I973, blz. 553-576).
Terzake is geen rechtspraak bekend.

255. Belanghebbende is de handelaar of de ambachtsman
In doorsnee client belanghebbende te worden begrepen in de zin van
handelaar of ambachtsman zoais resp. bedoeid door het wetboek van
koophandel enerzijds en de wet op het ambachtsregister anderzijds. Een
persoonl ingeschreven in het handeisregister is behoudens tegenbewijs
verondersteid de hoedanigheid van handeiaar te bezitten (Vrz. Kh Antwerpen, 23 juni 1972, B.R.H., 1972, biz. 493-497).
256. Een naamloze vennootschap naar Frans recht (de plaats van de
maatschappelijke zetei wordt niet gepreciseerd) is beianghebbende in
de zin van artikei 57 WHP (impiiciete oplossing Vrz. Kh. Brussei, 22
oktober 1973, B.R.H., 1973, biz. 581-586). In dezelfde zin m.b.t. een
vennootschap naar Duits recht (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H.,
1975, biz. 194-205).
257· Het doorbreken van de handelaarsnotie
Toch zijn ook personen die noch handelaar noch ambachtsman zijn
niet a priori uit te siuiten. Zo bestaat er o.i. geen enkeie reden om bvb.
een Iandbouwer het recht te ontzeggen een vordering in te Ieiden wegens
tekortkoming aan artikel 17 betreffende de beteugeiing van de aanmatiging
van de benaming van oorsprong (In dezeifde zin Gotzen, M., Het onttrekken ... , R. W., 1974-1975, 1673).
258. De Voorzitter van de rechtbank van koophandei te Mecheien aanvaardde de vordering ingeieid door Mevrouw X, handeiaarster, inge- ·
schreven in het handelsregister te Mecheien voor zover ais nodig bijgestaan
en gemachtigd door haar echtgenoot. Deze echtgenoot had niet de hoedanigheid van handelaar noch een hoofd- of bijkomstige bedrijvigheid
die gelijkaardig is aan deze van de echtgenote (in deze aaniegster).
Volgens de Voorzitter was het optreden van de echtgenoot enkel formalistisch (Vrz. Kh. Mechelen, 2 juni 1972, B.R.H., 1973, biz. 398-401).

B.

DE BELANGHEBBENDE BEROEPSGROEPERING

259· Algemeen
De vordering kan eveneens worden ingeleid op verzoek van een beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid.
Trots deze uitdrukkeiijke bewoording komt het nog af en toe voor dat
- zonder sukses trouwens - de onontvankelijkheid van de vordering
ingeleid door een beroepsvereniging wordt ingeroepen (Vrz. Kh. Antwerpen, 9 januari 1973, B.R.H., 1973, biz. 108-111).
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260.

Een persoonlijk belang van de vereniging is niet vereist- Standpunt van de
rechtsleer

Volgens Stuyck speelt ab initio de vraag of de vereniging een persoonlijk belang heeft bij de zaak geen rol. Het volstaat dat de beroepsvereniging (met rechtspersoonlijkheid) tot haar doel rekent de behartiging
van de beroepsbelangen van ondernemers (handelaars of ambachtslui)
die door de gewraakte handelspraktijk dreigen getroffen te zijn zonder dat
die groepering daarom moet kunnen bewijzen dat ze dergelijke getroffenen
of potentieel getroffenen ook onder haar leden telt. De groepering client
dus niet representatief te zijn in tegenstelling tot wat voor de verbruikersverenigingen wordt bepaald (noot onder Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974,
R. W., 1974-1975, 1963, voetnoot 2 en 1965). Bovendien is het ook niet
nodig dat de belanghebbende handelaars of ambachtslieden lid zouden zijn
van de vorderende beroepsvereniging, ibidem, kol. 1974, voetnoot 7).
Een persoonlijk belang van de vereniging is niet vereist - Standpunt
van de rechtspraak

201.

Dit standpunt kan worden bijgetreden. Het vindt steun in een overweging uit een vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel. De verweerder had het argument ingeroepen ,onze publiciteit
maakt de identificatie van alle vrachtvervoerders langs de weg mogelijk
en niet alleen deze die bij de agerende groepering zijn aangesloten". Dit
argument wordt als volgt weerlegd! ,Cette argumentation tend uniquement a faire admettre qu'il y a plus de commerc;:ants dans un groupe,
par ailleurs identifiable, que ceux dont un ,groupement professionnel
interesse" ici la demanderesse, defend les inten~ts en formant une action
en cessation. L'observation n'aurait d'interet que si, en cas de designation
collective, la loi avait fait, de !'intervention au proces de tousles membres
d'un groupe. qu'une telle designation concerne, la condition de recevabilite d'une action en cessation, quod non" (Vrz. Kh. Brussel, 3 januari
1972, J. T., 1972, blz. 135-138).

C.

DE BELANGHEBBENDE INTERPROFESSIONELE GROEPERING

262.

Algemeen

De vordering kan eveneens worden ingeleid op verzoek van een
belanghebbende interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid
Ook in deze materie werd de ontvankelijkheid - zonder sukses - betwist
o.m. omdat het niet duidelijk was of de optredende interprofessionele
groepering als belanghebbende kan worden aangemerkt (Vrz. Kh. Turnhout, 24 november 1972, R. W., 1973-1974, 838-841).

263. Toepassingsgevallen
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik oordeelde dat
het belang kon worden afgeleid uit de .statuten van de betrokken interprofessionele vereniging.
Een interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid die luidens
haar statuten tot maatschappelijk doel heeft de vertegenwoordiging en de
verdediging van de morele, sociale en economische belangen van de
middenstand in het betrokken arrondissement is belanghebbende in de
zin van artikel 57 (7 juni 1973, B.H.R., 1974, biz. 211-220).
264. Tot eenzelfde conclusie kwam ook het hof van beroep te Gent t.a.v.
een vordering ingeleid door een afdeling van het Nationaal Christelijk
Middenstandsverbond. Een dergelijke interprofessionele groepering met
rechtspersoonlijkheid verdedigt immers koopmansbelangen in het algemeen en streeft mede haar · maatschappelijk doel na door de staking te
vorderen ·van onwettige of oneerlijke handelspraktijken ongeacht of haar
onderafdelingen leden tellen die door de aangeklaagde concurrentiedaad
nadeel lijden of kunnen lijden (Gent, 27 juni 1975, R. W., 1975-1976,
931-934 met noot J. Stuyck).
Dit arrest hervormde de beslissing van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te leper die de v66r hem ingeleide vordering onontvankelijk verklaarde omdat uit de ledenlijst van de agerende interprofessionele
groepering bleek dat geen enkel van haar leden tapijten verkoopt, laat
staan handel in ,Oosterse tapijten" voert en ze dienvolgens geen belang
te verdedigen had wanneer ze de reizende verkoop van Oosterse tapijten
wou beletten (Vrz. Kh. leper, 22 november 1974, Bull. Handelsregl.,
1975, nr. II-12, biz. 45-49).
D. DE MINISTER VAN EcoNOMISCHE ZAKEN

265. Algemeen
Artikel57, tweede lid handelt over de Minister. Bedoeld wordt de Minister
tot wiens bevoegdheid de economische zaken behoren (artikel 1 WHP).
266. Beperking van het vorderingsrecht van de Minister
Luidens artikel 57, tweede lid is de Minister aileen bevoegd om een
vordering in te stellen m. b. t. een daad bepaald bij artikel 55, littera a tot h.
M.a.w. hij is niet bevoegd om een vordering in te stellen ter bestrijding
van een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (zie nr. 245).
267. Het ministeriele vorderingsrecht in de prakti]k
Zoals De Caluwe (o.c., biz. 853, voetnoot 53bis) het terecht aanstipt
zijn de eerste pogingen van de Minister van Economische Zaken eerder
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ontgoochelend gebleken. Tot einde 1975 zijn slechts zes gevallen bekend
waarin de Minister van Economische Zaken gebruik heeft gemaakt van
zijn vorderingsrecht. Het liep uit op mislukkingen in de zaak Selection
Reader's Digest (zie nr. 124), Delhaize (zie nr. 121), Saint Brice (zie nr.
120), Van den Bruel (zie nr. 142).
Een sukses werd geboekt in de zaak ,Oud Huis In Douanebeslag" (zie
nr. 46), terwijl met Stuyck kan gezegd worden (Stuyck, J., Agressieve verkoopmethoden, blz. 774, voetnoot 13) dat de ministeriele vordering tegen
B.P. (zie nr. 125) gedeeltelijk slaagde.

E.

DE VERliRUIKERSVERENIGINGEN

268. Algemeen
De vordering kan ook worden ingesteld op verzoek van iedere groepering die de verdediging der belangen van de verbruikers tot doel heeft
en die rechtspersoonlijkheid bezit, voor zover deze vereniging vertegenwoordigd is in de Raad voor het Verbruik (art. 57, tweede lid).
Evenals voor de Minister werd deze bevoegdheid aan de verbruikersverenigingen niet toegekend ter bestrijding van daden strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken.
269. Het belang van de verbruikersverenigingen blijkt uit hun optreden zelf
,Het belang dat deze verenigingen in hun optreden hebben blijkt uit
het feit dat het optreden zelf. Zij kunnen bvb. een vordering tot staken
instellen tegen misleidende reclame zonder dat zij in hoofde van hun leden
een schade of enig bezwaar tegen deze reclame moeten kunnen aantonen.
Voldoende is het aanklagen van een bepaalde handelspubliciteit als strijdig
met artikel 20 WHP" (Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H.,
1974, blz. soo-su), (zie eveneens Stuyck, J., Agressieve Verkoopmethoden,
nr. 341).
270. Het vorderingsrecht der verbruikersverenigingen in de praktijk
T otdusver hebben de verbruikersverenigingen een uiterst beperkte aanwending van het hun toegekende recht gemaakt. Inderdaad slechts een
vordering werd op verzoek van een Verbruikersvereniging ingeleid (zie
nr. 44)~
Bailon had het dus juist voor wanneer hij misbruiken zoals men die in
Duitsland heeft vastgesteld, voor uitgesloten hield. Het feit dat de optredende verbruikersvereniging rechtspersoonlijkheid moet bezitten en
client vertegenwoordigd te zijn in de bij koninklijk besluit van 20 februari
1964 opgerichte Raad voor het Verbruik is zeker van aard om misbruiken
tegen te gaan (Ballon, G. L., noot onder Vrz. Kh. Brussel, 3 september
1974, B.R.H., 1975, blz. su-516).
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AFDELING

IV

Tegen wie kan de vordering worden ingeleid ?

271. De vordering kan worden ingeleid tegen een handelaar of ambachtsman

Het staat vast dat elkeen die als handelaar of ambachtsman in de juridische betekenis van deze termen aangemerkt staat ter verantwoording
kan worden geroepen voor daden die een tekortkoming uitmaken op de
in artikel 55 opgesomde bepalingen.
Een boekhouder-accountant die een zakenkantoor heeft opgericht is
overeenkomstig artikelen I en 2 van het WKH een handelaar. Tegen
bedoelde boekhouder kan dus een procedure zoals bedoeld in artikel 55
worden ingeleid (Vrz. Kh. Dendermonde, afd. Aalst, 7 augustus I975•
R. W., I975-I976, I3I6-I3I9).
272. Oak tegen niet handelaars ...

Ook niet-handelaars of ambachtslieden ontsnappen niet aan elke vordering die op grond van de hierboven vernoemde tekortkomingen zou
kunnen worden ingeleid. Er is niet aileen de landbouwer die op grond van
een tekortkoming aan artikel I 7 WHP (bescherming der oorsprongsbenamingen) ter verantwoording kan worden geroepen, ook tegen de auteur
van een handelspubliciteit omschreven in artikel 19 WHP en vallend
onder de verbodsbepaling van artikel 20 WHP kan een vordering worden
ingesteld (zie De Vroede, P. en Maes, J. P., o.c., 134).
273· Oak tegen een intercommunale waarvan de wet bepaalt dat de handelingen niet .als daden van koophandel aan te merken zijn kan een
vordering tot staking worden ingeleid. Aan een arrest van het hof van
beroep te Brussel ontlenen we terzake volgende overweging.
.,Overwegend dat het bevel tot staken dat de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel op grond van artikel 55 afl.evert niet beperkt is ratione
personae tussen handelaars, maar geen onderscheid maakt naar de persoon
van de dader en uitsluitend objectief aanleunt op bepaalde tekortkomingen
zelfs wanneer de daders buiten de omschrijving van artikel I van het
Wetboek van Koophandel vallen" (Brussel, I2 november 1974, R. W.,
I974-I975. 1711-I7I2; vgl. eveneens Gotzen, M., Het onttrekken van de
vordering tot staken van ongeoorloofde handelspraktijken aan de alleenheerschappij van de handelaarsnotie uit het Wetboek van Koophandel, R. W.,
1974-1975, I665-I684).
274· Afgewezen vorderingen tegen niet handelaars

Het door het hof van beroep te Brussel ingenomen standpunt client te
worden bijgetreden. Waar het op aankomt is de objectieve waarde van
de daad en niet de juridische status van diegene die ze stelt. Zo zijn we
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niet erg gelukkig met een ander arrest van het hof van beroep te Brussel
(bevestiging van een vonnis van de, Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel, onuitg.) waarbij de vordering ingesteld door de
eigenaar van de Dansschool Roels tegen een vereniging zonder juridisch
statuut die danslessen organiseert onder de benaming ,Dansschool
Roels" als onontvankelijk wordt verklaard (Brussel, 29 oktober 1974,
R. W., 1974-1975, 1709-1711). Het feit dat uit de elementen van het
dossier niet bleek dat de vereniging of haar voorzitter een winstoogmerk
hadden komt ons in deze als irrelevant voor.

275· Anders is het gesteld met de afwijzing van de vordering ingesteld
tegen iemand die wel in het openbaar de hoedanigheid van handelaar
had aangenomen maar die nag niet daadwerkelijk begonnen was met het
stellen van handelsdaden.
Belanghebbende was nag niet ingeschreven in het handelsregister, had
nag geen onderneming of uitbating van rijschool. Terecht besliste de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat deze vordering ontontvankelijk was (Vrz. Kh. Brussel, 4juni 1973, B.R.H., 1973, blz. 470-473).

AFDELING

V

Territoriale bevoegdheid
~76.

De plaats waar de daad werd gesteld of woonplaats van de verweerder

De territoriale bevoegdheid wordt · bepaald door de plaats waar de met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige handeling werd verricht want
daar is het dat de verplichting dergelijke handeling stop te zetten ontstaat
en moet uitgevoerd worden (Vrz. Kh. Brussel, 12 november 1973, B.R.H.,
1974, blz. 92-95). Dit lijkt wel een eenzijdige stellingname. De territoriale
bevoegdheid kan oak bepaald worden door de woonplaats van de verweerder (Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976, 20342036).

AFDELING

VI

Wanneer dient de vordering te worden ingeleid ?

277. De aangevochten daad of handeling moet aan de gang zijn
De vordering tot staking betreft in principe een daad, gedraging of handeling die plaats heeft, die aan de gang is. Dergelijke vordering heeft
niet de aard van de vorderin.g ,ad futurum", ingevoerd bij artikel r8 Ger. W.
(Vrz. Kh. Brussel, 4 juni 1973, B.R.H., 1973, blz. 470-473).
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Is ongegrond een bevel tot staking dat slechts gevraagd werd voor twee in
de dagvaarding vermelde data, data die reeds voorbij zijn op het ogenblik
van het von.nis (Gent, 20 november 1973, R. W., 1974-1975, so-52).
De onrechtmatige daad die nog moet gesteld worden maar die reeds via
handelsreclame wordt aangekondigd kan onrechtstreeks op grond van
artikel 20, 4° WHP bestreden worden.
278. Gevolgen bij laattijdig indienen van een vordering

Zo de wet voor het indienen van de vordering tot staking geen termijn
bepaalt (Vrz. Kh. Brussel, 20 februari 1974, B.R.H., 1974, biz. 632-633)
dan is een laattijdige reactie niet zonder gevaar. Inderdaad het gebeurt dat
een vordering die wordt ingeleid nadat de aangevochten feiten reeds een
tijd aan de gang zijn, als ongegrond wordt afgewezen o.m. omdat de laattijdige reactie door de rechter wordt gei:nterpreteerd als een blijk dat men
het allemaal niet zo zwaar neemt (Vrz. Kh. Brussel, 10 juni 1974, Bull.
Handelsregl., 1975, nr. 9-10, biz. 31-37). Terwille van de laattijdigheid
werd ook door de Voorzitter van de rechtbank te Charleroi een vordering
gedeeltelijk onontvankelijk verklaatd (28 maart 1974, R. fur. Hainaut, 1974,
biz. 51-66; in dezelfde zin Vrz. Kh. Brussel, 25 maart 1974, B.R.H., 1974,
blz. 6o8-612).
279• De aangevochten handeling heeft opgehouden haling - Vordering ontvankelijk

mogelijkheid van her-

Een verkoop per briefwisseling op basis van catalogi impliceert de bestendige verzending van catalogi. Dit kan theoretisch tot de herhaling
van gelijkaardige feiten aanleiding geven. De vordering is ontvankelijk
wanneer ze wordt ingeleid ongeveer 10 maand na de gewraakte feiten
(Vrz. Kh. Doornik, 14 oktober 1975, ]. T., 1975, biz. 715-716; in dezelfde
zin Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1975, ]. T., 1975, blz. 381-383).
280. Herhaling uitgesloten- Vordering onontvankelijk

De vordering tot staken van een verkoop met verlies wordt onontvankelijk verklaard omdat de verkoop v66r de betekening van de dagvaarding ophield en in de toekomst onmogelijk kan worden herhaald : dit
is het geval- aldus de Voorzitter- wanneer de verkoop met verlies bij
de opening van een nieuwe winkel plaats vindt (Vrz. Kh. Brussel, 4 juni
1973, B.R.H., 1973, blz. 477-480).
281. De mogelijkheid van herhaling- Stakingsbevel gerechtvaardigd

Het verkoopsaanbod is geen handeling die van nature uit niet kan hernieuwd worden; wei integendeel. Wanneer een dergelijk verkoopsaanbod ten rechte ten laste gelegd wordt is het geven van een stakingsbevel
opdat het niet hernieuwd wordt, gerechtvaardigd (Vrz. Kh. Brussel, 20

743

februari 1974, B.R.H., 1974, blz. 632-634). Ook wanneer op de dag van
de dagvaarding een einde werd gesteld aan de aangevochten daad blijft een
stakingsbevel gerechtvaardigd wanneer de herhaling van de daad niet uitgesloten is (Vrz. Kh. Bergen, 14 september 1973, B.R.H., 1974, blz. 386389; in dezelfde zin Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976,
2034-2036).
282. De herhaling is uitgesloten- Vordering zonder voorwerp
De vordering tot staking is zonder voorwerp wanneer de gewraakte daad
niet meer gepleegd wordt en eiseres die in staat van faillissement werd
verklaard, haar activiteiten heeft gestaakt (Vrz. Kh. Brussel, 27 maart 1972,
B.R.H., 1974, blz. 493-494). Een handelaar prospecteert de clientele met
de vermelding dat hij op 1 januari 1972 een exclusieve vertegenwoordiging
zal genieten die nu aan een concurrent toebehoort. De hoop op verandering
in de vertegenwoordiging stort ineen. De Voorzitter besluit daaruit dat de
vordering ingeleid door de concurrent die zich op een ogenblik geelimineerd
dacht zonder voorwerp is geworden (Vrz. Kh. Brussel, 13 maart 1972,
B.R.H., 1972, blz. 379-384).
283. De herhaling is uitgesloten- Stakingsbevel niet gerechtvaardigd
,De Voorzitter kan niet het ophouden van daden bevelen die zich niet
zullen herhalen omdat principes die reeds miskend in vroegere daden
opnieuw zouden kunnen miskend zijn in andere daden die dezelfde verweerder misschien zal stellen" (Vrz. Kh. Brussel, 28 februari 1972, blz. 370378).
284. Het herhalingsgevaar werd niet onderzocht
Het gebeurt zelfs dat de vordering tot staking ongegrond werd verklaard omdat de verkoop ophield de dag waarop de dagvaarding werd
betekend zulks zonder te onderzoeken of er een gevaar van herhaling
bestaat (Vrz. Kh. Nijvel, 14 juni 1972, B.R.H., 1973, blz. 481-482 met niet
instemmende noot van J. J. Evrard, ibidem, blz. 483).
285. Miskenning van de verwittigingswaarde van een stakingsbevel
Terecht onderstreept het hof van beroep te Gent dat een bevel tot staking een preventieve of minstens opschortende werking heeft. Al voegt
het hof er aan toe ,de vordering tot staking verleend door artikel 55 mag
niet misbruikt worden tot voorkoming van een hypothetische herhaling
van een inbreuk op de wet betreffende de handelspraktijken (Gent, 27 juni
1975, R. W., 1975-1976, 931-934).
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AFDELING

VII

Hoe wordt de vordering ingeleid ?

286. Algemeen
Artikel 59 lid een bepaalt dat de vordering die v66r de Voorzitter van
de rechtbank van koophandel wordt gebracht, wordt ingediend op de
wijze van het kortgeding.
287. Vergissingen bij het inleiden der vordering
Trots deze duidelijke formulering zijn nog een paar gevallen bekend
waarin de zaak aanhangig werd gemaakt bij de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel zetelend in kort geding (zie Vrz. Kh. Leuven, 18 januari
1972, B.R.H., 1973, biz. 141-144; Vrz. Kh. Leuven, 30 mei 1972, B.R.H.,
1972, biz. 721-725; Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973, R. Dr. Int., 1973,
biz. 54-59 en Vrz. Kh. Leuven, 6 juni 1974, R. W., 1974-1975, 1960, Vrz.
Kh. Brussel, 21 oktober 1974, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, blz. 36-44).
Op 14 november 1974 wordt t.n. van de Minister van Economische Zaken
een vordering ingeleid waar de eerder onverwachte woorden ,Vu l'urgence
et sans prejudice au principal" voorkomen. In een breed gebaar wuift de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel deze ,,par megarde''
gebruikte uitdrukking weg (Vrz. Kh. Brussel, 28 april 1975, B.R.H., 1975,
biz. 379).
288. Voorstel van dagvaardingsformule
De Caluwe (noot onder Vrz. Kh. Leuven, 30 mei 1972, B.R.H., 1972,
biz. 724) stelt de vraag of aile moeilijkheden niet uit de weg zouden geruimd
worden met volgende dagvaardingsformulering: , V66r de Voorzitter van
de rechtbank van koophandel op basis van de bevoegdheid hem toegekend
door artikel 55 WHP".

AFDELING

VIII

Wat kan de voorzitter bevelen?

289. Algemeen
A. Artikel 55 bepaalt dat de Voorzitter staking beveelt van een tekort"
koming aan de bepalingen in dat artikel opgesomd.
·
B. Artikel 58 bepaalt dat de Voorzitter kan voorschrijven dat zijn beslissing
wordt aangeplakt of bekendgemaakt mits het naleven van bepaalde voorwaarden (zie nr. 297 ).
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A.

HET BEVEL TOT STAKING

290. Aard van de beslissing
Het gaat hier om een vonnis ten gronde (zulks was reeds het geval
onder de gelding van het koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934zie A. De Caluwe o.c., nr. 781, zie ook Cass., 20 oktober 1972, ]. T., 1973,
biz. 111-112), dat een incriminatie schept(artikel61, 1; zie D'Haenens, J.,
De sancties in de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, Economisch en Financieel Recht vandaag, deel II, biz. 233).
291. Verplichting tot ophouden daden

Verplichting tot het stellen van bepaalde

Het bevel tot staking beperkt zich niet .tot het verbieden van een bepaalde handeling, het kan tevens positieve verplichtingen opleggen (De
Caluwe, A., o.c., nr. 781 en de aldaar geciteerde rechtsleer). Deze positieve
zijde blijkt uit enkele presidentiele beslissingen.
292. Toepassingen
Zo legt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi
de verplichting op de benaming Dino's Club S.A. te veranderen omdat hij
van oordeel is dat ze verwarring kan stichten met de benaming ,Diners
Club Benelux" (Vrz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B:R.H., 1973, blz. 125129).
293· In een beslissing van 16 juni 1972 beveelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Verviers de publiciteitspanelen waarop in grote
lettertekens de benaming ,Mont Saint Jacques" voorkomt, te verwijderen
want deze benaming wordt door anderen, die een voorrangsrecht genieten
als uithangbord gebruikt (Vrz. Kh. Verviers, 16 juni 1972, B.R.H., 1973,
blz. 240-242).
294· Het hof van beroep te Antwerpen van zijn kant beveelt de verwijdering
binnen de 48 uren van de vermelding ,maak het zelf" die voorkomt op de
gevel en de voertuigen en in de handelspubliciteit van de verliezende partij
(Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, blz. 371-376).
295· Na te hebben vastgesteld dat de benamingen N.V. Philips en
H. Philips verwarringstichtend zijn, legt de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Hasselt aan H. Philips, rekening houdend met het voorrangsrecht van de N.V. Philips, de verplichting op in zijn publiciteitsmateriaal, handelsdocumenten, briefpapier en diesmeer de naam Philips
te doen voorafgaan door de voornaam Hugo, voluit en in dezelfde lettergrootte en lettertype geschrevenof gedrukt (Vrz. Kh. Hasselt, 24 december
1971, R. W., 1973-1974, 2116-21 17).
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296. Bij vonnis van 16 december 1974 beveelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een einde te stellen aan een verkoopweigering en Iegt tevens aan de verweerder op opnieuw aan de aaniegger
te verkopen, in de mate van zijn mogeiijkheden en in de voorwaarden
conform de handeisgebruiken: in ieder gevai wanneer er voorafbetaling of
contante betaiing der besteide goederen is (Vrz. Kh. Brussei, 16 december
1974, B.R.H., 1975, biz. 186-193).

B.

DE BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING

297. Algemeen

De bevoegdheid om de bekendmaking van de besiissing voor te schrijven wordt beperkt door het bepaaide in artikel 58 lid twee : ,De bekendmakingen mogen siechts voorgeschreven worden in geval zij van
aard zijn bij te dragen tot de staking van de aangeklaagde daad of van haar
nawerking.
Zij mogen pas geschieden op het tijdstip waarop tegen de desbetreffende
beslissing geen hoger beroep meer openstaat".
Deze Iaatste voorwaarde wordt door J. J. Evrard op de korrei genomen.
Hij vindt - o.i. terecht - de door de wetgever ingeroepen vrijwaring van
de beiangen van de verliezende partij geen afdoend argument (Evrard, J. J.,
Lesventesaperte.Deuxansdejurisprudence, 1971-1972,]. T., 1973, biz. 687).
298. De presidentiele terughoudendheid om een publicatie op te leggen

Het is eerder uitzonderlijk dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel de beslissing heeft genomen de publicatie van zijn bevelschrift
op te Ieggen (zie het bijna volledige Iijstje in voetnoot 4 van onze noot
onder Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976, 2037).
Hierbij speelt zeer sterk de overtuiging dat artikei 58 vreemd is aan eike
idee van sanctie. Zuiks werd reeds gezegd in het advies van de Raad van
State bij het ontwerp dat in 1964 werd neergeiegd (Senaat, 1963-1964,
Doc. 268, biz. 144). De pubiiciteitsmaatregelen zijn dus siechts gerechtvaardigd in de mate dat zij beter de doeitreffendheid van de staking van
een onwettige praktijk kunnen verzekeren aidus de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussei (3 januari 1972, B.R.H., 1972,
biz. 243-244).
I. Afwijzingen zonder afdoende motivering
299• Meestal beperkt de rechter er zich toe te verklaren dat de publicatie
niet aangewezen is omdat zij niet van aard is bij te dragen tot de staking
van de aangehaalde daden of van hun nawerking zulks zonder enige moti~
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vering (Vrz. Kh. Brugge, 27 januari 1972, B.R.H., 1972, blz. 223-226;
Vrz. Kh. Brussel, 24 april 1972, onuitg., bevestigd Brussel, 24 december
1974, R. W., 1974-1975, 2527-2532; Vrz. Kh. Brussel, 29 september 1972,
R. W., 1972-1973, 1152-1154; R. Dr. Int., 1972, biz. 291-296; Vrz. Kh.
Oudenaarde, 11 januari 1973, B.R.H., 1973, blz. 104-107; Vrz. Kh. Luik,
2 januari 1973, B.R.H., 1973, blz. 112-116; Vrz. Kh. Brussel, 12 juli 1973,
B.R.H., 1973, blz. 586-590; Vrz. Kh. Brussel, 12 oktober 1973, B.R.H.,
1974, blz. 311-313); Vrz. Kh. Gent, 25 januari 1974, 1974-1975, 127;
Vrz. Kh. Brugge, 29 december 1975, R. W., 1975-1976, 2034-2036.

II. Afwijzingen op grond van aanvaardbare motieven
300. De litigieuze (en onrechtmatige) tentoonstelling is lang voorbij, de

bekendmaking van het stakingsbevelschrift kan onmogelijk bijdragen tot
de staking van de aangekiaagde daad of haar nawerking (Gent, 27 juni
1975, R. W., 1975-1976, 931-934). Publikatie van het vonnis wordt afgewezen gezien de tijdsafstand tussen de gewraakte reclame - die sinds
de dagvaarding niet meer herhaaid werd- de dagvaarding en het vonnis
(Vrz. Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H., 1974, blz. 500-511; ]. T.,
1975, biz. 121-123).
De aangevochten feiten hebben zich verschillende maanden geieden voorgedaan, de verweerder heeft er spontaan een einde aan gesteld. De pubiicati~ van het bevefsCl1riff is dus niet gerechtvaaroi:ga (Brussel, Jl januari
1973, ]. T., 1973, biz. 556).

III. Afwijzingen op grond van betwistbare motivering
301. Ongepast

,Het komt terzake niet gepast voor de gevraagde publiciteitsmaatregelen te bevelen" (Vrz. Kh. Gent, 21 januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 221223) ..
302. Buiten verhouding met de gepleegde feiten

De gevorderde publiciteitsmaatregelen zijn niet in verhouding met de
zwaarwichtigheid van de door de verweerder gepieegde tekortkoming
en zouden hem een buitenmatige schade berokkenen. De eiseres beschikt
over andere middelen om haar kianten te wijzen op het gevaar dat voor
hen bij de aanwending van de aangeklaagde praktijken bestaat (Vrz. Kh.
Oudenaarde, 23 december 1971, B.R.H., 1972, blz. 214-216).
303. De schade kan aldus niet hersteld worden

Opdat aanplakking of publicatie zou kunnen worden bevolen is vereist
dat deze bijzondere bekendmaking van de uitspraak van aard zou zijn de
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schade door de eiser geieden te herstellen. Men ziet niet in hoe terzake dit
doel zou bereikt worden. Het kwaad gesticht bij de bestemmeling van de
postkaarten van verweerder kan hiermee niet ongedaan gemaakt worden.
Door de publicatie van de beschiking zou de aandacht van een ruim pubiiek
gevestigd worden op de concurrentiele positie van verweerster en voorai
op het feit dat zij beweert goedkopere prijzen toe te passen dan aanlegster.
De verweerder zou hier meer baat bij vinden dan de aaniegster (Vrz. Kh.
Leuven, 29 februari 1972, B.R.H., 1972, biz. 248-254).
304. De herinnering aan de gewraakte publiciteit wordt aldus niet ongedaan
gemaakt

De publicatie is niet bij machte de herinnering - zo zij biijft - aan
de affiches die niet meer geexposeerd worden te doen verdwijnen (de publiciteitscampagne is ten einde) noch om diegenen die de aangevochten
brochures bezitten, aan te zetten ze te verscheuren of er de bladzijden
uit weg te nemen waarop de aangevochten tekening voorkomt. De publicatie van het vonnis, die er de Iectuur van impliceert, zou de herinnering
aan de tekening weer doen herleven.
Wat o.m. het aanwenden van de door de wet voorziene pubiiciteitsmaatregeien zou kunnen rechtvaardigen is de bekommernis te berichten over
een toestand die anders is dan deze die de bedriegiijke publiciteit aan het
publiek heeft voorgesteld. Zulks is hier niet het gevai (Vrz. Kh. Brussei,
3 januari 1972, B.R.H., 1972, biz. 243-245).
Met Swennen en Verougstraete (Kroniek van Rechtsleer en Rechtspraak
betreffende het Belgisch economisch recht, S.E. W., 1973, biz. 44) kan de
vraag gesteid worden of deze uiterst beperkende interpretatie wei degeiijk
in overeenstemming is met de bedoeiing van de wetgever.
305. Kan geen voorbeeld stellen

De gewraakte pubiicatie kan niet gevorderd worden met het doel een
voorbeeid te stellen voor andere handelaars of voor de inbreukmakende
handeiaar. Dit valt inderdaad buiten de uitdrukkelijke aangegeven doelstelling van artikel58 WHP. De maatregel zou ook een vorm van privatieve
straf inhouden, onverenigbaar met ons rechtssysteem.
Bailon stelt de vraag of de rechter geen rectificatieve reclame aan de verliezende partij kan opleggen zoals dat in de Verenigde Staten van N. Amerika
het geval is. Hij is van oordeel dat voor zover aan de voorwaarden gesteld
in artikel 58 WHP is voldaan, niets zich hiertegen verzet (Vrz. Kh. Brussel,
3 september 1974, B.R.H., 1974, blz. 500-516).
306. Is geen middel om niet in de dwaling te volharden

De publicatie van het bevelschrift vindt geen rechtvaardiging als middel om de verweerster te beletten in haar dwalingen te volharden. Het
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perspectiefvan strafrechtelijke sancties (artikelen 6I en 62, I) moet volstaan
om er haar van te ontraden.
Voigt dan een overweging die verdient onderstreept te worden:
,II se concyoit mal, en effet, qu'un client de Ia demanderesse, averti, grace
au procede condamne, des prix respectifs des concurrents et tente de
s'adresser a Ia defenderesse, apres comparaison des prix, renonce ale faire,
en apprenant que Ia defenderesse a meconnu des dispositions de Ia loi sur
les pratiques du commerce en matiere de publicite (Vrz. Kh. Brussel, 28
februari I972, B.R.H., I972, biz. 245-248; in dezelfde zin: Vrz. Kh. Brussel,
I7 januari I972, ]. T., I972, biz. 448-450).
IV. Beslissingen waarbij de bekendmaking wordt bevolen
307. Informatie in het buitenland verzekeren

Ook de beslissingen waarbij de publicatie van het Vonnis wordt bevolen
zijn niet steeds zuiver op de graat.
Zo rechtvaardigt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel
zijn publicatiebeslissing enerzijds door de overweging dat de gevolgen van
de genomen beslissing verder reiken dan de betwisting die de partijen
tegenover elkaar stelt, anderzijds door de overweging dat een bekendmaking
via de- pers van- aard -is gemakkelijk de betrokken buitenlandse ondernemingen te bereiken. Deze bezorgdheid om ook de buitenlandse firma's
in te lichten moet dan waar gemaakt worden door publicatie van het bevelschrift in twee dagbladen, een Nederlandstalig en een Franstalig (Vrz. Kh.
Nijvel, I maart I973, B.R.H., I973, blz. 484-497).
308. Beperken van de effecten van de aangevochten daad

Publicatie van het vonnis in de pers gelezen in de streek waar verweerster haar zetel heeft kan bijdragen tot het beperken van de effecten
van de daad waarvan de staking bevolen wordt (Vrz. Kh. Charleroi, 9 oktober I972, B.R.H., I973• biz. I25-I29).
309. Herstel van de geleden schade

Eiser wil de geleden schade doen herstellen en geplaatst worden tegenover verweerder in een gelijkwaardige concurrentiepositie. Deze resultaten kunnen bereikt worden indien de publicatie van het beschikkend
gedeelte van dit vonnis wordt bevolen.
De toelating tot publicatie is immers speciaal voorzien voor het geval deze
maatregel, zoals hier, noodzakelijk is om geleden schade te herstellen en
partijen terug in een gelijkwaardige positie te brengen. Tevens zal de publicatie er toe bijdragen voortaan elke verwarring omtrent de hoedanigheid
van verweerder als gewezen alleenverkoper van de eiser te doen ophouden
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zodat deze laatste niet meer zal gedwongen worden via zijn dochtermaatschappij circulaires rond te sturen om de winkels op de nieuw geschapen
toestand te wijzen (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H., 1975, blz. 194206).

C.

DE MODALITEITEN DER BEKENDMAKING

310. Aanplakking -

Publicatie in dag- en weekbladen

Worden bevolen : de aanplakking van het vonnis aan de inkom van
verweerders verkoopplaats (Vrz. Kh. Turnhout, 30 maart 1973, R. W. 19731974, 1210-121 I), of binnen en buiten de installaties en dan wel gedurende
3 maanden (Antwerpen 3 juni 1975, B.R.H., 1975, blz. 371-376). de publicatie in dag- en weekbladen (Vrz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H.,
I973. blz. 125-129; Vrz. Kh. Nijvel, 1 maart 1973, B.R.H., I973. blz.
484-497; Vrz. Kh. Mechelen, 2 juni 1972, B.R.H., I973, blz. 398-401) of
publicatie in dag- en weekbladen gecombineerd met aanplakking (Vrz. Kh.
Turnhout, 24 november 1972, R. W., 1973-1974, 841; Vrz. Kh. Kortrijk,
I I oktober 1973, B.R.H., 1975, blz. 6o-66 bevestigd Gent, 28 juni I974•
B.R.H., 1975, blz. 66-68).
311. Publicatie in vakbladen en/of technische tijdschriften

Zo aanplakking en publicatie in dagbladen de meest gebruikte manier
zijn, dan is de Voorzitter niet tot deze twee modaliteiten beperkt. De tekst
van artikel 58 zegt inderdaad , ... of op enige andere wijze".
De publicatie in vakbladen (Vrz. Kh. Turnhout, 24 november 1973, R. W.,
1973-1974, 84I), of in technische tijdschriften (Vrz. Kh. Kortrijk, 13 juni
I974, B.R.H., 1975, blz. 194-206) kan eveneens worden opgelegd.
Het afdrukken van een vonnis in het Rechtskundig Weekblad wordt niet
beschouwd als publicatie in de zin van artikel 58 WHP (Brussel 7 juni
I972, Bull. Handelsregl., 1973, nr. 4, blz. 45).
312. De bekendmaking van het vonnis kan eveneens door rondschrijven
gebeuren (Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973, R. Dr. Int., I973, blz. 56-59;
Luik, 24 december 1974, R. Dr. Int., 1975, blz. 48-5I).

D.

TENUITVOERLEGGING VAN DE BEKENDMAKING

313. De voorwaarden gesteld in artikel 58 tweede lid
Wanneer de bekendmaking van het vonnis wordt toegestaan is het onmogelijk op te leggen dat deze bekendmaking binnen de 48 uren van de
betekening van het vonnis zou gebeuren.
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Wel kan de Voorzitter bevelen dat de bekendmaking client te gebeuren
uiterlijk de dag nadat tegen het vonnis geen beroep meer kan worden aangetekend (Vrz. Kh. Brussel, 2 april 1973, R. Dr. Int., 1973, blz. 54-59).

E.

DE BEKOST1GING VAN DE BEKENDMAK1NG

314. Normaliter vallen de kosten van de bekendmaking ten laste van de
verliezende partij (zie o.m. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H., 1973,
blz. 125-129 en Luik, 24 december 1974, R. Dr. Int., 1975, blz. 48-51).
Hierop maakt uitzondering· de beslissing van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Kortrijk die- zij het in een verschillende mate- beide
partijen verwijten heeft te sturen. Hij beveelt de publicatie van het beschikkend deel van zijn vonnis in twee dagbladen en in twee technische
tijdschriften waarvan 3/4 der kosten lastens de verweerder en 1/4 lastens
de aanlegger (13 juni 1974, B.R.H., 1975, blz. 194-205).

AFDELING

IX

Wat door de Voorzitter niet kan bevolen worden

315. Het verbieden van de verkoop van een produkt of van het voeren van een
publiciteit rand een bepaald produkt
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel kan in het kader van
de hem door artikel 55 verleende bevoegdheid de verkoop van een
produkt waarrond misleidende publiciteit werd gevoerd niet verbieden
evenmin als het staken van elke publiciteit voor dit produkt bevelen (Vrz.
Kh. Brussel, 3 september 1974, B.R.H., 1974, blz. 500-5II met noot
G. L. Ballon). Dit laatste zou er op neerkomen een nog niet bepaalde, niet
gepreciseerde, niet gestelde daad te verbieden (Vrz. Kh. Brussel, 25 maart
1974, B.R.H., 1974, blz. 6o8-612).
316. Het verbieden van een bepaalde verkoopaktie
Een vordering die er toe strekt dat de rechtbank zich per algemeen geldende beschikking verbiedend zou uitspreken over een bepaalde verkoopaktie (in casu een gratis koopdag) is onontvankelijk (Vrz. Kh. Turnhout,
24 november 1972, R. W., 1973-1974,~838-841).
317. Het verbieden van publicatie van een weekblad
Het op onrechtmatige wijze, d.i. in strijd met de eerlijke handelsgebruiken afhandig maken van personeel kan niet gesanctioneerd worden
door een verbod tot verdere publicatie van het weekblad dat thans door
verweerder wordt uitgegeven (Vrz. Kh. Antwerpen, 23 juni 1972, B.R.H.,
1972, blz. 493-497).
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318. Het toekennen van schadevergoeding

Het ligt oak niet in de bevoegdheid van de Voorzitter enige schadevergoeding toe te kennen (Gent, 27 juni I975, R. W., I975-I976, 93I-934;
Vrz. Kh. Verviers, I3 juli I973, ]. T., I974, biz. 447; Vrz. Kh. Leuven,
30 mei I972, B.R.H., I972, biz. 72I-725; Vrz. Kh. Doornik, 22 april I975,
]. T., I975, biz. 465-466).
Ten onrechte veroordeelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Turnhout tot betaling van een provisionele schadevergoeding (I fr)
wegens door de verweerder gepleegde overtredingen (5 juli I974, R. W.,
I974-I975. I595-IS96).

AFDELING

X

Bijkomende problemen
319. De tegeneis wegens roekeloos en tergend geding

Een tegeneis wegens tergend en roekeloos geding is niet ontvankelijk
(Vrz. Kh. Brussel, 25 oktober I97I, B.R.H., I972, biz. 9I-98; Vrz. Kh.
Brussel, IS november I97I, B.R.H., I973, biz. 263-266; Vrz. Kh. Doornik,
22 april I975, J. T., I975, biz. 465-466). Dergelijke tegeneis, in hager
beroep is daarentegen wei ontvankelijk (Luik, I4 december I973, B.R.H.,
I974, biz. 3I8-3I9).
320.

Het veroordelen tot de proceskosten

Na vastgesteld te hebben dat een bepaald optreden wei als onrechtmatige
mededinging moest beschouwd worden maar een bevel tot ophouden van de
aangevochten handelingen hie et nunc ondoelmatig zou geweest zijn kan de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel een verweerder niet meer tot
de kosten van het proces veroordelen. Met de beslissing of er al dan niet een
bevel tot staken moet opgelegd worden heeft de Voorzitter zijn bevoegdheid
uitgeput (Cass., 20 oktober I972, R. W., I972-I973, 7I3-7I5 handelend over
het oude K.B. nr. 55, regeling die op dit vlak ongewijzigd overgenomen is
in de WHP).
321.

De ,voorbarige" uitvoering van een bevelschrift

Artikel 59, derde lid WHP bepaalt : ,de uitspraak (van de Voorzitter
van de techtbank van koophandel) is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder borgtocht". In hager beroep tegen een bevelschrift is geen vordering op grand van roekeloze en tergende tenuitvoerlegging van het bevelschrift ontvankelijk. Dergelijke vordering hoort tot
de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg (Cass., I6 november
I973. ]. T., I974, blz. 209-210). Dit arrest betreft een geschil dat nag onder
de toepassing viel van het K.B. nr. 55 van 23 december I934· De uitspraak
geldt oak voor de WHP.
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