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1. In het kader van de Postgraduate Leergang Econornisch en Finan
cieel Recht 1972-73, georgaD.iseerd door de Faculteit der Rechtsge
leerdheid te Gent, vond een studiedag plaats over de wet op de 
handelspraktijken van 14 juli 1971. 

Een van de nog onduidelijke punteh in deze nieuwe wet welke be
sproken werden op deze studiedag van 10 november 1972, was de 
vraag of ook de individuele verbruiker bevoegd is de vordering tot 
staking, voorzien bij artikel 57, in te stellen. 
In zijn referaat ,Eisers en verweerders in de vordering tot staking 
van onrechtmatige mededinging" kwam Gotzen op dit punt tot een 
duidelijk negatieve conclusie (1). Op een uitzondering na nemen de 
andere auteurs eenzelfde standpunt in, dit echter zonder uitvoerige 
argumentatie (2). De rechtspraak van haar kant, heeft, voor zover 
ons bekend, nog niet de gelegenheid gehad zich over dit probleem 
uit te spreken. 
In dit artikel willen wij nog even op de gestelde problematiek terug
komen en een paar argumenten naar voor brengen voor de stelling 
dat de verbruiker de vordering tot staking wel kan instellen. Daar 
Gotzen tot nu toe· de enige is die op dit onderwerp uitvoerig is inge
gaan, zullen wij vooral bij zijn argumentatie aanknopen. 
In wat volgt zullen wij op de eerste plaats onderzoeken of de in de 
wet vervatte ontvankelijkheids- en grondvereisten de individuele 
verbruiker aldan niet toelaten de vordering tot staking in te stellen. 

(1) Bij het opstellen van deze studie beschikten wij enkei over de gestenciide tekst van het 
referaat van GoTZEN. Gemakkeiijkheidshaive verwijzen wij hier enkel naar de randnum
mers van de tekst van GoTZEN. 
(2) ScHR1KER, G., Der belgische Gesetz iiber Handelspraktiken, in GRUR Int., 1972, biz. 200, 
geciteerd in GoTZEN, M., o. c., noot 3;- VAN BUNNEN, L., La publicite commerciale, 
commentaire des articles 19 d 21 de la loi sur les pratiques du commerce du 14juillet 1971, ]. T., 
1972, 741; - D'HAENENs, J., De sancties in de wetgeving betreffende de handelspraktijken, 
postgraduate ieergang economisch en financieei recht 1972-1973, gestenciide samenvatting 
nr. 7, noot I;- anders :GUNs, R., Nawoord in DE PAEPE, P., De wet op de handelsprak
tijken, Brussei, 1971, biz. 85, geciteerd door GoTZEN, M., o. c., noot 3· 
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In een tweede deel gaan wij meer in het bijzonder in op een aantal 
tekstargumenten welke tegen deze stelling worden aangehaald en 
onderzoeken wij tevens welke besluiten terzake kunnen getrokken 
worden uit de algemene doelstellingen van de wet. 

2. Zander de sancties ingevoerd door de wet op de handelspraktijken 
hier systematisch te willen behandelen, past het toch vooraf een paar 
essentiele punten in herinnering te brengen (1). 

Een van de bedoelingen van de wetgever bij het uitvaardigen van 
de nieuwe wet op de handelspraktijken bestond erin een doeltreffende 
repressie te organiseren van de overtredingen van de reglementering 
op de handelspraktijken (2) zonder daarbij te vervallen in ,een be
teugeling waarvan de strengheid niet zou zijn verantwoord" (3). De 
regering was de overtuiging toegedaan dat het beste middel hiertoe 
erin bestond deze materie in aanzienlijke mate te depenaliseren en 
een verruimde toepassing te maken van de vordering tot staking (4). 
Het parlement volgde deze opvatting. 

Artikel 55 van de wet vervangt de traditionele strafvordering dan ook 
door een waarschuwingsprocedure, ,die is ingegeven door de bij 
kQninklijk besluit van 23 december 1935 ingevoerde vordering tot 
staking" (5) en dit voor wat betreft (6) overtredingen van de bepa
lingen van de wet met betrekking tot de benaming van oorsprong 
(art. 17), de handelspubliciteit (art. 20); de verkoop met verlies 
(art. 22), de uitverkopen, opruimingen en andere verkopen tegen 
verminderde prijs (art. 24-34), het gezamelijk aanbod van producten 
en diensten (art. 35), bepaalde openbare verkopen (art. 44 tot 48), 
de afgedwongen aankoop (art. 51) en de reizende verkopen (art. 53). 

De vordering tot staking is,krachtens de artikelen 54 en 55,i, verdermo
gelijk tegen ,elkemet de eerlijke handelsgebruiken strijdigedaad waarbij 
een handelaar of eenambachtsman de beroepsbelangen van een of meer
dere andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden" ( 7 ). 

(1) Zie hierover D'HAENENS, J., o.c. 
(2) Zie o.m. de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, Par!. Besch., Senaat, 1968-
1969, nr. 415, biz. 3· 
(3) Ibidem, biz. 53· 
(4) Zie vooral de nota terzake door de regering aan de senaatscommissie medegedeeld : 
Parl. Besch., Senaat, I970-197I, nr. 13, biz. 40 en 41. 
(5) Memorie van Toelichting, Parl. Besch., Senaat, 1968-1969, nr. 415, biz. s. 
(6) Overtredingen op andere bepalingen van de wet op de handelspraktijken blijven onder
worpen aan rechtstreekse penale sancties. 
(7) ,De daden door dit artikel bedoeld, zijn" (in grote trekken) ,deze van oneerlijke 
mededinging die het voorwerp zijn van het Koninklijk besluit nr. 55 dd. 23 december 1934" 
(Memorie van Toelichting, Parl. Besch., Senaat, 1963-1964, nr. 268, biz. 6o). 
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Rechtstreekse penale sancties zijn enkel voorzien indien een inbreuk 
op een van de voormelde bepalingen ,met kwade trouw" wordt 
gepleegd (art. 6I). In de regel echter wordt enkel de niet-naleving 
van een bevel tot staking strafrechtelijk vervolgd. Te noteren valt 
oak dat de strafrechter over feiten welke tevens het voorwerp uit
maken van een vordering tot staking, geen uitspraak kan doen, voor
aleer de beslissing over deze laatste vordering in kracht van gewijsde 
is gegaan (art. 6I). 

De ontvankelijkheids- en grondvereisten voor het instellen van de 
vordering tot staking : algemene gegevens 

3· Artikel 57 van de wet bepaalt wie als eiser kan optreden bij de 
vordering tot staking : 

,De vordering op grand van artikel 55 wordt ingediend op verzoek 
hetzij van de belanghebbenden, hetzij van een belanghebbende be
roeps- of interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid. 

Wanneer deze vordering betrekking heeft op een daad bepaald bij 
artikel 55, littera a tot h, kan zij bovendien vervolgd worden op 
verzoek van de Minister evenals op verzoek van iedere vereniging, 
die de verdediging van verbruikers tot doel heeft en die rechtsper
soonlijkheid bezit, voor zover deze vereniging vertegenwoordigd is 
in de Raad voor het V erbruik". 

4· De vraag is natuurlijk wat ,belanghebbende" in artikel 57, al. I, 

betekent. 

Twee passages uit de voorbereidende werken verduidelijken het be
grip. In de memorie van toelichting staat te lezen dat ,de vordering 
tot staking kan worden ingesteld op verzoek van om het even welke 
natuurlijke of rechtspersoon, die van enig belang bij de staking van 
de aangeklaagde tekortkoming doet blijken : de aanklager moet 
immers een wettig belang te verdedigen hebben" (I). De Raad van 
State, in zijn advies bij het wetsontwerp, merkte hierbij op : ,de 
maatstaven om uit te maken of. .. (het vereiste) belang aanwezig is, 
zijn in de memorie van toelichting weinig of niet verduidelijkt. Voor 
de handelaar die door een ongeoorloofde handelspraktijk is benadeeld, 
staat die vordering stellig open. Kan oak de verbruiker, individueel 
gezien, ze instellen als hij van benadeling doet blijken? Volgens de 

(I) Memorie van Toelichting, Pari. Besch., Senaat, 1968-1969, nr. 415, blz. 54· 

555 



tekst van het antwerp wel. Macht de regering het anders verstaan, 
dan moet zij daaromtrent positie kiezen" (r). 

Uit deze teksten kan een eerste conclusie getrokken worden : de 
wetgever kent aan eenieder die van een belang doet blijken de hoe
danigheid toe de vordering in te stellen. Volgens de bewoordingen 
van de wet zelf en de uitdrukkelijke vermeldingen in de voorberei
dende werken, wordt de individuele verbruiker dus geenszins uit~ 
gesloten. Wij zullen verder, bij de bespreking van de stelling van 
Gotzen, onderzoeken of er andere elementen zijn die wei een restrictie 
van het begrip ,belanghebbende" kunnen motiveren. 

5. Zoals de Raad van State het opmerkt, is het begrip ,be lang" zelf 
daarmee nag niet veel duidelijker geworden. Oak de Raad van State 
tracht dit niet te definieren. Hij wijst er enkel op dat dit belang 
zeker aanwezig is indien men van ,benadeling" doet blijken. Dit 
laat echter een aantal vragen onbeantwoord. Moet deze ,benadeling" 
begrepen worden als een effectief geleden schade ? Is het vereist dat 
de bestreden praktijken op het ogenblik van het instellen van de 
vordering nag schade toebrengen ? Kan oak een dreigend nadeel in 
aanmerking komen? In welke mate speelt een ,moreel" belang een rol ? 
Een onderzoek van de draagwijdte en inhoud van het begrip ,belang" 
als ontvankelijkheidsvereiste bij het instellen van om het even welke 
vordering kan hier enige opheldering brengen. 
Het gerechtelijk wetboek brengt ons terzake weinig verduidelijking. 
Het beperkt zich ertoe te bepalen dat het vereiste belang oak kan 
bestaan in het voorkomen van de schending van een ernstig bedreigd 
recht (2). 
De rechtsleer van zijn kant legt er de nadruk op dat de betekenis 
van het begrip ,belang" moet gezicht worden in de richting van 
het nut dat men uit het instellen van een bepaalde vordering kan 
hal en. 

(1) Advies van de Raad van State bij het ontwerp van 1963-1964, Pari. Besch., Senaat, 
1963-1964, nr. 268, biz. 142. De tekst van het ontwerp werd op dit punt ongewijzigd 
overgenomen in de ontwerpen ingediend in de loop van de zittingen 1967-1968 en 1968-
1969. In zijn nieuw advies over het ontwerp van 1967-1968 kwam de Raad van State hier 
niet op terug : ,Het huidig voorontwerp van wet stemt nagenoeg overeen met het op de 
handelspraktijken betrekking hebbende gedeelte van het ontwerp van wet betreffende de 
prijzen en bepaalde handelspraktijken dat op 5 juni 1964 bij de Wetgevende Kamers is 
ingediend geworden ( ... ). Het huidig advies is dan ook op de eerste plaats gewijd aan de 
bepalingen die naderhand werden toegevoegd". (Advies Raad van State, Pari. Besch., 
Senaat, 1967-1968, nr. go, biz. 85). 
(2) Art, 18, a!. 2. Ger. W.;- DEL VA, W., Beginselen van het Belgisch Burgerlijk Proces
recht, biz. 48, in Overzicht van het Belgische Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, 
Gent, 1971. 
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Zo omschrijft Storme het belang als ,elke materieel of moreel voor
deel, dat door de persoon, die een vordering instelt, mag verwacht 
worden en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en ver
beterd zou kunnen worden" (1). In dezelfde zin ·M. Van Camper
nolle. Voor hem is het belang ,l'utilite que presente pour celui qui 
agit la mesure qu'il sollicite. Cette utilite implique deux chases : un 
mal eprouve, un remede a ce mal" (2). 

Het belang als ontvankelijkheidsvereiste moet daarbij aan bepaalde 
vereisten voldoen. Op de eerste plaats moet het rechtstreeks en vast
staand zijn : ik kan mij enkel tot de rechtbank wenden wanneer ik 
een bepaald nadeel onderga en wanneer de gevraagde maatregel hier
aan een einde kan stellen. Het belang moet wettig zijn : ik kan mij 
niet tot de rechtbank wenden om een onwettig doel te realiseren. 
Tenslotte, moet het belang persoonlijk zijn : ik kan mij niet beroepen 
op het belang van een andere, noch op het algemeen belang (3). 

Ook leggen de auteurs er de nadruk op dat het belang als algemene 
ontvankelijkheidsvereiste, duidelijk te onderscheiden is van de grond
vereisten voor het welslagen van een vordering. Meer bepaald bij 
de aansprakelijkheidsvordering stemt het niet overeen met het bestaan 
van schade als grondvereiste (4). 

6. Wat betekent nu het begrip ,belang" in het kader van de vor
dering tot staking voorzien bij artikel 57 van de wet op de handels
praktijken ? 
Daar het belang bestaat in het nut dat men uit een bepaald rechts
middel kan halen, moeten wij, om op de gestelde vraag te antwoorden, 
de finaliteit nagaan van de vordering tot staking. Ongetwijfeld bestaat 
deze er op de eerste plaats in spoedig een einde te stellen aan bepaalde 
oneerlijke handelspraktijken en dit zowel om de mogelijke schade 

(1) STORME, M., Beginselen der rechterlijke organisatie, der bevoegdheid en der burgerlijke 
rechtspleging, Gent, 1963-1964, gestencilde uitgave, blz. 31. 
(2) VAN CoMPERNOLLE, J., Le Droit d' Action en Justice des Groupements, Bruxelles, 1972, 
blz. 383; - Zie ook de definitie gegeven door GASSIN : ,l'avantage poursuivi devant le 
juge en reclamant Ia reconnaissance du bien-fonde d'une pretention", GASSIN, J., La 
qualite, these, Aix-en-Provence, 1955, blz. 197, geciteerd door VAN CoMPERNOLLE, J., o.c., 
blz. 241. 
(3) LIMPENS, J ., Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de relativiteitsleer ter zake van 
onrechtmatige daden, R. W., Feestnummer juni 1962, col. 2438, nr. 17; La theorie de Ia 
relativite aquilienne, in Melanges Savatier, 1965, blz. 561 e.v., nr. 28; - VAN CaMPER
NOLLE, J,, O.C., blz. 245 e.v. 
(4) VAN CoMPERNOLLE, J., o.c., blz. 379;- meer bepaald in verband met de vordering 
tot staking, zie : id., blz. 283;- DABIN, J., La recevabilite des actions en reparation intentees 
par les groupements prives autres que les societes, en raison du dommage cause, soit d Ia generalite 
de leurs membres, soit aux fins qu'il poursuivent, noot onder Cass. 9 dec. 1957, R.C.].B. 
1958, blz. 268 en 270. 
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te vermijden welke hieruit kan voortvloeien als om de daad zelf te 
beteugelen. 
Wie kan hieruit een materieel of moreel voordeel halen? 
Een eerste categorie personen kunnen wij uitschakelen : diegenen 
die materiele schade geleden hebben tengevolge van een eenmalige 
handeling. De vordering tot staking kan hen immers niet helpen want 
er is geen oneerlijke handelspraktijk meer waaraan een einde kan ge
steld worden. Enkel een vordering tot schadevergoeding kan leiden tot 
herstel van de schade. 
Een duidelijk belang heeft echter diegene die tengevolge van de ( op 
het ogenblik van het instellen van de vordering nog verderdurende) 
oneerlijke practijk materiele of morele schade ondervindt. In dit 
geval verkeert bvb. de handelaar die zijn klienteel ziet afnemen ten 
gevolge van de oneerlijke publiciteit van een concurrent of geschaad 
wordt in zijn goede naam. Ook de verbruiker kan van schade en van een 
overeenstemmend belang bij een vordering tot staken gewagen indien 
de oneerlijke handelspraktijken bvb. zijn keuzemogelijkheden beper
ken of, door een verhoging van de prijzen, zijn koopkracht aantasten. 
Geldt het een dreigende schade, ook dan heeft het slachtoffer van 
de oneerlijke praktijken duidelijk belang bij de staking hiervan. Zo 
ligt het voor de hand dat de handelaars uit het dorp waar een ,rei
zende verkoop'' (art. 56) wordt aangekondigd, er belang bij hebben 
deze verkoop te verhinderen en, vooraleer de schade werkelijk aan
gericht is, een vordering tot staking in te stellen. 
Wat nu indien de benadeelde door eigen maatregelen erin zou kunnen 
slagen de dreigende schade in feite te vermijden. Denken wij aan de 
handelaar die door een bijkomende commerciele of publicitaire in
spanning het klit·nteel zou kunnen behouden dat een oneerlijke 
concurrent hem dreigt te ontnemen. Het komt ons zonder twijfel 
voor dat dit aan de situatie niets verandert en dat de handelaar ook 
hier belang heeft bij de vordering tot staking (1). Hetzelfde kan ge
zegd worden van de consument die, na eventueel een eerste maal 
beetgenomen te zijn, ervan afziet in te gaan op een aanbod waarvan 
hij het bedrieglijke karakter heeft doorzien. In beide gevallen immers 
maakt de noodzaak verweermaatregelen te treffen op zichzelf schade 
uit. In het geval van de handelaar ligt dit voor de hand. Het geldt 

(1) ,Een ernstige schadebedreiging volstaat voor de ontvankelijkheid van de eis. lnder, 
daad, het bestaan van dergelijke bedreiging brengt reeds een actueel nadeel, namelijk de 
vrees voor het intreden der schade mee". VAN GERVEN, W., Over de vordering tot ophouden 
ingesteld door KB. nr. 55 van Z3 december 1934, de beteugeling van economische delicten en 
de gemeenrechtelijke vordering tot ophouden, R. W. 1960-I961, 619;- RoNsE, J., A.P.R., 
Tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 119-IZZ. 
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echter evenzeer voor de consument : hij moet (wegens het bedrieglijk 
karakter van de publiciteit) bvb. afzien van een voordelig koopje 
dat hem anders een voordeel zou hebben bezorgd (r). 
Bovendien kan de betrokkene in bepaalde gevallen een uitgesproken 
moreel belang inroepen om oneerlijke handelspraktijken waarvan hij 
het slachtoffer werd of dreigde te worden door een vordering tot 
staking te beteugelen. De opwerping dat de eiser hierbij geen per
soonlijk belang heeft doch slechts een belang dat samenvalt met het 
collectieve belang verbonden aan de repressie van bepaalde onwettige 
handelingen doet hieraan geen afbreuk. Met Dabin kan terecht onder
streept worden : ,Il ne faut pas oublier que, toutes les fois que l'acte 
qualifie infraction est de la categorie de ceux qui portent atteinte 
aux droits et inten~ts des particuliers, individus ou groupes, les 
titulaires de ces droits et inten~ts ou leurs defenseurs ont manifeste
ment un interet personnel ala repression" (2). Dit geldt in het kader 
van de wet op de handelspraktijken des te meer voor de verbruikers 
daar, zoals wij verder zullen zien (3), de vordering tot staking in 
de meeste gevallen de enige mogelijkheid is om bepaalde regelen 
welke ter hunner bescherming werden uitgevaardigd, te sanctioneren. 
In de gevallen voorzien bij artikel 55, a tot h, zijn er immers be
houdens bewezen kwade trouw, geen penale sancties mogelijk. 
Samengevat zouden wij kunnen stellen dat belang heeft bij de vor
dering tot staking ,al wie door de ongeoorloofde daad wordt bloot
gesteld aan schade" (4), ongeacht of het een materiele of morele 
schade betreft, en zonder dat het van belang is dat de schade niet 
effectief tot stand komt, hetzij omdat het slachtoffer zich kan ver
dedigen, hetzij omdat de paging om andere redenen mislukt. 
Vast staat dat het hager omschreven begrip ,belang" niet van die 
aard is dat de individuele verbruiker per se uitgeschakeld wordt uit 
de kategorie der ,belanghebbenden" In vele gevallen is hij integen
deel zelfs de eerste belanghebbende (5). 

(1) Denk aan de handelaar-marktkramer, die in een bepaalde stad het slachtoffer is van 
de oneerlijke praktijken van een andere marktkramer. Het feit dat hij de schade zou kunnen 
vermijden door van die bepaalde markt weg te blijven, belet niet dat hij belang heeft bij 
de vordering tot staking. Dezelfde redenering geldt voor de verbruiker. 
(2) DABIN, J., o.c., blz. 270. 
(3) Cfr. infra, nr. 17. 
(4) Art. 40 van het Ontwerp van wet op de handelspolitie, Parl. Besch., Kamer, 1912-1913, 
nr. 9, blz. 22. Cfr. infra, nr. 16;- zie oak Hrb. Brussel (kart ged.), 26 dec. 1935, R.G.A.R., 
1936, 2069"· 
(5) Zie de memorie van toelichting bij het geciteerde Ontwerp van wet op de handelspolitie 
van 1912 (biz. 3) : .,Au surplus, c'est le public qui supporte en derniere analyse les effets 
de cette concurrence" (illicite) ., C' est lui qu' on illusionne, qui paie les frais des abus de 
Ia reclame et dont on corrompt le gout jusqu'a lui faire perdre toute faculte d'appreciation 
de Ia marchandise". 
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7. Vermelden wij nu reeds dat wat voorafgaat, niet onmiddellijk het 
spookbeeld client op te roepen van de ,actio popttlaris" (1). Het feit 
dat eenieder verbruiker is betekent immers niet dat iedere verbruiker 
het vereiste persoonlijke belang heeft bij iedere oneerlijke handels
praktijk. Het ligt voor de hand dat dit enkel het geval is bij handels
praktijken waardoor hij, in de uitoefening van zijn normale rechten 
als verbruiker, aan schade blootgesteld of effectief geschaad wordt. 
Men kan moeilijk zeggen dat een verbruiker een persoonlijk belang 
heeft bij de staking van een handelspraktijk die zich situeert in een 
ander deel van het land of welke betrekking heeft op een product 
dat hij normalerwijze niet kan gebruiken. 

Wei is het zo dat er bij de meeste verboden handelspraktijken, wel
licht steeds een belanghebbende verbruiker zal zijn, net zoals er bij 
iedere daad van oneerlijke mededinging wellicht steeds een belang
hebbende handelaar is. Het is niet omdat er veel verbruikers zijn dat 
iedereen belang heeft bij de beteugeling van iedere verboden handels
praktijk: of dat dit belang bovendien zou samenvallen met het alge
meen belang. Het feit dat er in onze consumptiemaatschappij bij de 
meeste oneerlijke handelspraktijken talrijke verbruikers betrokken 
zijn, betekent enkel dat de totale schade (of mogelijke schade) groot is. 
Het betekent niet dat de individuele verbruiker geen persoonlijk 
belang meer heeft bij de staking ervan. 

8. Ook de grondvereisten voor het instellen van de vordering tot 
staking in de wet op. de handelspraktijken zijn niet van die aard dat 
de verbruiker dit rechtsmiddel ontzegd wordt. De enige grondver
eiste is immers het bestaan van een van de in artikel 55 opgesomde 
handelspraktijken. 
In tegenstelling met wat Gotzen in dit verband schijnt voor te hou
den (2), zijn wij van oordeel dat effectieve schade niet vereist is voor 
het instellen van de vordering tot staking in de gevallen voorzien bij 
artikel 55, a tot h. De· vordering tot staking is immers geen vordering 

(I) Cfr. GoTZEN, M., o.c. nr. 4; - R.P.D.B., Tw. Propriete Commerciale, nr. 135; -
FREDERICQ., Traite de Droit Commercial, II, nr. IJS, biz. 200; - zie infra, nr. I7 e.v. 
(2) GoTZEN, o.c., nr. IS : ,.Aileen daar waar de vordering tot staken gericht is tegen door 
art. 55 onder a tot h getroffen handelwijzen blijkt het in hoofde van aanlegger vereiste 
belang los te kunnen staan van iedere concurrentie notie. Het zal dan eventueel mogen 
afgeleid worden uit om het even welke materiele of morele schade". 
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tot schadevergoeding (x). Zoals wij verder zullen aantonen, is zij in 
de wet van 1971 zelfs geen preventieve, louter burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsvordering doch een sanctie welke te situeren is in 
het kader van de politie op de handel. Bij gebrek aan aanduidingen 
terzake is het bestaan van schade, gezien de aard van de vordering, 
niet vereist. De tekst van bepaalde voorschriften van de wet op de 
handelspraktijken bevestigt dit. Zo verbiedt artikel 20, bvb. publiciteit 
die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere 
handelaar (art. 20, 3°) of die gegevens bevat ,waardoor het publiek 
misleid zou kunnen worden (art. 20, 1°). Zo wordt ook het louter 
aanbod tot verkoop aan de verbruiker door een handelaar of tussen
persoon buiten een van zijn normale vestigingen als een ,reizende 
verkoop" omschreven door artikel 53, en dus verboden. Enkel indien 
de in de wet gegeven omschrijving van een bepaalde oneerlijke handels
praktijk werkelijke schade als een constitutief element vooropstelt, 
is dit een grondvereiste voor het welslagen van de vordering. Het 
zou overigens weinig zin hebben te beweren dat de handelaar die het 
slachtoffer is van een verwarring stichtende publiciteit moet wachten 
tot hij werkelijk schade lijdt om de vordering tot staking te kunnen 
instellen, of dat de winkeliers van het dorp waar iemand ,een reizende 
verkoop" (art. 53) aankondigt zouden moeten wachten tot deze ver
koop werkelijk aan de gang is en zij werkelijk schade hebben geleden 
om een verbod van deze praktijk te kunnen vorderen. 
Bij de vordering wegens onbenoemde daden van oneerlijke mede
dinging (art.54) is, zoals Gotzen het terecht opmerkt (2), een breed op 
te vatten concurrentieverhouding een constitutief element voor het 
bestaan van de oneerlijke handelspraktijk. Dit betekent echter niet 
dat de vordering daarom moet voorbehouden blijven aan de bena
deelde concurrent zelf (3). Ook derden kunnen benadeeld worden 
door een handeling welke valt onder artikel 54· Daarde wetgever, in 
tegenstelling met wat in het K.B. van 1934 het geval was (4), op 
het vlak van de ontvankelijkheidsvereisten geen andere voorwaarden 
heeft gesteld dan het bestaan van het hoger omschreven belang, 
menen wij toch dat ook iedere belanghebbende in principe kan op
treden. Of hij in feite het bestaan van het vereiste persoonlijke en 

(1) Over het onderscheid (met betrekking tot de vordering voorzien bij K.B. nr. 55 
van 23 dec. 1934) : zie VAN COMPERNOLLE, J., o.c., biz. 282. Het verschil is des te sterker 
in het kader van de wet op de handelspraktijken, waar de vordering tot staking ingevoerd 
is, met repressiedoeleinden. 
(2) GoTZEN, M., o.c., nr. II e.v. 
(3) In die zin : GoTZEN, M., o.c., nr. 16. 
(4) Cfr. infra, nr. 16 en verwijzingen aldaar. 



rechtstreekse belang zal kunnen aantonen is een andere zaak. Vooral 
voor de individuele verbruiker lijkt dit in vele gevallen twijfelachtig. 

Principieel echter, heeft elke ,belanghebbende" de vereiste hoedanig
heid om op te treden, welke oak de bestreden oneerlijke handels
praktijk is. Het feit dat noch consumentenverenigingen, noch de 
Minister van Economische zaken kunnen optreden krachtens artikel 
55, i, verandert hier niets aan (I) : de Minister en de consumenten
verenigingen treden op, niet als belanghebbende, doch ter verdediging 
van het algemeen belang en van de wettelijkheid. Dat zij op het vlak 
van artikelen 54 en 55, i niet kunnen optreden is wellicht enkel te 
verklaren door het feit dat deze bepaling inderdaad op de eerste plaats 
werd uitgevaardigd ter bescherming van de private belangen der 
handelaars en slechts onrechtstreeks ter bescherming van de consu
menten. 

Onze eerste conclusie is dan oak dat noch de grondvereisten noch 
de ontvankelijkheidsvereisten welke de wet op de handelspraktijken 
vooropstelt, van die aard zijn dat de individuele verbruiker principieel 
het recht ontzegd wordt de vordering tot staking in te stellen. 

9• Bij zijn onderzoek naar de inhoud van de term ,belanghebbende" 
in artikel 57, al. I, komt Gotzen van zijn kant tot de conclusie dat 
de vordering enkel kan worden ingesteld door een ,handelaar" (breed 
gei:nterpreteerd, niet op te vatten als ,handelaar" in de zin van het 
wetboek van koophandel) (2). De individuele verbruiker echter, kan in 
geen geval zelfstandig optreden (3). 

De argumenten op grand waarvan Gotzen besluit tot de onbevoegd
heid van de individuele verbruiker om de vordering tot staken in te 
stellen, kunnen als volgt samengevat worden : 

a) ,De term ,belanghebbende" in het eerste lid van artikel 57 omvat 
( ... ) de verbruikers niet omdat uit de onmiddellijke contekst blijkt 
dat het lot van laatstgenoemden afzonderlijk geregeld wordt in het 
tweede lid van hetzelfde artikel" (4). Inderdaad de inlassing van 

(1) Volgens Gotzen is dit een argument om te besluiten ,dat de wetgever van 1971 van 
de" (in het kader van het K.B. van 1934) ,gevestigde leer niet heeft willen afwijken". 
GoTZEN, M., o.c., 16. 
(2) De vordering krachtens art. 55, i (art. 54), kan volgens Gotzen bovendien enkel 
worden ingesteld door de benadeelde concurrent; - Cfr. supra, noot 24. 
(3) GoTZEN, M., o.c., nr. 2 tot 4. nr. 15. 
(4) Idem, nr. 4, in fine. 



artikel 57, tweede lid preciseert de rol van de verbruiker in deze aange
legenheid, door aan zijn organisaties (en aan deze alleen) toe te laten in 
sommige gevallen ( opgesomd onder a tot h van artikel 55 van de wet op 
de handelspraktijken) de consumentenbelangen waar te nemen" (I). 

Bovendien zou artikel 57 een ,onredelijke discriminatie" inhouden en 
een ,onsamenhangend systeem" uitmaken indien aan de term ,be
langhebbende" de betekenis van ,gegriefde consument" kon worden 
toegeschreven. In de door Gotzen bestreden opvatting zou de consu
ment immers, krachtens artikel 57, al. I, steeds zelf kunnen optreden, 
oak tegen een onbenoemde inbreuk op de norm der eerlijke handels
gebruiken (art. 54 en 55, i). Consumentenverenigingen echter kunnen 
enkel optreden tegen de specifieke oneerlijke handelspraktijken ver
meld in art. 55, a tot h. Op het moeilijkste terrein ( dat van art. 54 
en 55, i) kan de individuele verbruiker dus niet optreden langs zijn 
organisaties. Hoewel leveranciers ,normaal meer individuele proces
ervaring hebben dan de verbruikers kunnen zij in alle gevallen zonder 
onderscheid, de lastige zaken door hun beroepsorganisatie laten op
knappen. Een zo onredelijke discriminatie kan men de wetgever niet 
in de schoenen schuiven" aldus Gotzen (2). 

b) Op de tweede plaats stelt Gotzen dat men in het Parlement ,op 
geen enkel ogenblik" de rechtstreekse actie van de individuele ver
bruiker in overweging genomen heeft (3). Ondermeer verwijst hij 
hierbij naar de samenvatting van het stelsel van de vordering tot 
staken gegeven door Minister Hanin, waarin wel over concurrenten 
doch niet over verbruikers sprake is (4). Het feit dat de Raad van 
State, in het reeds geciteerde advies schreef dat de term ,belang
hebbende" ook de ,benadeelde consument" omvat, verwerpt Gotzen 
als voorbijgestreefd ,wat de Raad van State in I964 zegde was toen 
misschien juist, maar werd sedertdien achterhaald door de lotgevallen 
van de tekst" (bedoeld wordt de inlassing van art. 57 tweede lid) (5). 

c) Een derde argument waaruit Gotzen afleidt dat de wetgever de 
verbruiker niet als mogelijke eiser heeft willen beschouwen, bestaat 
hierin dat ,enerzijds iedereen verbruiker is en anderzijds geen tempe
ring van deze algemene aanwijzing kan gevonden worden in een ver
eiste van effectief geleden schade vermits dat in de bijzondere vorde
ring tot staken van onrechtmatige mededinging juist is uitgeschakeld". 

(1) Idem, nr. 3· 

(2) Idem, nr. 4· 

(3) Idem, nr. 3· 
(4) Parl. Besch., Kamer, 22 oktober 1970, biz. 151. 

(5) GoTzEN, M., o.c., nr. 3· 



De consument onder deze voorwaarden onder de ,belanghebbenden" 
rekenen, zou de betrokken procedure al te zeer het uitzicht geven 
van een ,actio popularis", , waarvoor onze rechtsopvattingen terug
schrikken" (I). 
Bij de nadere bespreking van de bevoegdheid van de individuele 
verbruiker in het kader van de wet op de handelspraktijken zullen 
wij op de eerste plaats uitgaan van de door Gotzen aangehaalde tekst
argumenten. In een volgend deel dan zullen wij nagaan welke gegevens 
kunnen afgeleid worden uit de algemene doelstellingen door de wet
gever nagestreefd. 

TEKSTARGUMENTEN 

10. Het argument als zou de contekst van artikel 57, al. 2 duidelijk 
aantonen dat ,belanghebbende" in artikel 57, al. I niet ,benadeelde 
consument" kan betekenen, bevredigt ons niet. 

Niets in de bewoordingen van artikel 57, al. 2 wijst erop dat dit deel 
van het artikel een beperking uitmaakt van de eerste alinea. Er wordt 
enkel gezegd dat de vordering, met betrekking tot artikel 55, a tot h, 
bovendien vervolgd kan worden op verzoek van de Minister of van 
bepaalde consumentenverenigingen. Hoe gebrekkig de woordkeuze 
van de wetgever en hoe duister het juridisch jargon soms mogen zijn, 
tach moeten er zeer bijzondere redenen zijn om ,bovendien" te lezen 
als ,slechts". De voorbereidende werken in verband met artikel 57, 
al. I welke wij reeds hager hebben aangehaald, wijzen er overigens 
uitdrukkelijk op dat ,om het even welke natuurlijke of rechtspersoon", 
de individuele verbruiker inbegrepen, ,belanghebbende" kan zijn (2). 

11. Oak de vermeende inlassing (3) van artikel 57, al. 2, heeft niets 
gewijzigd aan de betekenis welke ,belanghebbende" had in het ant
werp van I963-I964. In dit laatste kwam immers reeds een artikel 6o, 
al. 3 voor dat in verband met de vordering tot staking bepaalde : 
,Wanneer zij een daad betreft, die een tekortkoming op artikel 27, 
§ I vormt, kan zij eveneens vervolgd worden op verzoek van elke 
vereniging die de verdediging van de belangen van de verbruikers 
tot doel heeft en de rechtspersoonlijkheid bezit" (4). 

(I) Idem, nr. 4· 
(2) Cfr. supra, nr. 4· 
(3) Meer bepaald naar aanleiding van de besprekirtgen in de Senaatscommissie, zie het 
,Aanvullend Verslag namens de speciale commissie uitgebracht door de H. De Clerck A.'', 
Pari. Besch., Senaat, I970-I971, nr. 291, biz. 7· 
(4) Cfr. supra, noot I r. 



Op het ogenblik dat de Raad van State, in aansluiting bij de tekst 
van het antwerp en de Memorie van T oelichting er uitdrukkelijk op 
wees dat ,belanghebbende" ook ,benadeelde verbruiker" impliceerde, 
was de bevoegdheid van de consumentenvereniging dus reeds om
schreven. Deze werd enkel uitgebreid naar aanleiding van de bespre
kingen in de senaatscommissie gedurende de zitting 1970-I97I. 
In 1963 was het zeker niet de bedoeling van de wetgever de indi
viduele verbruiker uit te schakelen door de inlassing van artikel 6o, 
al. 2. Anders zouden noch de tekst van de memorie van toelichting 
terzake, noch het advies van de Raad van State, zinvol zijn. De con
clusie dringt zich dan ook op dat ,belanghebbende" in de huidige 
versie van artikel 57 nog steeds ,individuele verbruiker" betekent, 
want niets wijst erop dat de wetgever in 1971, bij de uitbreiding van 
de bevoegdheid van de consumentenvereniging, een ander doel na
streefde dan in 1963, bij de oorspronkelijke toekenning van bevoegd
heid aan deze verenigingen. Het verslag van de besprekingen terzake 
in de Senaatscommissie bevestigt dit : ,Door de Regering wordt 
voorgesteld, het tweede en derde lid te vervangen als volgt : ,, W anneer 
deze vordering betrekking heeft op een daad bepaald bij artikel 55 
littera a tot h, kan zij bovendien vervolgd worden op verzoek van 
de Minister evenals op het verzoek van iedere vereniging, die de 
verdediging van de belangen van de verbruikers tot doe! heeft en die 
rechtspersoonlijkheid bezit, voor zover deze vereniging vertegen
woordigd is in de Raad van het Verbruik". Een paar leden waren 
van oordeel dat de woorden ,voor zover deze vereniging vertegen
woordigd is in de Raad voor het Verbruik" zouden dienen geschrapt 
te worden, of dat tenminste de woorden ,vertegenwoordigd ... in' 
zouden dienen vervangen te worden door de woorden ,erkend ... 
door". Het amendement van de Regering werd echter aanvaard, daar 
de vordering op grand van artikel 55 ook mag ingediend worden op 
verzoek, hetzij van de belanghebbenden, hetzij van een belangheb
bende beroeps- of interprofessionele groepering met rechtspersoon
lijkheid" ( 1 ). 

Er vond dus niet enkel een uitbreiding van de bevoegdheid van de 
verbruikersverenigingen plaats, doch tevens werd het aantal vereni
gingen die kunnen optreden beperkt tot deze welke lid zijn van de 
Raad voor het Verbruik. In de veronderstelling dat ,belanghebbende" 
niet ,individuele verbruiker" kan betekenen, staat deze laatste wijzi
ging van artikel 57, al. 2 gelijk met het uitschakelen van die consu-

(I) Aanvullend verslag De Clerck, I.e., biz. 7· 



menten welke geen lid zijn van een van de in de Raad voor het Ver
bruik vertegenwoordigde verenigingen. De senatoren die hiertegen 
bezwaar maakten, gingen uiteindelijk tach akkoord met de voorge
stelde wijziging daar deze er blijkbaar niet toe leidt bepaalde consu
menten weerloos te maken : zij kunnen immers optreden als belang
hebbende, oak al zijn zij geen lid van een vereniging vertegenwoor
digd in de Raad voor het Verbruik. 

12. De Parlementaire Handelingen geven geen verklaring omtrent 
de reden voor de discriminatie tussen verbruikersverenigingen. De 
verklaring hiervoor moet men zoeken in de besprekingen gevoerd in 
de Raad voor het Verbruik zelf (1). In deze Raad (2), die advies 
moest uitbrengen over het wetsontwerp op de handelspraktijken, 
hadden de afgevaardigden van de verbruikersverenigingen aange
drongen op een uitbreiding van de hen toegekende bevoegdheid om 
de vordering tot staking in te stellen tot ,alle bepalingen van het 
antwerp van wet betreffende de handelspraktijken, welke een verbod 
inhielden om iets te doen" (3). De vertegenwoordigers van de pro
ducenten bleken, na een eerste weigering, uiteindelijk bereid dit te 
aanvaarden, doch enkel mits de verbruikersverenigingen een ,tegen
prestatie'' ~4) -leverden.--Het--sluitstuk-van- deze -tegenprestatie .was 
het tot stand brengen van een ,dialoog", ,eensdeels om de onderlinge 
informatie te verbeteren en, anderdeels, om de schadelijke gevolgen 
van de procesvoering te voorkomen, als deze overbodig zou blij
ken" (5). Volgens deze procedure, nemen de verbruikersverenigingen 
vooraleer een vordering tot staking in te stellen, contact op met de 
bedrijfsorganisatie waarbij de betrokken onderneming aangesloten is. 
Deze bedrijfsorganisatie zou dan eventueel kunnen tussenkomen. 
Deze werkwijze zou ,het in heel wat gevallen mogelijk maken de 
vordering tot staking overbodig te maken, doordat de verbruikers
vereniging op grand van vollediger inlichtingen ertoe gebracht zou 
worden vast te stellen dat er in feite geen reden tot procesvoering 
bestaat, of nog, doordat de betrokken praktijk beeindigd is" (6). 

(1) Zie : Ministerie van Economische Zaken, Raad voor het Verbruik, Verslag over de 
werkzaamheden van de Raad. Periode 1967-1971, Brussel, 1972. 
(2) Opgericht bij K.B. van 20 februari 1964, Staatsblad, 2 april 1964. 
(3) Cfr. Verslag Raad voor het Verbruik, biz. 83. 
(4) Idem, blz. 41 e.v., biz. 84. 
(5) Idem, blz. 86. 

(6) Men zal noteren dat ,de Verbruikersverenigingen nochtans hun vrijheid van handelen 
behouden in die sectoren waar het overleg niet zou worden georganiseerd of wanneer dit 
niet tot een akkoord zou leiden" (Verslag, biz. 88). 
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Deze ,dialoog-procedure" kan natuurlijk enkel een effectief voorbe
hoedmiddel zijn tegen ,de schadelijke gevolgen van de procesvoering" 
indien alle consumentenverenigingen erdoor gebonden zijn. Vandaar 
het tweede luik van de ,tegenprestatie" :de vordering tot staking wordt 
voorbehouden aan de, ,representatieve'' verbruikersverenigingen, d. w .z. 
deze die in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd zijn en dus, 
door de dialoog-procedure gebonden zijn. Op voorstel van de Minister 
van Economische Zaken nam de Senaatscommissie het advies van de 
Raad voor het Verbruik op dit punt zonder enige verdere uitleg over. 

Het Verbond van de Belgische Nijverheid achtte het verder nag 
,wenselijk de schadelijke gevolgen van de vordering tot staking op 
gebieden waar de beoordeling bijzonder kies is, zoveel mogelijk te 
beperken" (r). Het advies van de Raad voor het Verbruik voorzag 
dan oak, dat het bevelschrift geveld op vordering tot staking niet 
steeds, doch slechts indien de rechter dit in casu nodig oordeelde, 
uitvoerbaar zou zijn bij voorbaat (2). Deze oplossing zou gelden 
voor eenieder die een vordering tot staking instelt. Dit derde deel van 
de ,tegenprestatie" werd echter niet in de nieuwe wet opgenomen. 

Hetgeen voorafgaat toont naar onze mening voldoende duidelijk aan 
dat de wetgever met de wijziging van artikel57, al. 2 niet de bedoeling 
had de rechten van de individuele verbruiker te beperken doch enkel 
de bevoegdheid van de verbruikersverenigingen uit te breiden (in 
functie van de afspraken tussen deze verenigingen en de producenten
organisaties). Wij zullen trouwens verder nag de gelegenheid hebben 
terug te komen op de rol van de verbruikersverenigingen in het kader 
van de nieuwe wet (3). 

13. Oak menen wij de stelling niet te kunnen bijtreden als zou artikel 
57 een ,onsamenhangend systeem" worden en een ,onredelijke dis
criminatie" kan betekenen indien ,belanghebbende" oak ,gegriefde 
consument" zou inhouden. Gotzen komt tot deze conclusie op grand 
van de overweging dat de consument in de moeilijkste gevallen (de 
vorderingen wegens onbenoemde daden van oneerlijke mededinging, 
art. 54 en 55, i), alleen zou moeten optreden, daar waar de leverancier 
zich steeds door zijn beroepsverenigingen zou kunnen laten bijstaan (4 ). 

(I) Idem, biz. 84. 
(2) Idem, biz. 78. 
(3) Infra, nr. I8. 
(4) Deze argumentatie schijnt in het Iicht van de andere standpunten van Gotzen overigens 
irrelevant. Volgens Gotzen kan de vordering krachtens art. 54 immers enkel door de 
benadeelde concurrent zelf worden ingesteld (GoTZEN, M., o.c., nr. IS). De verbruiker zou 
hier dus zeker toch niet kunnen optreden. 



Wij menen hiertegen een aantal opwerpingen te kunnen maken. 

Allereerst zou het een veel grotere discriminatie zijn de verbruiker 
integraal het recht te ontzeggen de vordering tot staking in te stellen 
dan hem louter de mogelijkheid te ontnemen zich bij vorderingen 
op grond van artikel 55, i door zijn consumentenvereniging te Iaten 
bijstaan. lndien men de wetgever deze laatste zo onredelijke discrimi
natie niet in de schoenen kan schuiven, - hoe kan men dan aannemen 
dat de verbruiker integraal zou zijn uitgesloten, daar waar de bena
deelde handelaar wei de vordering tot staking zou kunnen instellen. 

De vraag rijst overigens of dit argument in feite wei relevant is. 
Verbruikers kunnen immers steeds het advies en de bijstand vragen 
van hun vereniging. Bovendien is het noch de beroepsorganisatie, 
noch de verbruikersvereniging die de juridische problemen opknapt, 
wei de advocaat. Indien de verbruikersvereniging dit wenst kan zij 
de advocaat van haar lid al de informatie mededelen waarover zij 
beschikt. Zij kan eventueel bijdragen in de kosten verbonden aan 
de procedure, of haar advocaat vragen de zaak te behartigen. 
Verder zou noch een verbruiker, noch een handelaar zijn vereniging 
ertoe kunnen verplichten in een bepaald concreet geval op te treden. 
Wij moeten trouwens stellen dat noch de verbruikersverenigingen, 
noch de beroepsorganisaties in het kader van de Wet op de handels
praktijken optreden als vertegenwoordiger van hun individuele 
leden (1). De verbruikersverenigingen kunnen optreden in eigen 
naam, en zonder van belang te moeten Iaten blijken, op dezelfde 
manier als de Minister dus. De beroepsverenigingen daarentegen 
moeten belanghebbende zijn. Uit de voorbereidende werken blijkt 
duidelijk dat het vereiste persoonlijke belang van de beroepsvereniging 
kan blijken uit het feit dat de belangen van haar leden als groep 
geschaad zijn (2). Dit betekent echter nog niet dat de schending van 
om het even welk belang van een bepaald lid, in aile gevallen ook 
een belang voor de vereniging uitmaakt, dat deze zou toelaten in 
eigen naam op te treden. De tussenkornst van de beroepsverenigingen 
evenmin als deze van de consumentenverenigingen, mag dus niet 
gezien worden in het licht van de processuele vertegenwoordiging van 
de individuele handelaar of verbruiker. Overigens : ,nul ne plaide 
par procureur". 

In dit verband trouwens nog een laatste opmerking. In verhouding 
tot het totaal aantal verbruikers, is het aantal bewuste leden van 

(r) VAN CoMPERNOLLE, J., o.c., biz. 284, noot 2; - anders : GoTZEN, M., o.c., noot 34· 
(2) Pari. Besch., Senaat, 1970-1971, nr. 13, biz. 44· 
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consumentenverenigingen (1) nag steeds zeer gering. Het lijkt dan oak 
onwaarschijnlijk dat de wetgever de individuele verbruiker, door een 
uitbreiding van de bevoegdheid van de consumentenverenigingen 
impliciet zou hebben uitgesloten en dit, ondanks de uitdrukkelijke 
vingerwijzing van de Raad van State aan de Regering duidelijk positie 
te kiezen indien zij niet van oordeel was dat oak de consument als 
individu ,belanghebbende" kon zijn (2). Rekening houdende met 
artikel 57, al. 2, zou een dergelijke beperking meteen de bekrachtiging 
uitmaken van een corporatistische staatsinrichting in dewelke het 
individu enkel van een effectieve rechtsbescherming kan genieten 
indien hij lid wordt van een van de verenigingen aangesloten bij de 
Raad van het Verbruik ! 

14· Tot slot van de bespreking van deze tekstargumenten, wensen 
wij er nag even terug op te komen op de aanduidingen in de voor
bereidende werken met betrekking tot deze problematiek. Inderdaad 
zijn er een paar vermeldingen van de vordering tot staking waar de 
individuele verbruiker niet als eiser vermeld wordt. Gotzen citeert 
hier een uiteenzetting van Minister Hanin (3). Dit geldt oak voor ver
slaggever van de Kamercommissie : ,De keuze is dus gevailen, niet 
op de bestraffing maar op de vordering tot staking die onverwijld kan 
worden ingesteld, soepel is en openstaat voor aile benadeelde hande
laars, alsmede voor aile beroepsverenigingen ... " (4). 

Deze enkele aanduidingen wegen echter niet op tegen de uitdrukke
lijke verwijzingen naar de bevoegdheid van de individuele verbruiker 
in de memorie van toelichting en het Advies van de Raad van State. 
Oak de wijziging van het tweede lid van artikel 57, bij dewelke de 
regering het niet nodig vond de vordering aan aile consumenten
verenigingen toe te kennen ( daar aile belanghebbenden haar tach 
kunnen insteilen), wijst in dezelfde richting. 

De geciteerde passages uit de voorbereidende werken kunnen verder 
nag worden aangevuld met een aantal, meer algemene, verwijzingen 
waaruit blijkt dat de wetgever, bij het beoordelen van de doelmatig
heid van de door hem ingevoerde rechtsmiddelen oak de noden van 

(1) De in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigde verenigingen zijn trouwens in 
ruime mate algemene verenigingen (zoals bvb. vakverenigingen) welke de verdediging van 
verbruikersbelangen niet als specifieke doe! hebben. 

(2) Cfr. supra, nr. 4· 
(3) Cfr. noot 36. 
(4) Par!. Besch., Kamer, I970-197I, nr. 958, biz. 3· 



de individuele verbruiker en de gewone ,particulier" voor ogen 
had (I). 

In geen geval kunnen de enkele onvolledige referenties naar de inhoud 
van de term ,belanghebbende" opwegen tegen de talrijke aandui
dingen in de voorbereidende werken welke erop wijzen dat ,belang
hebbende" oak ,individuele verbruiker" betekent en een interpretatie 
motiveren welke ingaat tegen de tekst van de wet, de memorie van 
toelichting en het advies van de Raad van State. 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE WETGEVER 

15. Bovendien is het zo dat enkel een interpretatie welke de ver
bruiker tot de ,belanghebbenden" rekent strookt met het opzet en 
de algemene doelstellingen van de wet. 

De bedoeling van de regering, bij het uitvaardigen van het K.B. nr. 55 
van 23 december I934, bestond erin de handelaars te beschermen 
tegen oneerlijke mededinging. Overeenkomstig het verslag aan de 
Koning was het begrip ,belanghebbende" in artikel I van het K.B. 
dan ook restrictief te interpreteren en was de hoedanigheid van con
current noodzakelijk om te kunm~n optreden (2). 

Met · het uitvaardigen van cle wet op ·de -handelspraktijken (31- eGhter. 
had de wetgever een ander doel voor ogen. Wij kunnen dit best 
illustreren aan de hand van een passage uit de memorie van toe
lichting: , . . . de ( ... ) handelsvrijheid mag echter niet naar anarchie 
overslaan". 

De werkelijke vrijheid moet zich kunnen uiten binnen de, overigens 
zeer ruime, perken van de handelseerlijkheid. Deze beperkingen 
vloeien op een natuurlijke wijze voort uit de wederzijdse rechten en 
van de concurrentie en van de consument. Telkens deze rechten 
worden miskend moet de overheid het verbroken evenwicht herstellen 

(1) Zie b.vb. Pari. Besch., Senaat, 197a-197I, nr. 13, biz. 4a. 
(2) Hoewel de titel van dit K.B. suggereert dat het mede werd uitgevaardigd ter bescher
ming van de verbruiker, wijzen zawel de algemene doelstellingen van het besluit als de 
taelichtingen vervat in het Verslag aan de Koning erop dat enkel de benadeelde concurrent 
mag optreden : ,Het antwerp van besluit dat de regering de eer heeft aan Uwe Majesteit 
voor te leggen, heeft ten doe! handelaars, nijveraars en ambachtslieden doelmatig tegen 
de aneerlijke mededinging te beschermen". ,De speciale rechtsvordering die het antwerp 
te dieneinde verleent zawel aan de benadeelden mededinger als aan de beroepsgraeperingen 
hebbende rechtspersoanlijkheid, waarvan hij deeluitmaakt, zal hun belangen beter bescher
men dan wei een strafvervalging". K.B. nr. 55 van 23 december 1934, Verslag aan de 
Koning, Staatsblad, 1934, biz. 685a. 
(3) Vlg. met de titel van de uiteenzetting van Gotzen : ,Eisers en verweerders in de 
vordering tot staken van onrechtmatige mededinging". 
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en een repressie verzekeren die rekening houdt met de rechten van 
de verdediging. 
Deze repressie moet worden gekenmerkt door de primordiale bezorgd
heid van de doeltreffendheid. Dit principe veronderstelt een snelle 
gerechtelijke tussenkomst en een soepele interpretatie van alle regelen 
inzake de concurrentie. 
Deze snelheid en soepelheid kunnen het best gewaarborgd worden 
door een aanzienlijke depenalisatie van het handelsrecht en door een 
verruimde toepassing van de vordering tot staking" ( 1). 

Dit nieuwe doel, het verzekeren van een effectieve repressie, zonder 
te vervallen , ,in een beteugeling waarvan de strengheid niet zou zijn 
verantwoord" (2), wordt gerealiseerd aan de hand van een waar
schuwingsprocedure, die is ingegeven door de bij K.B. van 23 de
cember 1934 ingevoerde vordering tot staking (3). De aangewende tech
niek is dus deze van dit K.B. Naar doelstellingen (en naar techniek) 
stemt de wet echter overeen met het (reeds in nr. 6, voetnoot 21 
geciteerde) ,antwerp van wet op de Handelspolitie" van 12 november 
1912, dat oak een vordering tot staking voorzag (art. 40) die kon 
worden ingesteld door al wie door de ongeoorloofde daad wordt 
blootgesteld aan schade en door elke wettelijk opgerichte vakver
eniging, wanneer een of verschillende harer leden door de ongeoor
loofde daad worden blootgesteld aan schade (4). 

r6. Zoals onderstreept wordt in de voorbereidende werken bij de 
wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971 (5) en in de Memorie van 
Toelichting bij het antwerp van 1912 (6), is de vordering tot staking de 
meest aangewezen techniek om oneerlijke handelspraktijken tegen te 
gaan. Naast de in deze teksten in dit verband aangehaalde argu
menten, kunnen wij er bovendien op wijzen dat oneerlijke handels
praktijken, in onze consumptiemaatschappij vele kenmerken gemeen 
hebben met de door Hoefnagels (7) ,welzijnscriminaliteit" genoemde 

(r) Memorie van Toelichting, Par!. Besch., Senaat, 1968-1969, nr. 415, biz. 3· 
(2) Idem, biz. 53· 
(3) Idem, biz. 5· 
(4) Cfr. supra, noot 21 en 22. 
(5) Zie vooral : Par!. Besch., Senaat, 1970-1971, nr. 13, biz. 40 en 41. 
(5) Pari. Besch., Kamer, 1912-1913, nr. 9, biz. 7· 
(7) HoEFNAGELS, G. P., Welzijnscriminaliteit, Meppel, 1972, biz. 9 e.v.; - zie meer 
algemeen :PETERS, T., Welzijnscriminaliteit :paging tot probleemstelling, referaat gehouden 
op de studiedag .,Het economische misdrijf : misdrijf zonder straf?", georganiseerd op 
16 december 1972 door de .,Europese Faculteit voor Mens en Gemeenschap" te Turnhout. 
De tekst van dit referaat wordt opgenomen in het nog niet verschenen verslagboek over 
deze studiedag. 
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verontreiniging van het leefmilieu. Ook bij oneerlijke handelsprak
tijken staan wij dikwijls voor een klein aantal daders, en een groat 
aantal slachtoffers. Oak hier is er een relatieve onzichtbaarheid van 
de dader en een ondoorzichtigheid van de tot standkoming van de 
daad, een machtsongelijkheid tussen dader en slachtoffer en een 
relatieve onbereikbaarheid van de dader". De individuele consument 
staat ongetwijfeld in een inferieure positie, ten overstaan van de ven
nootschappen welke de koopwaar fabriceren en verdelen. Een verde
ring op basis van artikel 1382 B.W. zou in de verhouding verbruiker
fabrikant gewoonlijk slechts tot een schadevergoeding kunnen leiden. 
Het bevel een bepaalde praktijk te staken zou door de burgerlijke 
rechtbank slechts uitzonderlijk gegeven worden. Waar een dergelijk 
bevel theoretisch mogelijk is, kan het op zichzelf niet effectief gesanc
tioneerd worden bij gebrek aan strafbepalingen (r). De schade welke 
de eiser lijdt is gering en mogelijks eenmalig, zodat de verweerder 
verder niet tot een vaste schadevergoeding per toekomstige over
treding kan veroordeeld worden. Een dwangsom kennen wij niet. 
Het staat bovendien buiten twijfel dat het aantal vorderingen tot 
schadevergoeding dat ooit door individuele verbruikers zou ingesteld 
worden bijzonder gering zou blijven; nooit zou de te betalen schade
vergoeding doorslaggevend zijn om de fabrikant of handelaar ertoe 
aan te zetten van zijn oneerlijke praktijk af te zien. 

In het perspectief van eeneffectieve bescherming van deverbruikerszijn 
de gewone burgerlijke rechtsmiddelen dan ook ondoelmatig daar ze niet 
steeds toelaten een einde te stellen aan de oorzaak van de schade of de 
verweerder te verplichten de totale aangerichte schade te vergoeden. 

Tenzij ,belanghebbende" in artikel 57, al. r, ook ,consument" be
tekent, beschikt deze laatste over geen doelmatige burgerrechtelijk 
verhaal. Hij kan bovendien, in de gevallen vermeld in artikel 55, 
a tot h, geen klacht meer neerleggen bij het parket want er is geen 
strafsa,nctie voorzien. Een handelaar daarentegen, zou wel over de 
enige efficiente burgerrechtelijke sanctie beschikken, in bepaalde ge
vallen zelfs tegen een niet handelaar. Dit is zeker niet in overeen
stemming met de duidelijke bedoeling van de wetgever ,~de consument 
een werkelijke bescherming te bieden tegen al deze die, misbruik 
makend van slecht opgevatte handelsvrijheid, verkoopprocedes toe
passen die de koper misleiden en alzo de volledige valorisatie van 
zijn koopkracht in de weg staan" (z). 

(1) In deze zin ook : VAN GERVEN, W., o.c., 618 e.v. 
(2) Memorie van Toelichting, Pari. Besch., Senaat, 1968-1969, nr. 415, biz. 4· 
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17. Uit de bespreking van de tekstargumenten welke hieraan voor
afgaan bleek dat de toekenning van bevoegdheid aan consumenten
verenigingen en aan de Minister niet kan gelezen worden als een 
beperking van de bevoegdheid van de individuele verbruiker. Oak 
de doelstellingen van de wetgever bij het inschakelen van de minister 
en van de verbruikersverenigingen wijzen hierop. De minister treedt 
op om, in het genoemde perspectief van een doelmatige repressie, 
de nadelen op te vangen verbonden aan de mogelijke terughoudend
heid en het gebrek aan de onderzoeksmogelijkheden van de belang
hebbenden (r). 

Het toekennen van de vereiste hoedanigheid aan de verbruikersver
enigingen valt in hetzelfde perspectief te situeren. Kenmerkend in dit 
verband is dat de wet niet spreekt over ,belanghebbende" verbruikers
verenigingen, zoals wel bij de beroeps- en interprofessionele organi
saties het geval is. Verbruikersverenigingen treden op, met hetzelfde 
doel als de minister : niet om eigen belangen te ,verdedigen, maar 
om de naleving van de wet af te dwingen op het gebied waar de 
consument als groep uiteraard geinteresseerd is. Oorspronkelijk 
meende de wetgever dat dit enkel de materie van de handelspubliciteit 
was (2). Naar aanleiding van de besprekingen in de senaatscommissie 
werd dit domein uitgebreid en werd aan de consumentenverenigingen 
dezelfde bevoegdheid toegekend als aan de minister. 

18. Tot slot nag een opmerking over de bewering als zou het toe
kennen van de vordering tot staking een ,actio popularis" in het !even 
roepen waarvoor onze rechtsbegrippen terugschrikken. Het is niet 
omdat bepaalde handelspraktijken vele slachtoffers maken, of kunnen 
maken, dat elk slachtoffer, individueel gezien, geen persoonlijk belang 
meer zou hebben bij de staking van de bestreden daad. Overigens 
moeten wij ons geen illusies maken. Zoals de wetgever bij het in
voeren van het enige ons bekende geval van ,actio popularis" in onze 
wetgeving (3) opmerkte, zullen er weinig individuele verbruikers 
bereid gevonden worden een procedure in te spannen : ,Men vreze 

(1) Pari. Besch., Senaat, 1970-1971, nr. 13, biz. 40 en 41. 
(2) Cfr. de tekst van het oorspronkelijke art. 6o, al. 3, geciteerd in nr. 12, supra. 
(3) Zie de ., Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen" van 12 augustus 191 r, 
die, aan .,elke ontginner van mijnen, graverijen of groeven, elke concessionnaris van open
bare werken" de verplichting oplegt .,in de mate van het mogelijke ( ... ) aan den grond 
zijn uiterlijk terug te geven door de uithollingen, weggravingen of aanaardingen die moeten 
blijven, te bebossen of van gewas te voorzien". Art. 2 van deze wet bepaalt : .,De eisch 
wordt, op vordering van den procureur des Konings, gebracht v66r de rechtbank van 
eersten aanleg binnen welker gebied de verwoeste plaats is gelegen; hij kan insgelijks 
worden ingesteld door elken Belgischen burger". 
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kwellingen noch plagerijen; de rechter zal elk misbruik, dat zich zou 
willen voordoen, beteugelen en het gezond verstand zegt ons dat 
overigens niemand het zal wagen een veel kostend proces in te spannen 
indien hij daartoe niet sterk is aangezet door de mening zijner mede
burgers" (I). 

Besluit 

19. I) ,Belanghebbende", overeenkomstig artikel 57, al. I, is een
ieder die door een oneerlijke handelspraktijk wordt blootgesteld aan 
schade. 

Bij vele oneerlijke handelspraktijken zal de verbruiker de eerste 
benadeelde zijn en een materieel belang hebben om een vordering 
tot staking in te stellen. 

Ten aanzien van de overtreding van de bepalingen vermeld in artikel 
55, a-h, heeft de verbruiker bovendien een uitgesproken moreel belang 
bij het instellen van de vordering tot staking : zij is het enige middel 
om de naleving af te dwingen van een aantal bepalingen van de wet 
op de handelspraktijken, uitgevaardigd ter zijner bescherming. 

Ten aanzien van de oneerlijke handelspractijke!l vermeld in artikel 54 
en 55, i heeft de verbruiker niet hetzelfde moreel belang daar hier 
vooral de bescherming van de concurrenten beoogd wordt en straf
sancties overigens steeds mogelijk blijven overeenkomstig eventuele 
bijzondere wettelijke of reglementaire bepalingen. Hier zal hij meestal 
enkel een materieel belang ( schade of mogelijkheid van schade) kunnen 
inroepen. Hoewel dit belang, in de praktijk, wellicht slechts in uit
zonderlijke gevallen zal kunnen aangetoond worden, kunnen wij hier 
toch niet besluiten tot de principiele uitsluiting van de verbruiker. 
Buiten het aantonen van een persoonlijk, wettig en rechtstreeks 
belang heeft de wetgever immers, in tegenstelling met wat in 1934 
het geval was, geen vereisten gesteld op het vlak van de hoedanigheid 
van het instellen van de vordering. 

2) De grondvereiste voor het instellen van de vordering is het plaats
vinden van een in de wet vernoemde oneerlijke handelspraktijken. 
Werkelijke schade is hierbij niet vereist (behoudens het geval waar 
de wettelijke omschrijving van een oneerlijke handelspraktijk schade 
als constitutief element zou vermelden). 

(r) Toelichting door Minister J, Destree bij het ,Wetsvoorstel tot behoud van de schoon
heid der Landschappen", Par!. Besch., Kamer, 1904-1905, biz. 653, nr. 243· 
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20. Mag er uiteindelijk worden opgemerkt dat de Dienst voor Han
delsreglementering van het Ministerie van Economische Zaken (waar 
de ontwerpen op de wet op de handelspraktijken technisch werden 
voorbereid en waarvan de ambtenaren bij vele besprekingen in de 
parlementaire commissies aanwezig waren) het hier verdedigde stand
punt deelt" (r). ,Dat ook de individuele verbruiker de vordering 

(I) Gezien het belang van deze stellingname, wordt de brief van de Heer L. Viaene, 
Directeur van de Dienst der Handelsreglementering, van 12 januari I972 (ref. 3 C.R./ 
I 363), met toelating van de stellers, hierna in extenso geciteerd : 
,U vraagt mij of een individuele verbruiker krachtens art. 57, lid I van de wet van I4·7·7I 
op de handelspraktijken de vordering tot staking mag instellen. 
Het antwoord is bevestigend. Zowel wat de vordering betreft op grand van art. 55 a tot h 
als wat betreft de vordering op grand van art. 55 i, mag, ingevolge lid I van art. 57 iedere 
,belanghebbende" optreden, inclusief de beroepsgraeperingen en interprofessionele groe
peringen met rechtspersoonlijkheid : het criterium is het ,belang", zij het een collectief 
belang, dat de aanlegger heeft, en dat hij dan oak moet bewijzen. 
Het is daaram dat krachtens lid 2 oak de Minister de vordering mag instellen, maar alleen 
in de gevallen voorzien in art. 55 a tot h : daar gaat het immers om preciese handelingen 
die de wet uitdrukkelijk verboden heeft en de Minister heeft er, als orgaan der uitvoerende 
macht, per definitie ,belang" bij dat de wet wordt nageleefd; wat de vorderingen betreft 
voorzien in art. 55 i, daar heeft de Minister geen belang te verdedigen, vermits de vordering 
enkel daden betreft (niet noodzakelijk handelsdaden) door handelaars gesteld, die strijdig 
zijn met de eerlijke handelsgebruiken, en die de beroepsbelangen (niet noodzakelijk de kon
kurrentiele belangen) van andere handelaars (niet noodzakelijk konkurrenten) kunnen 
schaden : de Minister heeft die ,beroepsbelangen" van een benadeelde handelaar niet 
te apprecieren, dus ook niet te verdedigen. 
Dezelfde motivering geldt echter niet wat de verbruikersorganisaties betreft, die dezelfde 
bevoegdheid hebben gekregen als de Minister : het is juist omdat de Administratie geoor
deeld had dat de verbruikersorganisaties slechts in een geval, nml. bij bedrieglijke publi
citeit, op een dergelijk ,belang" konden steunen, dat het wetsontwerp (Senaat 6-6-69, 
n° 4I.5, blz. 78, art. 48) alleen in dit geval een tussenkomst van deze organisaties had 
voorz1en. 
De senaat heeft die mogelijkheid echter uitgebreid total de gevallen waarin ook de Minister 
kan vorderen, zonder dat de motivering van deze uitbreiding van tussenkomstmogelijkheid 
te vinden is in het criterium van het ,belang". Zij zijn bevoegd, aileen omdat de wet 
het zegt. 
Bij de bespreking van art. 57, 2de lid werd de vraag gesteld waaram aileen de verbruikers
organisaties die in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd waren bevoegdheid kregen 
om de vordering in te stellen : tijdens de bespreking die deze vraag uitlokte werd uitdrukke
lijk verwezen naar het feit dat luidens lid I van art. 57 zelfs de individuele verbruiker kon 
optreden, en dat dus zeker niemand werd tekort gedaan door de beperking van het aantal 
bevoegd verklaarde organisaties. (Dit bevestigt dus ten overvloede het feit dat de indi
viduele verbruiker de vordering tot staking mag instellen). 
Wel client opgemerkt dat het, in de regel, moeilijk zal zijn voor een verbruiker zijn ,belang" 
te doen blijken bij het ophouden van een tekortkoming op art. 54, waarap art. 55 i terug
slaat : dergelijke gevallen zijn echter niet uitgesloten, b.v. wanneer een handelaar de naam 
van een andere handelaar misbruikt en de verbruiker, daardoor misleid, bij de eerste koopt 
wat hij bij de tweede wou kopen en daar schade door ondervindt. M.i. laat de tekst van 
art. 57 niet toe te zeggen dat aileen de benadeelde handelaar in dit geval de vordering zou 
mogen insteilen : integendeel, lid I van dat artikel verwijst inzake bevoegdheid van belang
hebbende particulieren en graeperingen naar het ganse artikel 55 (a tot i), en het is slechts 
in het 2de lid (waar over de Minister en de consumenten verenigingen gespraken wordt) 
dat men een onderscheid vindt tussen de letters a tot h enerzijds, en de letter i anderzijds. 
Ik meen aldus ook uw 2de vraag naar best vermogen te hebben beantwoord : ,mag de 
individuele verbruiker vervolgen als hij onrechtstreeks benadeeld wordt door een tekort
koming aan art. 54?" 
Dit alles wordt U vanzelfsprekend medegedeeld onder voorbehoud van het soevereine 
appreciatierecht van Hoven en Rechtbanken, inzake interpretatie van wetten en besluiten." 
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tot staking kan instellen, blijkt eveneens uit het antwoord van de 
Minister van Economische Zaken op een recente parlementaire vraag 
in verband met de toepassing van de Wet op de Handelspraktij
ken" (r). Hoewel het hier een gezagsargument geldt, menen wij 
het belang ervan toch te moeten onderstrepen. 

SOMMAIRE 

DEMANDE INTRODUITE PAR LE CONSOMMATEUR INDIVIDUEL 

BAS:EE SUR L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1971 
SUR LES PRATIQUES DU COMMERCE 

Un des objectifs de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce 
consistait a depenaliser dans une large mesure la repression des pratiques com
merciales deloyales. Pour un nombre important de matieres, la traditionnelle 
sanction penale a ete remplacee (sauf les cas de mauvaise foi etablie) par une 
action en cessation. 

La question de savoir si cette demande peut etre introduite par le consommateur 
individuel demeure a cet egard un point conteste. 
Une.reponse a cette question implique en premier lieu une analyse des condi
tions de recevabilite et de fond prevues dans la loi pour !'introduction de la 
demande. 

Quant aux conditions de recevabilite, il appert des travaux preparatoires que 
quiconque, meme le consommateur individuel, peut introduire la demande a 
condition qu'il ait l'interet requis a cet effet. Partant de !'interpretation du 
concept ,interet" comme etant l'avantage que l'on recherche en introduisant 
la demande, on peut dire, en ce qui concerne la demande en cessation, qu'a 
interet quiconque est expose a un dommage par la pratique commerciale deloyale. 
Dans nombre de cas, ce sera en premier lieu le consommateur individuel. 

Les conditions de fond mises a !'introduction de la demande ne sont pas non 
plus de nature a exclure le consommateur individuel. Un dommage n'est pas 
requis; il suffit de prouver qu'une pratique donnee repond ala definition d'une 
des pratiques commerciales deloyales enumerees a l'article 55· 

Certains auteurs ont deduit de la disposition de la loi habilitant expressement 
les associations de consommateurs a introduire dans certains cas la demande 
en cessation, la conclusion que le consommateur individuel ne doit pas etre 
compte plus longtemps parmi les ,interesses" qui peuvent introduire la demande. 
Cet argument ne peut etre admis. Les travaux preparatoires montrent que l' octroi 
de larges pouvoirs aux associations de consommateurs ne comporte aucune 

(I) ,In antwoord op de parlementaire vraag nr. IS van de heer Willems dd. IS december 
I972 hoeveel maal er reeds gebruik gemaakt was van de mogelijkheid een vordering tot 
staking in te stellen, antwoordt de Minister o.m. : ,evenrnin kan men vermelden hoe vaak 
consumentenverenigingen of alleenstaande consumenten gebruik rnaakten van art. 57" 
(Vragen en Antwoorden, I972-I973. Kamer, nr. IO, biz. szo)". 



limitation des droits du consommateur individuel. D'autres arguments de texte 
qui devraient faire apparaitre que le consommateur individuel ne peut introduire 
la demande en cessation, ne donnent pas non plus satisfaction. 

L'economie generale de la loi confirme egalement le dessein du legislateur d'habi
liter le consommateur individuel a introduire la demande en cessation. Si le 
consommateur ne peut introduire cette demande, un certain nombre de pratiques 
commerciales deloyales demeurent en effet, sans sanction, des poursuites p{males 
n' etant le plus souvent plus possibles. Ceci ne serait assurement pas conforme 
a l'objectif du legislateur de donner au consommateur une protection efficace. 
Si la nouvelle loi a repris a l' A.R. du 23 decembre 1934 la technique de l'action 
en cessation, ses objectifs sont cependant plus larges : elle ne vise pas tellement 
a proteger les commen;:ants contre la concurrence deloyale, mais entend donner 
au consommateur et au commen;:ant une arme contre les pratiques commerciales 
deloyales. Le fait que le consommateur individuel peut introduire la demande 
en cessation ne fait pas encore de l'action en cessation une actio popularis comme 
on l'a pretendu. Si de nombreux consommateurs sont victimes d'une pratique 
commerciale deloyale, ceci ne signifie pas pour autant que chaque consommateur 
concerne n'a plus un interet a la cessation de la pratique deloyale. 

ZUSAMMENFASSUNO 

KLAGE DES INDIVIDUELLEN VERBRAUCHERS GES'IUTZT 

AUF ART. 57 DES GESETZES VOM I4 JULI 1971 UBER DIE HANDELSBPRATIKE 

Eine der Absichten des Gesetzes vom 14. Juli 1971 iiber die Handelspratike 
war der strafrechtliche Charakter der Bekampfung unlauteren Handelspratike 
grossenteils abzuschwachen. In einer erheblichen Anzahl von Angelegenheiten 
wurde die herkommliche Strafsanktion durch eine Unterlassungsklage ersetzt 
(ausgenommen bei bewiesener Bosglaubigkeit). 

Umstritten in diesem Zusammenhang bleibt aber die Frage ob diese Klage auch 
vom individuellen Verbraucher erhoben werden kann. 

In Antwort auf diese Frage sollen an erster Stelle die gesetzlichen Zulassigkeits
voraussetzungen und materiellen Erfordernisse fiir die Klageerhebung unter
sucht werden. 

Bezi.iglich der Zulassigkeitsvoraussetzungen geht aus den Vorarbeiten des Ge
setzes hervor class jeder, auch der individuelle Verbraucher, die Klage erheben 
kann, falls er dazu das erforderte Interesse hat. Wenn man den Begriff ,Interesse" 
als den Vorteil der durch Klageerhebung nachgestrebt wird, interpretiert, kann 
bezi.iglich der Unterlassungsklage behauptet werden, class jeder Interesse hat, 
der von dem unlauteren Handelsbrauch einem Schaden ausgesetzt wird. In 
vielen Fallen wird es sich dabei an erster Stelle urn den individuellen Verbraucher 
handeln. 

Auch die materiellen Voraussetzungen sind nicht derart class der individuelle 
Verbraucher ausgeschaltet wird. Ein Schaden wird nicht erfordert; es geni.igt 
nach zu weisen class ein bestimmter Handelsbrauch der Definition einer der in 
Art. 55 aufgezahlten unlauteren Handelsbrauche entspricht. 
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Einige Juristen folgerten aus einer Bestimmung des Gesetzes, die die Verbraucher
vereinigungen ausdri.icklich flir zustandig erklart urn die Unterlassungsklage in 
bestimmten Fallen zu erheben, class der individuelle Verbraucher nicht mehr 
zu den Beteiligten, die diese Klage erheben konnen, gehort. Dieses Argument 
kann nicht angenommen werden. Die Vorarbeiten legen dar class die Gewahrung 
einer umfassenden Befugnis an den Verbrauchervereinigungen, keine Beschran
kung der Rechte des individuellen Verbrauchers enthalt. Auch andere, dem 
Wortlaut des Gesetzes entnommenen Argumente, woraus hervorgehen soli class 
der Verbraucher die Unterlassungsklage nicht erheben kann, sind nicht stich
haltig. 

Der allgemeine Plan des Gesetzes bestatigt ebenfalls die Absicht des Gesetz
gebers dem individuellen Verbraucher fi.ir zustandig zu erklaren urn die Unter
lassungsklage zu erheben. Falls der individuelle Verbraucher die Unterlassungs
klage nicht mehr erheben kann, wurden eine Anzahl von unlauteren Handels
brauchen ohne Sanktion bleiben, da eine Strafverfolgung meistens nicht mehr 
moglich ist. Eine solche Situation wurde sicher nicht mehr dem Zweck des 
Gesetzgebers, dem Konsumenten einen wirksamen Schutz zu gewahren, ent
sprechen. Das neue Gesetzt entnehmt der koniglichen Verordnung vom 23. De
zember 1934 die Technik der Unterlassungsklage, sei es in einer grosszi.igigeren 
Absicht : das Gesetz bezweckt nicht sosehr die Kaufleute gegen unlauteren 
Wettbewerb zu schutzen, sondern vielmehr Kaufmann und Verbraucher gegen 
unlautere Handelsbriiuche zu waffnen. Der Umstand class der individuelle Ver
braucher die Unterlassungsklage erheben kann, macht diese noch nicht zu einer 
Popularklage, wie manchmal behauptet wird. Wenn viele Verbraucher un
lauteren Handelsbrauchen zum Opfer fallen, bedeutet dies keinenfalls class jeder 
beteiligte Verbraucher kein personliches Interesse an der Einstellung desun
lauteren Handelsbrauches mehr hat. 

SUMMARY 

THE INJUNCTTON 10 STOP 

THE UNFAIR PRACTICES ASKED BY THE INDIVIDUAL CONSUMi:R 

One of the aims of the act of July 14th I 97 I on trade practices was to remove to a 
large degree the repression of unfair trade practices from the sector of the penal 
law. For a number of important matters, the traditional penal sanction has indeed 
been replaced (except in cases of proven bad faith) by an injunction to stop the 
unfair practices. 

The question as to whether such an injunction can be asked for by the individual 
consumer remains under discussion. 

A positive answer to this question however, can be drawn from an analysis of the 
conditions for the admissibility of the action for an injunction and of the sub
stantive requirements for its success, as set forth in the act. As far as the conditions 
for admissibility are concerned, the preparatory works show that everyone, 
including the individual consumer, can introduce the action, provided that he has 
the necessary personal interest in it. Proceeding from the interpretation of the 



concept of ,interest" as being a personal and direct advantage aimed at in intro
ducing an action in court, it can be argued, with respect to the action for an 
injunction to stop unfair trade practices, that every person susceptible to injury 
from such trade practices has the required interest. In many cases the individual 
consumer in the first place will be involved. The substantive requirements for 
obtaining the injunction do not exclude the individual consumer either. Actual 
damage is not required ; it is sufficient to show that a particular trade practice 
within the definition of one of unfair practices referred to in article 55 of the 
statute. 

An argument to the effect that individual consumers do no longer fall within the 
category of interested parties is, by certain authors, drawn from the provision in 
the act which specifically authorises consumer unions to introduce the action in 
certain cases. This argument cannot be accepted. The preparatory works show 
that the rights of the individual consumer are in no way limited by the broad 
rights afforded to consumer organisations. Other text-arguments which seek to 
limit the individual's rights are also unconvincing. 

The general purpose of the statute also confirms the legislator's intent to allow 
the individual consumer to set in motion the action for an injunction. Indeed, if the 
individual consumer was not allowed to begin the action, a number of unfair 
trade practices would, in fact, remain without sanction, as criminal proceedings 
are, for the most part, no longer possible. This could certainly not fulfill the 
purpose of the statue to give the consumer an effective protection. When the new 
law adopts the technique of the injunction used in the royal decree of December 
23rd 1934, its aim is broader: it is not only to protect tradesman against unfair 
competition but to arm both tradesman and consumer against all unfair trade 
practices. 

The fact that the individual consumer can set in motion the action for obtaining 
an injunction, does not make it, as in sometimes maintained, into an actio popu
laris : if many consumers are the victims of unfair trade practices this does not 
mean that each of them has no longer a personal interest to stop such practices. 
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