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HOOFDSTUK l 

ALGEMEEN 

1. Er werd reeds ten overvloede onderstreept dat de wet op de handelspraktijken 
(verder W.H.P.) het enge eoncurrentieconcept zoals het werd gehuldigd door het 
nu opgeheven K.B. nr. 55 van 23 december 1934, heeft opgegeven (zie De 
Vroede, P., ,Wet op de handelspraktijken 14 juli 1971", T.P.R., 1979,493, 
nr. 2). 
Zulks werd nog in tal van rechterlijke beslissingen bevestigd. 

De wet op de handelspraktijken beoogt de handelspraktijken onafhankelijk van 
hun auteur, of deze concurrent is of niet. De wet is dus in elke stand van het geding 
toepasselijk tussen handelaars, zelfs indien ze activiteiten uitoefenen die niet 
concurrentieelzijn (Voorz. Kh. Antwerpen, 5 februari 1976,B.R.H., 1976, 474; 
Voorz. Kh. Brugge (Md. Oostende), 23 september 1976, B.R.H., 1978, 432; 
Voorz. Kh. Brussel, 29 oktober 1979,Rev. Dr. Intell., 1980, 31; Voorz. Kh. 
;Brugge, Md. Oostende, 30 april1981,R.W., 1982-83, lOOOmetnootBallon, 
G.L.; Voorz. Kh. Doomik, 30 september 1981, B.R.H., 1982, 304. 

2. Af en toe wordt het accent gelegd op de ,diepere" betekenis van de W.H.P. 
Zo stelde de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat de wet op 
de handelspraktijken andere dan I outer prive doelstellingen beoogt, haar doel is een 
vorm van economische ordening in te stellen (Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 1978, 
J.T., 1978, 583). De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent sprak 
zich in dezelfde zin uit (Voorz. Kh. Gent, 30 maart 1979,B .R.H., 1979, 495). 
Zoals G.L. Ballou het terecht zegt bevat de W.H.P. niet meer de loutere con
secratie van gevechtsregels in de concurrentiestrijd; ze werd uitgewerkt tot een 
algemene gedragscodex voor ambachtslui en handelaars onderling, tot een spe
ciale wet inzake onrechtrnatige handelingen voor dezen (Ballou, G.L., ,Het 
vergelijkend warenonderzoek naar Belgisch Recht, R. W., 1982-83, 416). 

A. BEGRIP PRODUKTEN 

3. Voor de toepassing van de wet moet onder produkten worden verstaan 
lichamelijke roerende goederen (art. 1 W.H.P.). Beslist werd dat een tijdschrift 
als produkt moet worden aangemerkt (Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1980, 
B.R.H., 1982, 324). 

B. BEGRIP DIENSTEN 

4. Artikel1 W.H.P. merkt als diensten aan alle beroepsprestaties die het voor
werp uitrnaken van een daad van koophandel of een door de wet als am
bachtsbedrijvigheid beschouwde bedrijvigheid. Volgens de Voorzitter van de 
rechtbank van koophandel te Doomik zijn de door de auteursvereniging Sabam 
gepresteerde diensten niet als diensten in de zin van hoger genoemd artikel 1 aan 
te merken (Voorz. Kh. Doomik, 30 september 1981, B.R.H., 1982, 304). 
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Volgens het Hof van Justitie is Sabam wel een ondememing van diensten (Hof 
van Justitie, arrest 10 januari 1974, R.W., 1973-74, 2319). 
Impliciet wordt aangenomen dat een verzekering als dienst in de zin van artikel 1 
W.H.P. dient te worden aangemerkt (Voorz. Kh. Luik, 8 december 1977, J.T., 
1978, 247 bevestigd Luik, 14 maart 1980, onuitg.). 
Hetzelfde geldt voor een lening (Brussel, 2 februari 1983, onuitg. beschikkend 
gedeelte gepubliceerd inLe Soir 28.6.83). 

C. BEGRIP HANDELAAR 

5. De wet preciseert niet wat dient te worden verstaan onder handelaar. Zo mag 
worden aangenomen dat het de bedoeling van de wetgever is geweest het begrip 
handelaar op te vatten in de zin zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het 
wetboek van koophandel dan heeft zich sinds het tot standkomen van de wet op de 
handelspraktijken een tendens ontwikkeld evenzeer in de rechtspraak als in de 
rechtsleer om het concept handelaar van voomoemde bepaling los te maken 
vooral wanneer het er op aankomt de artikelen 20 en 54 W .H.P. toe te pas sen. Zo 
stelt het hof van beroep te Antwerp en dat het be grip handelaar in artikel54 ruimer 
dient te worden gei:nterpreteerd dan de betekenis daaraan gegeven in artikel een en 
twee van het wetboek van koophandel (Antwerpen, 9 februari 1978, B.R.H., 
1978, 422). Van zijn kant oordeelt de Voorzitter van de rechtbank van koophan
del te Gent dat het optreden van de stakingsrechter ,ratione personae" niet tot 
handelaars beperkt is maar wel uitsluitend objectief gericht is tegen bepaalde 
tekortkomingen zelfs als de daders geen handelaars zijn in de zin van artikel 1 
W.Kh. (Voorz. Kh. Gent, 30 maart 1979,B .R.H., 1979, 495). In een vonnis van 
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel wordt gezegd: ,het 
begrip handelaar in de zin van artikel 20 en 54 strekt zich uit tot deze agenten die 
een actieve rol spelen in de mededinging (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 
1978, B.R.H., 1979, 170). 
Deze verruimde interpretatie houdt verband met de opvatting die in een deel van 
de rechtspraak wordt gehuldigd aangaande de betekenis van de wet op de 
handelspraktijken. Deze wet beoogt niet in hoofdzaak de relaties tussen han
dehiars te regelen, zij heeft een veel ruimer draagwijdte door o.m. ook de 
bescherming van de verbruiker en de vrijwaring van het algemeen belang nate 
streven. De toepassing van deze principes is onverenigbaar met de opvatting dat 
de voorzitter aileen de vorderingen zou mogen onderzoeken waarbij handelaars in 
de zin van de artikelen 1 en 2 W.Kh. zouden betrokken zijn (Voorz. Kh. Brussel, 
6juni 1977,J.T., 1977, 640; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel, 12juni 1978, 
J.T., 1978,582 en Voorz. Kh. Brussel, 20maart 1979,J.T., 1979, 285). Ook 
een deel van de rechtsleer hu1digt deze opvattingen (De Vroede, P., Handboek 
van het Belgisch Economisch Recht, 2e uitg., m. 1045; Van Gerven, W., Leer
hoek Handels- en Economisch Recht, II, 270-271. 

6. De klassieke opvatting (De Caluwe, A., Delcorde, A. C., Leurquin, X., Les 
pratiques du commerce, nr. 622; VanRyn, J., Heenen, J., Principes de droit 
commercial, dl. I, 2e uitg. 1976, nr. 113) vinden we terug in de recente recht-
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spraak van bet hof van beroep te Bmssel (Bmssel, 8 febmari 1979, B.R.H., 
1979,487 ;J.T., 1979, 540;Bmssel, 22 november 1979,J.T., 1980, 153)enook 
van enkele andere rechtscolleges (Voorz. Kh. Doornik, 30 september 1981, 
B.R.H., 1982, 304; Voorz. Kh. Dendermonde, 14 april1977,R.W., 1977-78, 
2531 met noot De Vroede, P.; Voorz. Kh. Brussel, 5 november 1979, B.R.H., 
1980, 163). 
Ret hof van beroep te Bmssel geeft wel de indmk bet ingenomen standpunt te 
betreuren. Wellicht, aldus bet hof, zou een verruiming van bet begrip ,de lege 
ferenda'' wenselijk zijn maar tegen dergelijke verruiming verzet zich de be
staande wet die van strikte interpretatie is vermits zij aan de V oorzitter van de 
rechtbank van koophandel een buitensporige bevoegdheid toekent (Bmssel, 
22 november 1979, J.T., 1980, 153). 

7. Ret gebeurt ook dat de V oorzitter op feitelijke gronden beslist dat personen als 
handelaars bij wijze van nevenberoep zijn opgetreden. Zulks was bet geval met 
werknemers die buiten hun beroepsbezigheid in dienstverband, wekelijks tot 
verkoop van postzegels overgaan in een te Gent gelegen herberg, soms ook te 
Antwerpen. De frekwentie van de door hen verrichte verkopen bewijst voldoende 
dat bet helemaal geen toevallige activiteit is binnen de grenzen van een loutere 
liefhebberij. De betrokkenen hebben van deze opeenvolgende objectieve han
delsdaden een aanvullende professionele activiteit gemaakt. Zij zijn als han
delaars in bet economisch verkeer opgetreden (Voorz. Kh. Gent, 30 mei 1979, 
B .R .H., 1979, 495 met noot Neels, L:.Sruyck, J.) ~Tot dezelfde conclusie-kwam 
ook de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde: De gedaagde 
die geen handelaar is in de zin van artikel1 W.Kh., is tach als handelaar aan te 
merken want regelmatig verhuurt hij een gedeelte van zijn waning, als kunst
galerij ingericht, aan kunstenaars om er te komen exposeren en er hun kunst
werken te verkopen - verhuring die verondersteld wordt gedaan te zijn met 
winstoogmerk. Gezien de specifieke inrichting van die woning moet de gedaagde 
geacht worden daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep te maken 
(Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 1981, B.R.H., 1982, 179). 

8. De hoedanigheid van handelaar hangt niet af van de inschrijving in bet 
handelsregister (Voorz. Kh. Luik, 16 mei 1978, P. Martens, ,Dix ans d'ap
plication de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce par le 
President du Tribunal de Commerce de Liege'', verder geciteerd , ,Dix ans ... '', 
fur. Liege, 1982, 107, nr. 10). 

9. Kan een V.Z. W. als handelaar in de zin van de W.H.P. worden aangemerkt? 
In enkele vonnissen beantwoordde de Voorzitter van de rechtbank van koophan
del te Bmssel deze vraag bevestigend. 
Ret begrip handelaar in de zin van artikelen 20 en 54 strekt zich uit tot deze 
economische agenten die een actieve rol in de mededinging spelen. Dit geldt voor 
een V.Z.W. die tegen bezoldiging diensten presteert. Een V.Z.W. mag de 
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artik:elen 20 (2°-3°) en 54 inroepen zonder ingeschreven te zijn in het handelsre
gister. Zelfs mocht zein hoofdorde handelaar zijn en dit in strijd met de wet van 
27 juni 1921 dan loopt zij tach geen enk:ele onontvank:elijkheid op, daar de wet 
dienaangaande niets voorziet. Een V .Z. W. mag te bijkomstige titel een han
delsactiviteituitoefenen (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1978,B .R.H., 1979, 
170). 

Als andere vonnissen van dezelfde Voorzitter zijn o.m. te vermelden een vonnis 
van 6 juni 1977 (l.T., 1977, 640) en een vonnis van 12 juni 1978 (J.T., 1978, 
583). 

10. Ook voor het hof van beroep te Brussel is het feit dat een beroepsvereni
ging de V.Z.W. status heeft niet voldoende om haar de hoedanigheid van 
handelsvennootschap te ontzeggen. Deze hoedanigheid mag evenwel niet worden 
afgeleid uit het enk:el feit dat deze rechtspersoon, opgericht overeenk:omstig de 
Belgische wet, tot doel heeft het bewust nastreven van materiele voordelen, van 
de bij haar aangesloten ondemerningen (V gl. W. G. bij Cass., 19 januari 1973, 
Pas., 1973, I, 492). Overeenk:omstig de beginselen van de Belgische wet (de 
gecoordineerde wetten op de vennootschappen, art. 1) is een vennootschap 
commercieel wanneer zij het stellen van daden van koophandel tot doel heeft. 
Wat een V .Z. W. aangaat komt het er op aan te onderzoeken wat in haar statu ten 
voorkomt (Brussel, 8 februari 1979,B.R.H., 1979,487 metnootBallon G.L.) of 
welke handelingen zein werkelijkheid, in strijd met haar statu ten, stelt (Brussel, 
11 mei 1981, B.R.H., 1982, 294). 

11. Er werd ook in tegengestelde zin gevonnist. Is niet commercieel de activiteit 
van econornische aard uitgeoefend door een V.Z.W. die haar verrijking niet 
beoogt noch een direct of indirect winstbejag voor haar leden nastreeft, voorzover 
deze activiteit een accessoir karakter heeft en noodzakelijk is voor de verwezen
lijking van het werk van liefdadigheid, onderwijs of algemeen belang dat het doel 
is van de vereniging en deze er de totaliteit van de aldus verworven ink:omsten aan 
besteedt. De niet-inschrijving in het handelsregister kan aan dergelijke V.Z.W. 
niet worden tegengeworpen (Brussel, 22 november 1979, J.T., 1980, 151 met 
noot De Brouwer, L. ;Rev. Dr. Intell., 1980, 84; steunend op Cass., 22 januari 
1952 met conclusies Ganshof en VanRyn, J. en Heenen, J., noot bij Cass., 
19 januari 1973, R.C.J.B., 1974, 330). 

- De hoedanigheid van handelsondemerning werd ontzegd aan een vereniging 
die haar diensten slechts aanbiedt aan bepaalde handelaars en voor bepaalde en 
goed omschreven produkten. Dergelijke vereniging is geen zakenbureau dus kan 
ze niet als handelsondemerning worden aangemerkt een besluit dat wellicht niet 
op algemene bijval zal kunnen rekenen (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, 
l.T., 1981, 275). 

12. DatdeR.T.B.F. -statuutvastgesteld bij decreet van 12 december 1977van 
de Franse Cultuurraad en bij K.B. van 9 augustus 1979- niet als handelson-
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demerning aan te merken is zal wel door niemand worden betwist (Voorz. Kh. 
Brussel, 28 september 1981, J.T., 1981, 742). 

D. BEGRIP VERBRUIKER 

13. De wet gebruikials synoniemen verbruiker (art. 2 § 1, art. 2 § 3, art. 4 § 4, 
art. 22, art. 35, art. 53) en publiek (art. 2 § 2, art. 10, art. 19, art. 20- 1", art. 52) 
terwijl de uitdrukking ,verkoop in 't klein" (art. 9, art. 24-5, art. 32) op de 
verkoop aan verbruiker doelt. Nergens wordt het begrip verbruiker in de wet 
gedefinieerd. Men blijft dus aangewezen op de omschrijving gegeven door het 
hofvan cassatie aan de term ,verbruiker'' voorkomend in artikel2 van het K.B. 
nr. 82 van 28 november 1939 (Cass., 23 april1951, J.T., 1951, 397). Op deze 
omschrijving werd kritiek uitgebracht door Bourgoignie, Th., (, ,Realite et speci
ficite du droit de la consommation'', J.T., 1979, 294 en ook Stuyck, J., ,,La loi 
du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce: applications et perspectives'', 
Droit des Consommateurs, 227-229). Er zijn tijdens de hier besproken periode 
geen beslissingen bekend die het begrip ,verbruiker" hebben verduidelijkt. 

HOOFDSTUK II 

HANDELSVOORLICHTING 

AFDELINGl 

PRIJSAANDUIDING (art. 2 en 3) 

14. De gepubliceerde beslissingen m.b.t. de voorschriften inzake prijsaan
duiding (art. 2) zijn uiterst schaars. Een betwisting draaide om het volgende: 
moet ook de keus van het tentoongesteld produkt vermeld worden? Het hof van 
beroep te Antwerpen beantwoordde deze vraag ontkennend op grond van de 
overweging , ,de keus kan en moet blijken uit het produkt zelf''. 
Van den Bergh, R. neemt, rnijns inziens terecht, geen vrede met deze beslissing. 
Een prijsaanduiding is pas ondubbelzinnig wanneer de verbruiker weet welke 
kwaliteitstegels hij aankoopt (Antwerpen, 2 januari 1979, R.W., 1978-79, 
1857). 

15. In een andere zaak werd de aanduiding , , vanaf 2. 990 fr'' voorkomend in een 
folder m. b. t. textielprodukten als dubbelzinnig aangemerkt en dus stri jdig met de 
bepalingen van art. 2 § 1 W.H.P. (Corr. Kortrijk, 1 februari 1978, B.R.H., 
1981, 326). 

16. In toepassing van artikel3- 3" W.H.P. kan de Koning voorschrijven dat de 
aangeduide prijs de werkelijk gevraagde prijs moet zijn. De Koning maakte van 
deze bevoegdheid o.m. gebruik m. b. t. de prijsaanduiding van boeken, prentenal
bums en prentenboeken (K.B. van 20 december 1979, Staatsbl. 8 januari 1980, 
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verlengd bij K.B. van 8 september 1980 en bij K.B. van 28 juli 1981 gepu
bliceerd resp. in het Staatsbl. van 23 september 1980 en 12 augustus 1981). In 
deze koninklijke besluiten werd gesteld: , ,elke aanduiding van prijzen die niet de 
werkelijke gevraagde prijzen zijn is gedtirende een jaar verboden voor de verkoop 
in het klein van boeken enz.". 
Tegen het K.B. van 20 december 1979 werd een annulatieberoep bij de Raad van 
State ingesteld. Bij arrest nr. 22.675 van 19 november 1982 vemietigde de Raad 
van State het aangevochten koninklijk besluit. De Raad van State oordeelde dat 
artikel 3 - 3° voorschrijft dat de aangeduide prijs de werkelijk gevraagde prijs 
moet zijn, niet dat aileen van de werkelijk gevraagde prijs melding gemaakt mag 
worden. Er was dus machtsoverschrijding. In zijn artikel , ,Consumentenbe
scherming in Belgie en de Gemeenschappelijke Markt" (S.E.W., 1982, 391) 
belicht Stuyck, J., nog andere betwistbare aspekten van het K.B. van 20 dec({m
ber 1979. 

AFDELING II 

PRIJSVERGELIJKING - AANKONDIGING VAN PRIJSVERLAGING 

(artikel 4 §§ 1, 2 en 3) 

Algemeen 

17. Volgens rnij vereist artikel4 noch een tekoopaanbieding, noch een relatie tot 
de verbruiker en vailen prijsvergelijkingen en/of aankondigingen van prijsverla
ging in de reclame eveneens onder het toepassingsgebied van artikel 4 (De 
Vroede, P., ,Wet op de handelspraktijken 14 juli 1971", T.P.R., 1979, 500). 
De V oorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen moest zich over dit 
punt uitspreken. Hij stelde: Artikel4 handelt over een te koop aanbieding zodat 
strikt genomen artikel 4 niet zou van toepassing zijn wanneer het gaat om een 
publiciteit en niet om een te koop aanbieding. In de praktijk houdt de publiciteit 
een te koop aanbieding in daar men moeilijk kan aanvaarden dat het publicitair 
aanbod niet zou worden gehonoreerd door de handelaar. Alsdan zou de vermel
ding ,aile modeilen · ... min 50-60%'', als bedrieglijke vermeldingen aanleiding 
geven tot toepassing van deW .H.P. (Voorz. Kh. Meche! en, 29 december 1978, 
B.R.H, 1982, 243). 

Aankondiging van prijsverlaging 

18. Dezelfde rechter onderstreepte - terecht - dat in artikel 4 geen afgelijnd 
onderscheid wordt gemaakt tussen prijsvergelijking en prijsverlaging (in dezelfde 
zin De V roede, P. , H andboek, nr. 1071). Hij is van oordeel dat de vermelding 
, aile modeilen, ook aile in ox : min 50-60 %" voorkomt als een pri jsreductie 
zodat bij toepassing van artikel4 § 1 eerste lid automatisch referte wordt gedaan 
naar de gewone door verweerder toegepaste prijzen voor dezelfde produkten, 
zodat de referteprijs als vermoed uit kracht van de wet, niet uitdrukkelijk dient te 
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worden vermeld (Voorz. Kh. Mechelen, 29 december 1978, B.R.H., 1982, 
243). Deze conclusie is voorzeker juist maar toch onvolledig omdat het in deze 
hypothese aan de verweerder toekwam te bewijzen dat hij verwees naar de prijzen 
die hij voor gelijke produkten voordien pleegde toe te passen in dezelfde inrich
ting. Dit bewijs werd niet gevraagd. 

19. Een verkoop werd aangekondigd , ,aan nog geen halve prijzen''. Ret bewijs 
dat het in deze niet kon gaan om een verwijzing naar de eigen prijzen voordien 

· voor dezelfde produkten of diensten in dezelfde inrichting toegepast werd door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout als volgt geleverd: , ,de 
zogenaamde halve prijzen kunnen uiteraard niet verwijzen naar de prijzen voor 
gelijke produkten en diensten door verweerster voordien toegepast in dezelfde 
inrichting vermits niet blijkt dat kwestige produkten voordien in dezelfde inrich
ting ooit tegen het dub bel van de aangekondigde halve prijs zijn te koop gesteld'' 
(Voorz. Kh. Turnhout, 25 juni 1976; Otten, G., Thyssen, M., Handelsprak
tijken-NCMV, Overzicht van Rechtspraak - verder geciteerd Otten, nr. 60). 

20. Wanneer een prijsvermindering wordt aangekondigd- en dat kan slechts 
t.a.v. de vroeger zelf toegepaste prijzen- dient de referentieprijs tenminste 
gedurende een maand daaraan voorafgaand op doorlopende wijze te zijn toege
past (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137) en dient de 
datum te worden vermeld sinds wanneer de vermindering toepasselijk is (Voorz. 
Kh. Mechelen, 29 december-1978,-B.R.H., 1982,-243). 

Prijsvergelijking 

21. Inzake de techniek van prijsvergelijking biedtde wet twee mogelijkheden. Er 
wordt verwezen naar de eigen voorheen toegepaste prijs voor dezelfde produkten 
of diensten in dezelfde inrichting ( artikel 4 § 1 eerste lid) of er wordt verwezen 
naar de in artikel4 § 1 tweede lid beperkend opgesomde andere prijzen (zie De 
Vroede, P., Handboek, nr. 1074-1078). 

Terecht verbood de Voorzitter van de Rechtbauk van Koophandel te Brussel de 
verwijzing naar een denkbeeldige prijs (Voorz. Kh. Brussel, 23 april 1976, 
B .R .H., 1976, 595). Dezelfde Voorzitter verbood bovendien de vergelijking door 
een parallelimporteur met de door de leverancier aanbevolen prijs omdat de 
genoemde referentieprijs in feite de door de officiele importeur aan de erkende 
detailhandelaars opgelegdeprijs was (Voorz. Kh. Brussel, 5 april1976,B.R.H., 
1976, 611). 

22. Artikel4 § 1 tweede lid aanvaardt o.m. de ondubbelzinnige verwijzing naar 
een vastgestelde prijs (zie terzake De Vroede, P., ,,Wet op de handelspraktijken 
14 juli 1971", T.P.R., 1979, 502-503). Terecht oordeelde de Voorzittervan de 
Rechtbank van Koophandel te Charleroi dat de verplichting tot prijsverhogings
aangifte aan de desbetreffende prijs niet het karakter van vastgestelde prijs 
verleent (5 mei 1975, Bull. Handelsregl., 1976 nr. 13-14, 42). 
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23. Een prijsvergelijking kan ook impliciet gebeuren aldus de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Leuven t.a.v. een advertentie met de tekst ,U 
koopt steeds aan de helft van de prijs". 
De tekst van deze aankondiging verwijst ongetwijfeld naar de , ,normale prijs'' of 
de winkelprijs die in het algemeen door de concurrenten wordt gevraagd. Ret 
woord ,steeds" wijst er op dat ook voordien regelmatig deze gunstprijs werd 
toegepast in de inrichting van de verweerster, zo dat de redactie zelf van de 
aankondiging uitsluit dat verweerster heeft willen vergelijken met haar eigen 
prijzen voordien toegepast voor Zwitserse uurwerken. 
De motivering van de gunstprijs, nl. het feit dat de uurwerken van verweerster 
,rechtstreeks van Zwitserland" zouden komen wekt ook eerder de indruk dat 
vergeleken wordt met de prijs van uurwerken die slechts , ,onrechtstreeks in 
Zwitserland worden aangekocht'', hierbij doelend op andere uurwerkwinkels. Er 
is dus verwijzing naar de prijzen van concurrenten, een verwijzingsmodaliteit die 
artikel4 § 1 niet duldt (Voorz. Kh. Leuven, 14 januari 1975, B.R.H., 1976, 
298). 

AFDELINGill 

AANDUIDING VAN DE HOEVEELHEID (artikelen 5-11) 

24. De artikelen 5 tot en met 11 W.R.P., handelen over de aanduiding van 
hoeveelheid. Terzilk:e werd slechts een beslissing gepubliceerd. Ret gaat om een 
arrest van het Rof van Beroep te Gent dat de aanduiding van het aantal stuks op de 
verpakking van speculaas niet conform met de wettelijke bepalingen achtte 
(Gent, 14 januari 1976, R.W., 1976-77, 1066 met noot De Vroede, P.). In de 
daarbij aansluitende noot heb ik gewezen op de discrepantie tussen de bepaling 
voorkomend in artikel 5 die het tellen als norm van conditionering aanmerkt, 
terwijl in de volgende artikelen exclusief wordt gehandeld over een hoeveel
heidsaanduiding in wettelijke eenheden. 

AFDELING!V 

BENAMING EN SAMENSTELLING DER PRODUKTEN (artikel 12) 

25. Te vermelden is een veroordeling wegens overtreding van artikel 8 § 2 van 
het K.B. van 9 maart 1973 houdende reglementering van de textielbenamingen 
genomen in uitvoering van artikel12 W.R.P. (Corr. Kortrijk, 1 februari 1978, 
B.R.H., 1981, 326). 

AFDELING V 

BENAMING VAN OORSPRONG (artikelen 13-lli) 

26. Bij K.B. van 4 februari 1974 werd ,Ardense ham" als benaming van 
oorsprong erkend. Aan handelaars die onder de benaming , ,Ardense ham'' hesp 

877 



verkochten die niet voldeed aan de voorwaarden gesteld bij voomoemd K.B., 
werd bevolenhiermee op te houden (Voorz. Kh. Marche, 6 april1976,Rev. Dr. 
Intel!., 1977, 36 en Voorz. Kh. Aarlen, 14 oktober 1976,Rev. Dr. Intel!., 1977, 
40). 
Een stakingsbevel werd eveneens uitgevaardigd tegen een handelaar die onder de 
benarning ,Ardenne", hesp verkocht die niet voldeed aan de voorwaarden 
gesteld om hesp onder de benarning van oorsprong , ,Ardense ham'' te verkopen 
(Voo!.z. Kh. Aarlen, 14 oktober 1976,Rev. Dr. Intel!., 1977, 43). 

27. De oorsprongsbenarningen Chianti, Bardolino, V alpolicella genieten in uit
voering van het K.B. nr. 58 van 20 december 1934 wettelijke bescherming in 
Belgie (zie publicatie in het Belgisch Staatsblad resp. van 18 november 1948, 
21 november 1968 en 8 maart 1969). Overeenkomstig artikel6 van hetK.B. van 
28 januari 1971 is voor de verkoop en/of te koop aanbieding van voomoemde 
wijnen een oorsprongscertificaat van het land van herkomst vereist. 

De verkoop van wijn onder de benarning ,Valpolicella" dan wanneer deze wijn 
geen aanspraak kan maken op voomoemde benarning leidde tot een veroordeling 
op grond van artikel6 van het K.B. nr. 58 van 20 december 1934. De verkoop 
van ten onrechte als Chianti verkochte wijn werd veroordeeld op grond van artikel 
61 W .H.P. wegens handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken gesteld te 
kwadertrouw (Brussel, 4 maart 1976,Rev. Dr. Intel!., 1979, 45). Hetware meer 
aangewezen geweest te veroordelen op grond van artikel 61 W.H.P. wegens 
schending te kwader trouw van artikel 17 - 1 o W .H.P. 

28. Ook de verkoop en de te koop aanbieding onder de benarning , ,Parma hesp'', 
benarning die beschermd is bij (Italiaanse) wet van 4 juli 1978, werd verboden 
omdat de betrokken hesp niet aan de bij voomoemde wet gestelde voorwaarden 
voldeed. Deingeroepenrechtsgrond was artikel54 W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel, 
14 januari 1981, Rev. Dr. Intel!., 1981, 92). 

29. Een handelaar baatte zijn zaak uit onder de benarning Amerikaanse Leger
stock. Het woord Amerikaans kan niet als een benarning van oorsprong worden 
beschouwd daar het zeker niet dient om produkten aan te wijzen herkomstig uit 
Am erika en waarvan de kwaliteit en de eigenschappen uitsluitend of wezenlijk het 
gevolg zijn van het geografisch milieu dat natuurlijke en menselijke factoren 
bevat (art. 13 W .H .P.). Het gebruik van de combinatie Amerikaanse Legerstock 
valt evenrnin onder toepassing van artikel18 W.H.P .. De combinatie wijst enkel 
op een bepaald type van winkel met een bepaalde verkoopmethode en dit wordt 
trouwens algemeen zo aangevoeld. Iedereen weet bovendien dat het in dergelijke 
winkels niet meer gaat om Amerikaanse produkten (Antwerpen, 22 januari 1980, 
B.R.H., 1981, 321; Jus, 1979-80, 338). 
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AFDELING VI 

HANDELSPUBLICITEIT 

0NDERAFDELING I 

ARTIKEL 19 

Het begrip informatie 

30. De bepaling van handelspubliciteit zoals gegeven in artikel19 draait om twee 
polen: een objectieve (de informatie verspreid bij het publiek ongeacht de plaats 
en het communicatiemedium), een subjectieve (het verkoopbevorderend doel) 
(Evrard, J.J. en Van Innis, Th., ,Chronique de Jurisprudence, Les Pratiques du 
commerce", J.T., 1978, 18, nr. 14). 
Elke informatie ongeacht het gebruikte medium wordt bedoeld. Dat het begrip 
ruim moet worden opgevat blijkt wel uit het feit dat niet aileen de aankondiging in 
de pers of via affichage bedoeld wordt maar ook brieven verzonden aan particu
lieren (Voorz. Kh. Brussel, 2 april1973,Rev. Dr. Intell., 1973, 54-59; anders 
maar m.i. ten onrechte, Voorz. Kh. Brugge, Afd. Oostende, 4 maart 1976, 
R.W., 1976-77, 2092) het etiket (Voorz. Kh. Charleroi, 26 september 1973, 
geciteerd door Evrard, J.J. en Van Innis, Th., a.w., 19, nr. 15), een weten
schappelijke studie overgenomen in een aankondiging (Voorz. Kh. Brussel, 
13 juni 1977 ,B.R.H., 1978, 334), een programma van een voorstelling (Voorz. 
Kh. Brussel, 23 oktober 1978,B.R.H., 1979, 126), een brochure (Voorz. Kh. 
Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275), een uitnodiging verzonden aan het 
publiek om een bioskoopvoorstelling bij te wonen (Voorz. Kh. Brussel, 25 no
vember 1974; Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, 50), de uitstalling van 
toestellen (Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1974, B.R.H., 1978, 314), een modede
file (Voorz. Kh. Hasselt, 20 februari 1975, onuitg. geciteerd door Evrard, J.J. en 
Van Innis, Th., a.w., 19, nr. 15), een leveringsbon (Brussel, 2 november 1976, 
B.R.H., 1977, 294 metenige twijfel), een tekstvoorkomendop een omslag die in 
aile brievenbussen wordt gedeponeerd (Antwerpen, 3 februari 1981, R.W., 
1981-82, 2169 met noot De Vroede, P.; B.R.H., 1982, 318), documenten ter 
hand gesteld aan de medische afgevaardigden van een producent van farmaceuti
sche produkten en waarin getracht wordt schematisch de voordelen van een 
bepaalde marrier van clivage aan te tonen (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1979, 
Rev.Dr. Intell., 1979, 40), aanplakking (Voorz. Kh. Antwerpen, 5 februari 
1976,B.R.H., 1976, 474). Omdathethiereen vrij uniekgeval betreftis volgende 
toelichting noodzakelijk: In de Volksmacht werd een artikel gepubliceerd waarin 
de eisende partijen in een ongunstig daglicht werden geplaatst en hierbij een soort 
stamboom van de eisende partijen werd opgegeven. In de begeleidende tekst 
kwam o.m. voor: ,Hopelijk wordt gans deze groep, die dank zij bedrieglijke 
reclame grote sier kan maken, uitgeroeid". 
De verwerende partij had dit artikel in haar kantoor geafficheerd o.m. in de 
vergaderzalen toegankelijk voor het publiek en bijkomende vermeldingen aange
bracht nl. ,modeme gangsters" ,te mijden". De Voorzitter acht artikel19 van 
toepassing: het is informatie verspreid door middel van aanplakking. Dever-
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weersters hadden de rechtstreekse bedoeling hun diensten bij het publiek te 
bevorderen. 

31. De rechtspraak is verdeeld om een uithangbord als reclame in de zin van 
artikel 19 aan te merken. Tegenover een beslissing van de Voorzitter van de 
rechtbank van koophandel te Brugge (7 april1977, gecit. door Evrard, J.J. en 
Van Innis, Th., a.w., 19 nr. 15) die de vraag bevestigend beantwoordde, werd 
meestal een tegengesteld standpunt ingenomen (Voorz. Kh. Brussel, 3 januari 
1972,B.R.H., 1972,228; Corr. Antwerpen, 21 december 1978,B.R.H., 1981, 
256; Corr. Dendermonde, 19 juni 1980, B.R.H., 1981, 263). 

- Omstreden is ook de vraag of de verpakking als publiciteit in de zin van art. 19 
is aan te merken (In bevestigende zin Antwerpen, 29 maart 1979, B .R .H., 1979, 
438; anders Voorz. Kh. Brussel, 7 juli 1980, Rev. Dr. Intell., 1981, 82: het 
gebruik van een teken geschikt als merk en zijn aanwending voor de conditione
ring van bet produkt is geen publiciteit). Determinerend zal terzake zijn de op de 
verpakking voorkomende vermeldingen. Gaat bet om vermeldingen die niet door 
de wet zijn opgelegd dan heeft men te maken met handelspubliciteit omdat deze 
vermeldingen tot doel hebben de kwaliteiten van bet produkt in bet daglicht te 
stellen en dienvolgens een verkoopbevorderende bedoeling hebben (Brussel, 
8 mei 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 221; J.T., 1980, 534). 

32. Het kan niet geloochend worden dat het criterium van de verkoopbevor
derende ( a1 dan_niet rechtstre_eks_e) bedoelingJietennineren(l is om_illZ~~_infor-: 
matie uit te maken of ze ja dan neen als handelspubliciteit dient te worden 
aangemerkt. Ik kom hierop verder terug. 

33. De wet maakt geen onderscheid naar gelang de verspreide informatie be
schrijvend ofvleiend is, vergelijkend of overdreven (Brussel, 8 mei 1980, Rev. 
Dr. Intel!., 1980, 221; J.T., 1980, 534). 

, ,La discretion du message ( ecrit en petits caracteres) ne lui enleve pas le caractere 
publicitaire des lors qu'il y a volonte de promotion du produit" (ibidem). 

De verkoopbevorderende bedoeling 

34. Meestal zal de verkoopbevorderende bedoeling een vanzelfsprekend iets 
zijn. En die bedoeling zal vooral beoordeeld worden aan de hand van bet criterium 
van wie gaat de handelspubliciteit uit. Is zij het feit van een handelaar of een 
ambachtsman dan zal de verkoopbevorderende bedoeling als een vanzelf
sprekend iets worden aanvaard, is de auteur iemand die noch handelaar, noch 
ambachtsman is, dan is de beoordeling moeilijker. 

35. In een artikel bij een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Brugge naar aanleiding van bet feit dat een restaurantuitbater in 
zijn reclame ten onrechte gewag maakt van een ster die hij in de Michelingids zou 
gekregen hebben (Voorz. Kh. Brugge, Md. Oostende, 30 april 1981, R.W., 
1982-83, 1000) stelt Ballon, G.L. dat het uitgeven van een restaurantgids als 
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modaliteit van zakelijke vergelijkende reclame aan te merken is. De door derge
lijke gids verstrekte informatie is er een waaraan in de betrokken kringen groot 
belang wordt gehecht en een duidelijke invloed heeft op het klantenbestand 
(Bailon, G .L., R. W., 1982-83, 1002). Er is dus een verkoopbevorderende be
doe ling, zij het dan dat hier niet wordt bedoeld de verkoop van de uitgever van de 
gids maar wel de verkoop van diegenen die in de gids een goede beurt maken. 

36. G .L. Bailon onderzoekt in een andere bijdrage de vraag of het vergelijkend 
warenonderzoek waartoe testorganisaties overgaan ais handelspubliciteit aan te 
merken is. Hij stelt in een zeer genuanceerde benadering dat hoe getrouwer de 
testorganisatie nastreeft om voorlichting te geven over het beschikbare assorti
ment aan goederen, over hun gebruiksmogelijkheden en waarde hoe kleiner de 
kans wordt dat deze onder de bepaiingen van de artikelen 19-20 W .H .P. zal vailen 
(Bailon, G .L., ,Het vergelijkend warenonderzoek naar Belgisch Recht", R. W. 
1982-83, 410-411). Vaststaat evenwel dat indien het testbericht wordt overge
nomen - zelfs met toestemming van de testorganisatie - door handelaars of 
ambachtslui van wie de economische prestaties gunstig werden beoordeeld, de 
verkoopbevorderende bedoeling in hoofde van diegenen die het testbericht ge
bruikt, niet kan worden geloochend (Voorz. Kh. Brussel, 13 juni 1977, B .R .H., 
1978, 334; V gl. Geelhand, N., ,Mag een handelaar in zijn reclame verwijzen 
naar de uitslagen van vergelijkende warentests van verbruikersverenigingen ?'' 
R.W., 1982-83, 1217). 

37. In de twee hierna behandelde gevallen werd de verkoopbevorderende be
doeling ais niet aanwezig aangemerkt. 
A. Louter negatieve handelingen bestemd om het initiatief van een derde te 
benadelen dan wanneer hij die aldus handelt zelf geen gelijkaardig initiatief heeft 
genomen en er op korte termijn geen overweegt, kunnen niet aangemerkt worden 
als reclame verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de 
verkoop van een produkt of van een dienst bij het publiek te bevorderen (Voorz. 
Kh. Brussel, 6 juni 1977, J.T., 1977, 640). 
B. In een T.V.-uitzending Minute Papillon had de RTBF de kijkers gewaar
schuwd tegen de verkoopmethodes en sommige bedrieglijke beloften van de 
vennootschap Smile Cares. 
, ,Vous vous souvenez de Home Family Products? C' etait une entreprise lucrative 
dont 1' activite principaie consistait a recruter en masse des distributeurs de 
produits d'entretien ... en leur promettant la perspective de gains faramineux. 
Nate hebben uiteengezet waarin het verkoopssysteem- in feite een sneeuwbai
verkoop - bestond werd gezegd dat Home Family Products de boeken moest 
neerleggen maar dat de activiteit werd voortgezet door Smile Cares die er 
dezelfde procede' s op nahoudt. 
Het gaat hier niet om handelspubliciteit omdat in hoofde van de RTBF (zie 
randnummer 12) geen verkoopbevorderende bedoeling bestaat (Voorz. Kh. 
Brussel, 28 september 1981, J.T., 1981, 742). 

881 



De indirect verkoopbevorderende bedoeling - de redactionele reclame 

38. In het dagblad De Morgen (7 maart 1979) verscheen onder de titel ,Op
mars van de witte produkten" een artikel getekend C. VanderPoel. 

Berst wordt algemeen de opkomst van het fenomeen van de eenvoudig verpakte 
produkten geschetst waarna een aangestelde van verweerder (G.B.) aan het 
woord wordt gelaten die uitvoerig de lage prijzen en goede kwaliteit van de eigen 
G.B.-produkten prijst. Hij zegto.m. ,Als wij ooitietshogerliggenin prijsdande 
volgens hem ten onrechte witte produkten genoemde waren van Colruyt dan ligt 
dat doodeenvoudig aan het kwaliteitsverschil''. 
Vervolgens verhaalt C. Van der Poel: Bij Colruyt spreekt men dit tegen. Voor 
deze discount liggen de prijsverschillen in de uitgaven voor de reclamecampagnes 
en de aankleding van supermarkten. 
Onder het artikel wordt een reclame van 1/2 blz. van verweerder gepubliceerd. 
Naar het oordeel van de rechter was de tekst van dit interview indirect verkoopbe
vorderend (Voorz. Kh. Brussel, 6 april 1979, Rev. Dr. Intell., 1979, 170). 

Handelspubliciteit bestemd voor het publiek 

39. De in artikel19 W .H.P. omschreven handelspubliciteit is deze die bestemd is 
voor het publiek. Publiek is hier op te vatten in de zin van verbruiker (De Caluwe, 
A., e.a., a.w., nr. 61) desnoods een enkele (Voorz. Kh. Brussel, 3 december 
1973, gecit. door Evrard, J.J. en Van Innis, Th., a.w., 19 nr. 16). 
- De reclame bestemd voor de partners in het ruilverkeer blijft hier buiten 
beschouwing al komt het af en toe voor dat de rechter voorbijgaat aan het 
onderzoek of de hem voorgelegde reclame wel degelijk voor de verbruiker is 
bestemd. Zo bvb. inzake publiciteit m. b. t. slijp- en polijstmolens. Uit het feit dat 
de publicatie van het vonnis in twee gespecialiseerde tijdschriften werd bevolen 
kan m.i. worden afgeleid dat de verkeerd bevonden publiciteit niet tot de ver
bruiker was gericht (Voorz. Kh. Turnhout, 20 januari 1978, Rev. Dr. lntell., 
1978, 305). 
- Het feit dat prospecti aan verzekeringsmakelaars worden verstuurd sluit niet 
uit dat ze ook in de handen van het publiek kunnen komen. Inderdaad, het is de 
taak van de makelaar een verzekeringsmaatschappij met de klant in verbinding te 
brengen. Aandacht dient ook besteed aan de inhoud, hieruit kan bvb. overduide
lijk blijken tot wie een prospectus gericht is (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, 
J.T., 1979, 40; indezelfde zin Voorz. Kh. Antwerpen, 30 december 1976,Bull. 
Handelsregl., 1978, nr. 15-16, 65). 
- Reclame bestemd voor een geneesheer die beroepshalve optreedt kan ook in de 
handen van het publiek komen (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1979, Rev. Dr. 
lntell., 1979, 40). 
- Een brochure , ,Het brandbeveiligend isolatieboek: een brandend vraagstuk'' 
op 12.000 ex. getrokken, werd verzonden aan alle persorganen, architecten, 
ingenieurs, enz. Ze is dus ook bestemd voor het publiek (Voorz. Kh. Brussel, 
4 februari 1981, J.T., 1981, 275). 
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40. Restrictiever is de interpretatie van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik: publiciteit exclusief gericht tot opticiens voortverkopers valt 
buiten de toepassing van artikel20 (dus ook van artikel19) (Voorz. Kh. Luik, 
9 juni 1980, B.R.H., 1981, 84). De mogelijkheid dat deze publiciteit ook in 
handen van het publiek kon vallen werd niet onderzocht. 

Het verband tussen artikel 19 en artikel 20 

41. In mijn vorig overzicht (T.P.R., 1976, 653, nr. 32) had ik de aandacht 
gevestigd op het feit dat in de beslissingen m.b.t. artikel 20 W.H.P., eerder 
zelden onderzocht wordt of de in artikell9 gestelde voorwaarden vervuld zijn. 
Ook in de thans behandelde periode blijft deze trend aanhouden. In een eerder 
beperkt aantal beslissingen werd onderzocht of de voorgelegde reclame aan het 
bepaalde in artikel19 W.H.P. beantwoordde (Voorz. Kh. Brussel, 3 september 
1974, J.T., 1975, 121; Voorz. Kh. Brussel, 25 november 1974, Bull. Han
delsregl., 1975 nr. 11-12, 50; Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1977,J.T., 1977, 642; 
Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1978,B.R.H., 1979, 126; Voorz. Kh. Brussel, 
9 januari 1979, Rev. Dr. Intel!., 1979, 40; Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 
1975, B.R.H., 1978, 327; Brussel, 2 oktober 1975, R.W., 1975-76, 2492; 
Voorz. Kh. Luik, 5 januari 1976, Bull. Handelsregl., 1978, nr. 15-16, 69; 
Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 40; Voorz. Kh. Brussel, 8 mei 
1980,J.T., 1980, 534; Voorz. Kh. Antwerpen, 3 februari 1981,R.W., 1981-82, 
2169; Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275 en Voorz. Kh. 
Brussel, 28 september 1981, J.T., 1981, 742). 
In een voorziening in vemietiging ingediend tegen een arrest van het Hof van 
Beroep te Gent van27 mei 1977 werd aan het Hof verweten te hebben verwaar
loosd na te gaan of het betwiste persartikel beantwoordde aan de voorwaarden 
gesteld bij artikel19 om als handelspubliciteit te kunnen worden beschouwd. Ret 
Hof van Cassatie heeft dit middel onbeantwoord gelaten omdat het Hof van 
Beroep te Gent vastgesteld had dat de eiser (in Cassatie) zich ook schuldig had 
gemaakt aan een inbreuk op artikel54 (Cass., 27 mei 1977, J.T., 1978, 244). 

42. Aan te stippen is bovendien dat het toepassingsgebied van de artikelen 19 en 
20 W.H.P. niet hetzelfde is. 
Naar luid van artikel19 is het niet vereist dat de auteur van een handelspubliciteit 
een handelaar of een ambachtsman weze (zie o.m. Brussel, 12 november 1974, 
R. W., 1974-75, 1711; Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975, B .R.H ., 1978, 
165), hetzelfde geldt voor artikel 20- 1° en voor de twee eerste vormen van 
verboden vergelijkende publiciteit bedoeld bij artikel 20- 2° (Voorz. Kh. Brus
sel, 22 november 1979, J.T., 1980, 153 met noot De Brouwer, L.). Daartegen
over staat dan weer dat de auteur van de in artikel20- 2° in fine en in artikel20- 3° 
bedoelde reclame, een handelaar in het eerste geval, een handelaar of een 
ambachtsman in het tweede geval dient te zijn (V oorz. Kh. Brussel, 15 november 
1978, B.R.H., 1979, 170). 
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Beperkingen van het toepassingsgebied van artikel19 

43. Er werd reeds gewezen op het feit dat artikel19 uitsluitend betrekking heeft 
op de tot het publiek gerichte publiciteit. 

Een andere beperking is wei dat de onroerende goederen en de onlichamelijke 
roerende goederen buiten het toepassingsgebied van artikel 19 blijven. Het zijn 
inderdaad geen produkten in de zin daaraan door artikel1 W .H .P. gegeven. Niet 
correcte reclame m.b.t. deze twee categorieen van goederen zal dus aileen 
kunnen worden aangevochten in de mate dat ze een schending van artikel 54 
betekent (in dezelfde zin Stuyck, J., ,De misleidende reclame", T.P.R ., 1976, 
581; Bailon, G.L., ,Reclame: Van bepraten tot bepleiten?" B.R.H., 1978, 
257). 

44. Een andere beperking vindt haar oorsprong in het bestaan van tal van 
specifieke regelingen inzake publiciteit. Te vermelden in deze gedachtenorde de 
regelingen inzake publiciteit m.b.t. voedingswaren, geneesmiddelen, tabakar
tikelen, tandhygiene, openbaar aantrekken van spaargelden, het sluikwerk, enz. 
(voor nadere details o.m. De Vroede, P., ,Publicite Commerciale" in Protec
tion luridique du Consommateur, 9 en Stuyck, J., Levensmiddelen en tabak-eti
ketering en reclame). Dat in tal van gevallen evenzeer de algemene als de 
specifieke regeling zou kunnen toegepast worden is vanzelfsprekend (een voor
beeld: Gent, 23 november 1979, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 3e 
jaargang 1982, 34 met noot De Vroede, P.). 

0NDERAFDELJNG IT 

ARTIKEL 20 

I. MISLEIDENDE PUBLICITEIT - ARTIKEL 20 - 1° 

A. ALGEMEEN 

45. Artikel20- 1 o heeft aileen betrekking op produkten. Misleidende publiciteit 
m. b. t. diensten kan dus niet op grond van artikel 20 - 1 o worden aangevochten. 
Soms wordtdatwel overhethoofd gezien (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978,J.T., 
1979, 40). Uit de omstandigheid dat artikel 20 - 1 o aileen betrekking heeft op 
produkten wordt soms de conclusie getrokken (Francq, B., B .R .H., 1978, 449b) 
dat de economische agent of zijn ondememing niet bedoeld worden. M.i. is dit 
standpunt onjuist. Artikel20- 1 o handelt inderdaad ook over misleiding inzake de 
kenmerken van een produkt en daaronder dienen te worden verstaan de voordelen 
van een produkt inzonderheid uit het oogpunt van eigenschappen, van ge
bruiksmogelijkheden, van de voorwaarden waaronder het kan worden verkocht 
en van de diensten die met de aankoop gepaard gaan. Door zich uit te geven voor 
wat men niet is, misleidt men het publiek o.m. aangaande de voorwaarden 
waaronder het produkt kan worden verkocht. 

46. De rechtsleer aanvaardt dat de opsomming voorkomend in artikel 20 - 1 o 

uitputtendis (Stuyck, J., ,Demisleidendereclame", T.P.R., 1976, 581; Bailon, 
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G.L., ,Van bepraten totbepleiten" ,B .R.H., 1978, 257, 5; De Vroede, P., ,La 
publicite commerciale'' in La protection juridique du consommateur, 17). 
Totdusver heeft de rechtspraak dit standpunt niet bevestigd. 

47. Het is niet vereist dat de auteur van een reclame die onder toepassing van 
artikel 20 - 1 o valt een hand~laar of een ambachtsman zou zijn (Brussel, 22 no
vember 1979, J.T., 1980, 153; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 
1981, J.T., 1981, 275; zie ook VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de Droit 
Commercial, t. I, 2e uitg. nr. 133 en Ball on, G.L., ,Het vergelijkend warenon
derzoek naar Belgi~ch Recht", R.W., 1982-83, 412). Artikel20- 1 o beoogt in 
hoofdzaak de bescherming van het publiek (Brussel, 22 november 1979, J.T., 
1980, 153). 

48. Elkeen die een persoonlijk belang heeft van morele aard om zich te verzetten 
tegen een reclame van aard het publiek te misleiden kan zich op artikel 20 - 1 o · 

beroepen. Eisen dat het zou gaan om een materieel belang zou strijdig zijn met de 
geest van de tekst. 
Een religieuze gemeenschap heeft een persoonlijk moreel belang om zich te 
verzetten tegen het gebruik van haar naam op handelsprodukten en zulks zonder 
haar toestemming (Brussel, 22 november 1979,Rev. Dr. Intel!., 1980, 94 ;J.T., 
1980, 153). 

49. Voor de toepassing van artikel20- 1 o is misleiding niet vereist, de mogelijk
heid van misleiding volstaat (Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, 371 met 
noot De Caluwe, A. Is dan ook te absoluut de stelling dat onder misleidende 
publiciteit dient te worden verstaan publiciteit die op een verkeerd spoor brengt, 
die opzettelijk of door nalatigheid een verkeerde voorstelling opwekt en die 
bedriegt (Voorz. Kh. Brussel, 21 december 1977, B.R.H., 1978, 448). 

50. De rechtspraak geeft wel van enige aarzeling blijk wat betreft de vraag: voor 
wie moet dit misleidingsgevaar bestaan? Nu eens wordt de minst verstandige 
verbruiker als criterium genomen (Voorz. Kh. Brussel, 3 september 1974, 
B.R.H., 1974, 500; Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1971,B.R.H., 1978, 293), 
dan weer is het de doorsnee verbruiker (Voorz. Kh. Luik, 14 december 
1978, B.R.H., 1979, 132). Een eerder verrassend- en m.i. niet gefundeerd 
standpunt wordt ingenomen door het Hof van Beroep te Antwerpen: het publiek 
kan niet misleid worden door een vermelding , ,exclusieve verkoop door officiele 
depothouders" waarvan het de betekenis niet vat (Antwerpen, 29 maart 1979, 
B.R.H., 1979, 132). 
Volgens Verougstraete, I., dient men aan deze aarzelingen niet al te zwaar te 
tillen. Volgens hem is de doorsnee consument de weinig intelligente - weinig 
aandachtige verbruiker. Spontaan zal de rechter die beantwoordt aan de bepaling 
van de doorsnee consument als criterium nemen iemand die minder intelligent en 
minder aandachtig is dan hij. Voorzeker zal er een beoordelingsmarge blijven 
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maar ze is onbeduidend en onvermijdelijk (noot bij Voorz. Kb. Brussel, 14 maart 
1977, B.R.H., 1978, 308). 

51. De gegevens waardoor bet publiek misleid zou kunnen worden zijn niet 
alleen positieve beweringen, maar alle elementen die de globale advertentie kan 
oproepen of impliceren. Een combinatie van positieve beweringen (bvb. m.b.t. 
de prijs) en een ,verzwijgen" zijn eveneens gegevens. Zo zou als ongeoorloofd 
kunnen worden bescbouwd de advertentie die in strijd met de waarbeid de indruk 
wekt dat de voor bet produkt gebruikelijke waarborg wordt verstrekt (Voorz. Kb. 
Brussel, 16 mei 1977, B .R .H., 1978, 146 met noot Stuyck, J.). 

52. Het misleidingsrisico is niet noodzakelijkerwijze bet gevolg van valse of 
dubbelzinnige reclame. Het dwalingsgevaar kan ook bet gevolg zijn van een 
onvolledige reclame. In een advertentie voor mineraal water werd aileen gespro
ken over bet sodiumgebalte, enig criterium waarmee de consument bekommerd 
om zijn gezondbeid, zou moeten rekening bouden bij de keuze van mineraal 
water. De andere boedanigbeden en specialiteiten van water zouden waardeloos 
zijn. 
De beweringen van verweerster over bet water waren voor de boofdzaak juist, 
docb wekten een verkeerde indruk omdat een onbelangrijke eigenscbap van bet 
produkt geprezen werd als een wezenlijk voordeel van bet produkt (Voorz. Kb. 
Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293). 

53. De eenvoudige weglating die niet gecombineerd wordt met positieve gege
vens scbijnt op grond van artikel 20 - 1 o niet te kunnen worden aangevocbten 
(Stuyck, J., noot bij Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, B.R.H., 1978, 146). 

54. Uiteenlopend zijn ook de beslissingen m.b.t. de geoorloofdbeid van pu
blicitaire overdrijvingen. Is ze flagrant dan dient ze verboden te worden (Brussel, 
2 oktober 1975, R.W., 1975-76, 2492; Antwerpen, 9 maart 1976, R.W., 
1976-77, 1006), is ze gemakkelijk te acbterbalen dan niet (Voorz. Kb. Brussel, 
14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293). 
Mijns inziens is iedere publicitaire overdrijving uit den boze. Zeker deze waaraan 
een bepaalde vereniging zicb bezondigde door aan te kondigen dat ze voor 750 fr 
een totale bijstand (op reis) verleende. 
Tocb vond deze bewering genade in de ogen van de recbter die er slecbts een 
byperboliscbe overdrijving zonder belang in zag. De meest gelovige consument 
- en a fortiori de doorsnee consument - weet wel dat de bijstand die door 
dergelijke verenigingen wordt verleend niet totaal kan zijn in de zin dat zij alle 
mogelijke problemen zou oplossen (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978,J.T., 1979, 
40). 
De vastgestelde diversiteit boudt ontegensprekelijk verband met bet gekozen 
referentiepunt: de doorsnee verbruiker, de domste, de verstandigste. 
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55. Het feit dat de aanlegger eveneens het publiek misleidt is voor de verweerder 
geen aanleiding om zich aan dezelfde praktijk te bezondigen (Voorz. Kh. Brus
sel, 15 november 1978, B.R.H., 1979, 170). 

56. Een overtreding van artikel20 - 1 o impliceert hoegenaamd niet het inzicht tot 
schaden (Antwerpen, 5 juni 1975, B.R.H., 1977, 199). 

B. MISLEIDING NOPENS DE OORSPRONG OF DE AARD VAN HET PRODUKT 

57, Werd als misleidend aangemerkt de handelspubliciteit die verkeerde inlich
tingen verstrekt nopens de scheikundige samenstelling van het produkt en er ten 
onrechte dezelfde kwaliteiten aan toeschrijft als aan het in Belgie normaal onder 
dit merk verkochte produkt (Voorz. Kh. Brussel, 23 april1976, B.R.H., 1976, 
595) die werken uit verzilverd metaal voorstelt als werken uit zilver (Voorz. Kh. 
Mechelen, 29 december 1978,B.R.H., 1982, 243), die gewaagt van type trappist 
om een kaas aan te duiden die niet in een Cistercienser abdij werd gemaakt 
(Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 1978, J.T., 1978, 583, bevestigd bij Brussel, 
22 november 1979, J.T., 1980, 153 en Rev. Dr. Intel!., 1980, 94. Zie ook 
Brussel, 19 februari 1981, Rev. Dr. Intel!., 1981, 218) die voorhoudt dat onder 
de te koop geboden schilderijen zich dertien grote Latemse meesters bevinden dan 
wanneer slechts twee der vemoemde schilders tot deze school behoren (Voorz. 
Kh. Hasselt, 3 december 1976, Otten, nr. 68). Misleidt eveneens diegene die een 
prijslijst hecht aan een folder of reclameblad, waarin een produkt van een bepaald 
merk aanbevolen wordt, met zoveel woorden als tekeningen. Aldus wordt ge
tracht het publiek in de waan te brengen dat de prijslijst uitsluitend betrekking 
heeft op de produkten van dat merk (Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april 1976, 
B.R.H., 1977, 580). 

C. MlSLEIDING NO PENS DE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUKT 

58. Bedrieglijk is de bewering dat de te koop geboden saccharine suiker zou 
vervangen ; de twee produkten hebben verschillende hoedanigheden en zijn niet 
gelijkwaardig. 

Het ging om volgende tekst: 

Doos met 1000 tabletten. Zuivere gekristalliseerde saccharine, bevat geen kalo
rieen en geen koolhydraten. Het verzoetingsvermogen van 1 tablet Hermesetas 
stemt overeen met ongeveer 4 g suiker en vervangt ongeveer een klontje suiker. 

Het bedrieglijke van voomoemde tekst, aldus de eerste rechter (18 september 
1978) en het Hof van Beroep resulteert uit het gebruik van de woorden ,ver
vangt'' en , ,stemt overeen'' die doen denken aan een evenwaardigheid van beide 
produkten. 

Deze evenwaardigheid is een bedrog want de aanwending van het ene en van het 
andere produkt in de recepten van pasteibakkerij ofkonfituur vergt een verschil
lende dosering en voorbereiding. 

Het ontbreken van evenwaardigheid wordt nog verder aangetoond aan de hand 
van volgende overwegingen: voedingswaren die een kunstmatige verzoeter be-
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vatten hebben niet de conservatie-eigenschappen eigen aan de suiker; saccharine 
en suiker hebben uiteenlopende effecten op het menselijk organisme (Brussel, 
8 mei 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 221, J.T., 1980, 534). 

D. M!SLEIDING NOPENS DE AANKOOPVOORWAARDEN VAN HET PRODUKT 

59. Misleidend is het voeren van reclame voor openbare verkopen waarbij ten 
onrechte gewag wordt gemaakt van een verkoop door of met medewerking van 
een openbare overheid (Voorz. Kh. Brussel, 18 december 1978,B.R.H., 1979, 
130). 
- Het is onrechtmatig aan de consument de illusie te geven dat een verkoop een 
gerechtelijke verkoop is, die geschiedt tegen voordelige prijzen (Voorz. Kh. 
Luik, 14 december 1978, B.R.H., 1979, 132). 
- Misleidend is de reclame waarbij de indruk wordt gewekt dat bepaalde 
verkopen openbare verkopen zijn van voorwerpen afkomstig van faillissementen, 
aan lage prijs verkocht, dan wanneer zulks niet met de werkelijkheid over
eenstemt (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137). 
- Een verkoop aankondigen van een voorraad nieuwe artikelen, uit douane 
gededoeaneerd en andere, is van aard bij de gewone verbruiker de indruk te geven 
dat het gaat om een uitverkoop van goederen ingevolge beslag door de doeane
diensten waardoor het idee ,koopje" wordt verwekt (Voorz. Kh. Hasselt, 3 juli 
1972, B.R.H., 1975, 559). 

60. De combinatie van de woorden ,koop rechtstreeks" en ,groothandelsprij
zen'' moet bij de verbruiker de overtuiging bijbrengen dat hij een schakel in de 
normale distributieketen nl. de kleinhandelaar zal kunnen overslaan en dezes 
normale winst zal kunnen uitsparen door ,rechtstreeks" te kopen tegen groot
handelsprijzen. De reclame ,koop rechtstreeks tegen groothandelsprijzen" is 
dan ook misleidend wanneer blijkt dat de adverterende firma een gewone 
kleinhandelaar is (Gent, 30 september 1976, R.W., 1977~78, 1388). 

61. Hij die ten onrechte voorhoudt m. b. t. de door hem verkochte wagens dat zijn 
prijzen ongelooflijk laag liggen dan wanneer ze boger zijn dan deze van zijn 
concurrenten en dat hij dezelfde waarborg verleent als zijn concurrent, schendt 
artikel 20, aldus de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt 
(18 november 1977, Rev. Dr. Intell., 1978, 117). 

62. Een advertentie , ,U koopt steeds aan de helft van de prijs'' wekt de indruk dat 
de te koop aangeboden produkten 50% goedkoper zijn dan deze te koop aangebo
den in andere winkels. 
Deze reclame is misleidend te meer daar ge verweerder niet aanbiedt te bewijzen 
dat zijn aankondiging overeenstemt met de werkelijkheid en zelfs toegeeft dat zij 
slechts bedoelt , ,het zeer goedkoop zijn'' van zijn uurwerken aan te kondigen 
(Voorz. Kh. Leuven, 14 januari 1975, B.R.H., 1976, 298). 
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63. Misleidend was de aankondiging van een juwelier dat hij horloges verkocht 
,buiten taks in free shop" dan wanneer zulks een gans vrijblijvende bewering 
was (V oorz. Kh. Luik, 30 november 1978, Dix ans ... , 110 nr. 24). Twee maand 
later moest dezelfde handelaar om gelijkaardige feiten terecht gewezen worden 
(ibidem). 

64. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi verbood van 
zijn kant de reclame ,Grossiersprijs min 25%" (Voorz. Kh. Charleroi, 5 mei 
1975, Bull. Handelsregl., 1976, nr. 13-14, 39). Ret Hof van Beroep te Brussel 
staat aileen wanneer het stelde , ,de vermelding dat een korting van 20 tot 25 % 
wordt toegestaan zonder verwijzing naar enige vergelijkingsprijs is slechts een 
grof lokmiddel" (Brussel, 2 oktober 1975, R. W., 1975-76, 2492), 

E. M!SLEIDING NOPENS DE AARD VAN DE EIGEN ONDERNEMING 

65. Is misleidend zich in een handelspubliciteit uit te geven voor wat men niet is 
door zich kwaliteit~n toe te eigenen die men niet heeft (Voorz. Kh. Luik, 27 april 
1972, Dix ans ... , 109, nr. 23), ten onrechte te doen geloven dat men agent of 
afgevaardigde van de aanleggers is door enkel de bewoordingen , ,Mercedes
Centrum" met de ster en de afkorting IMA te gebruiken zonder aanduiding dat 
men ook nog andere wagens verkoopt en nl. tweehandswagens (Voorz. Kh. 
Hasselt, 18 november 1975, Rev. Dr. Intel!., 1978, 117) of door de onjuiste 
vermelding ,rechtstreeks uit de fabriek" (Voorz. Kh. Kortrijk, 24 juni 1976, 
onuitg.). 

F. RECLAME M.B.T. PRODUKTEN DIE MEN NIET IN VOORRAAD HEEFT 

66. Is als foutieve houding te bestempelen het feit dat de nodige voorzorgen niet 
werden genomen om zeker te zijn dat de produkten waarvoor publiciteit werd 
gemaakt tijdig en in voldoende hoeveelheid zouden beschikbaar zijn (Voorz. Kh. 
Brussel, 21 december 1977, B.R.H., 1978, 448). Volgens de Voorzitter is het 
dus niet foutief te adverteren voor goederen die men niet in voorraad heeft, men 
moet evenwel de zekerheid hebben over de goederen te kunnen beschikken 
wanneer de verkoopperiode begint(zie ook Voorz. Kh. Brussel, 17 maart 1978, 
B.R.H., 1980, 165 met noot De Vroede, P.). 

67. De advertentie die gebruik maakt van een foto die een door een concurrent 
vervaardigde eetkamer voorstelt terwijl de adverterende handelaar de aangekon
digde eetkamer niet in voorraad heeft en ze te koop aanbiedt tegen een prijs die 
40.000 fr lager ligt dan de eventuele aankoopprijs is als misleidende handelspu
bliciteit aan te merken (Antwerpen, 3 juni 1980,R.W., 1981-82, 2509 met noot 
De Vroede, P.). 

G. RECLAME DIE NIET MET DE WERKELIJKHEID OVEREENSTEMT 

68. Bedoeld wordt de publiciteit waarvan het misleidende niet uit de formulering 
af te leiden is en slechts zal blijken wanneer de aankondiging aan de werkelijkheid 
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wordt getoetst. Zo wordt in een vouwblad een geheel van kleurrijke textiel
produkten te koop aangeboden tegen een prijs van 2990 fr. In werkelijkheid was 
dit slechts de aanloop om te trachten pakketten van 10 tot 20.000 fr te verkopen 
(Voorz. Kh. Kortrijk, 13 oktober 1977,B.R.H., 1979,315 metnootDe Vroede, 
P.; zie ook Corr. Kortrijk, 1 februari 1978, B.R.H., 1981, 326). 

69. In een reclame voor limonade wordt gesteld ,anderhalve liter voor de prijs 
van een liter''. Uit een door een gerechtsdeurwaarder verricht onderzoek is 
gebleken dat de slogan niet met de werkelijkheid overeenstemt dat deze ,be
lofte'' niet nauwkeurig door de betrokken kleinhandelaars wordt nageleefd en de 
leverancier van de limonade op hen geen controle kan uitoefenen (Voorz. Kh. 
Brussel, 16 april1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 195). 

70. De reclame , ,Tweemaal kopen, eenmaal betalen'' beantwoordde niet aan de 
werkelijkheid verrnits in de verkoopruimte werd gepreciseerd , , 1 kostuum 
3.000 fr, prijs voor twee kostuums 4.000 fr". 
Er bestond dus een duidelijke discrepantie tussen de advertentie en de werkelijk
heid, discrepantie waarop het Hof van Beroep te Antwerpen m.i. onvoldoende de 
nadruk 1egde door slechts te verklaren , ,het rnisleidend karakter van de litigieuze 
publiciteit bestaat alleszins en ondermeer hierin dat de kopers aangetrokken 
worden om zich naar de verkoopruimte van appellanten te begeven'' (Antwerpen, 
9 maart 1976, R. W., 1976-77, 1006 met noot Van den Bergh, R. In dezelfde zin 
Antwerpen, 29 juni 1976, R. W., 1976-77, 1914 met noot Van den Bergh, R.). 

71. De reclame ,Onze inkoopprijs is de verkoopprijs" kan betrekking hebben 
op een verkoop met verlies. Zo uit een onderzoek blijkt dat de verkoopprijs boger 
ligt dan de inkoopprijs is de desbetreffende aankondiging als rnisleidend aan te 
merken (Voorz. Kh. Turnhout, 14 januari 1977; Otten, nr. 76). 

72. In een reclame wordt een indrukwekkend aantal te koop geboden goederen 
aangekondigd. Het aangekondigde aantal beantwoordt niet aan de werkelijkheid 
(Voorz. Kh. Tumhout, 22 oktober 1976; Otten, nr. 66; Voorz. Kh. Oudenaarde, 
4 maart 1976, onuitg.). 

73. In somrnige gevallen zal de aanstelling van een deskundige noodzakelijk zijn 
om uit te maken of de aangevochten publiciteit aldan niet rnisleidend is. Zulks 
was het geval m. b. t. de informatie verstrekt nopens de technische kenmerken van 
te koop aangeboden slijp- en polijstrnolens. Door de aanlegger wordt beweerd dat 
verweerder de kopers van het namaakprodukt rnisleidt omtrent de hoedanigheden 
van dit produkt. Deze bewering steunde aileen op de resultaten van een door de 
aanlegger zelf eenzijdig uitgevoerd onderzoek. De Voorzitter stelt een des
kundige aa1,1 die moet onderzoeken of de kwestige werktuigen aan de technische 
kwaliteiten voldoen die er worden aan toegeschreven (Voorz. Kh. Turnhout, 
20 januari 1978, Rev. Dr. Intell., 1978, 305 enB.R.H., 1978, 573). 

890 



H. ANDERE GEV ALLEN VAN MISLEIDENDE PUBLICITEIT 

74. Werden eveneens als misleidend aangemerkt, de vermelding prijs aanbevo
len door de leverancier dan wanneer de betrokken handelaar zich op de parallele 
markt bevoorraadt en de officiele leverancier zijn prijzen oplegt (Voorz. Kh. 
Brussel, 5 april1976,Rev. Dr. Intel!., 1976, 356), de aankondiging dat men een 
tweede broek schenkt bij de aankoop van een ensemble zonder te preciseren dat 
deze tweede broek deel uitrnaakt van het ensemble (Voorz. Kh. Brussel, 12 de
cember 1977, J.T., 1978, 260). 

I. GEEN MISLEIDINGSRISICO 

75. Het louter te koop aanbieden door een niet erkende verdeler van produkten 
waarop de vermelding ,vente exclusive par les depositaires" voorkomt kan niet 
in strijd zijn met artikel 20 - 1 o omdat het publiek de juiste draagwijdte van de 
termen ,vente exclusive" niet kent of kan kennen (Antwerpen, 29 maart 1979, 
B.R.H., 1979, 438). 

76. Wanneer een niet-gespecialiseerd distributiebedrijf op eigen garantiefor
mulieren die ook voor andere (horloges) merken worden gebruikt een garantie 
toekent, geeft het zijn klanten niet de indruk dat de (ruimere) gebruikelijke 
fabriekswaarborg wordt verstrekt (Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, B.R.H., 
1978, 146 met noot Stuyck, J). De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
te Luik sprak zich in een gelijkaardige zaak in dezelfde zin uit. Hij voegde er 
volgende scherpe beoordeling aan toe ,l'action a pour objet de proteger une 
position commerciale preferentielle et, s'il etait fait droit a la demande telle 
qu' elle etait presentee, la decision porterait atteinte ala lib erie du commerce et de 
la concurrence" (Voorz. Kh. Luik, 25 mei 1978, Dix ans ... , 110, nr. 25). 

77. M.b.t. een circulaire die in principe gericht was tot opticiens en niet tot het 
publiek, formuleerde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik het 
volgende standpunt: , ,Meme si par hypothese la clientele touchee par les opti
ciens avait eu connaissance indirectement de la publicite diffusee par le defendeur 
parmi les opticiens - deze circulaire kondigde kortingen aan toe te staan aan 
opticiens - cela importerait peu car une telle publicite ne presentait pour elle 
aucun interet: qu'il eut fallu en effet, ce qui n'etait pas le cas, a toutle moins que 
la publicite reprochee ait pu atteindre le but interdit par la loi, a savoir d' amener le 
public par des pressions publicitaires reprehensibles, a preferer un produit ou un 
service a un autre" (Voorz. Kh. Luik, 9 juni 1980, B.R.H., 1981, 94). 

78. V allen niet onder de toepassing van artikel 20 - 1 o trots het feit dat ze als 
handelspubliciteit in de zin van artikel 19 aan te merken zijn, de uitnodigingen 
onder het publiek verspreid, tot het deelnemen aan uitstappen met publicitair 
karakter. De participatieprijs is belachelijk laag rekening houdend met deaf te 
leggen afstand en met het aanbieden van maaltijden en geschenken. Zo er in deze 
uitnodigingen wordt gezegd dat er een fabriek zal bezocht worden dan wordt 
gezwegen over het beoogde doel. 
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De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel hierin gevolgd door 
het Hof van Beroep te Brussel heeft de toepassing van artikel 20 - 1 o afgewezen 
omdat in de bedoelde uitnodigingen geen informatie over een produkt wordt 
verscbaft (Voorz. Kb. Brussel, 25 november 1974, Bull. Handelsregl., nr. 
11-12, 50, Brussel, 1 december 1976, B.R.H., 1977, 726; Rev. Dr. Intell., 
1977, 252). 

J. ARTIKEL 20- 1" EN ARTIKEL 30 BEG 

79. In de reeds geciteerde zaak m.b.t. de zogenaamde ,trappistenkaas" werd 
door de verweerder aangevoerd dat de term trappist in bet Groot~Hertogdom 
Luxemburg wettelijk zou toegelaten zijn. Dienvolgens, zo werd er betoogd zou 
de aldaar in vrij verkeer gebrachte kaas ook zonder enige belemmering in Belgie 
mogen ingevoerd en verkocbt worden. 
Elk verbod terzake zou als maatregel strijdig met bet bepaalde in artikel 30 EEG 
dienen te worden aangemerkt. Volgens de Voorzitter van de Recbtbank van 
Koopbandel te Brussel is bet verenigbaar met bet vrij goederenverkeer dat een in 
een Lid Staat gevestigde ondememing zicb verzet op "grond van bet recbt betref
fende de berkomstbenarningen tegen de import van produkten van een in een 
andere Lid Staat gevestigde ondememing en voorzien van vermeldingen van aard 
te misleiden nopens de berkomst van deze produkten. Zulks is des te meer bet 
geval wanneer in bet exporterende land zelf de vermeldingen voorkomend op bet 
produkt niet conform zijn met de nationale wetgeving van dit land (Voorz. Kh. 
Bfussel, 12 juiii 1978, J.T., 1978, -583). Het eerste oeelvan: deze tedeneting is 
juist en komt overeen met de leer van bet Hof van Justitie zoals die werd 
uitgedruktinbetDassonville arrest van 11 juli 1974. (fur., 1974, 837). De finale 
van de redenering wordt door niets geadstrueerd. Op wat steunde de Voorzitter 
zicb om te poneren dat het Groot Hertogdom Luxemburg de vermelding Trap
pistenkaas verbiedt? 
Tegen bet bier besproken vonnis werd beroep aangetekend. Het verweer gesteund 
op artikel 30 EEG werd door bet Hof van Beroep te Brussel weggewuifd. Na te 
hebben gesteld dat de benaming , , trappist' ' inzake kaas geen soortnaam is nocb in 
Belgie, nocb in bet Groot Hertogdom Luxemburg, maar misscbien in Duitsland, 
vervolgtbetHof ,les intimees" (de Cistercienser Abdijen) n'entendentpas faire 
obstacle ala libre circulation du fromage de 1' appellante (Luxlait) mais seulement 
ace qu'il soit designe sous une denomination inexacte, de nature a leur causer 
prejudice. C' est done sans pertinence que 1' appellante objecte encore que 1' action 
des intimees irait a l'encontre de I' article 30 du Traite de Rome, qui interdit les 
restrictions quantitatives a !'importation ainsi que toutes mesures d'effet equiva
lent entre les Etats membres (Brussel, 22 november 1979, J.T., 1980, 153- zie 
ook de commentaar van Verougstraete, I., ,De wet bandelspraktijken en bet 
recbt van de Europese Gemeenscbappen'' in Liber Amicorum Mertens de Wit
mars, 393 en Stuyck, J., ,Consumentenbescberrning in Belgie en de Ge
meenscbappelijke Markt", S.E.W., 1982, 387). 
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ll. DE VERGELIJKENDE RECLAME - ARTIKEL 20 - 2° 

A. ALGEMEEN 

80. Artikel 20 - 2° formuleert drie verbodsbepalingen (Voorz. Kh. Brussel, 
3januari 1972,J.T., 1972, 135; Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1977,B.R.H., 
1978,293; Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981,J.T., 1981, 275). (Anders maar 
m.i. ten onrechte Voorz. Kh. Luik, 22 februari 1979,Dix ans ... , 110, nr. 26). 
De verbodsbepalingen m. b. t. de bedrieglijke of afbrekende vergelijkingen maken 
geen onderscheid wat de auteur van de publiciteit betreft (Voorz. Kh. Kortrijk, 
16 oktober 1975,B.R.H., 1978, 165 metkritischenootvanBallon, G.L.; Voorz. 
Kh. Brussel, 15 november 1978, B.R.H., 1979, 170. Een burgerlijke ondeme
ming kan dus ook wegens vergelijkende publiciteit die bedrieglijk of afbrekend is 
op hetmatje wordengeroepen (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981 ,J.T., 1981, 
275 met noot van De Brouwer, L.). 
De derde verboden vergelijkende publiciteit brengt ons terug binnen de sfeer der 
, ,commercialiteit''; om niet duidelijke redenen werd de ambachtsman vergeten. 

81. Aile vergelijkende reclame is niet verboden. Inderdaad de reclame m.b.t. 
prijsvergelijkingen die het bepaalde in artikel4 W.H.P. eerbiedigen dienen als 
wettig te worden aangemerkt (vgl. , ,que le commer~ant qui fait des comparaisons 
entre ses services et ceux foumis par la concurrence doit faire des comparaisons 
exactes - lorsque ces comparaisons peuvent etre a priori licites - et ne peut 
invoquer son ignorance, sa negligence ou encore sa bonne foi pour justifier des 
comparaisons erronees"- (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 40). De 
reclame waarover sprake in de taxizaak beantwoordde niet aan het bepaalde in 
artikel 4 verrnits doodeenvoudig verwezen werd naar de door een concurrent 
toegepaste prijs. Toch was de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel van oordeel deze publiciteit niet te moeten verbieden (Voorz. Kh. 
Brussel, 6 april1981,B.R.H., 1982,308, ookbesprokeninrandnulillller90). 

82. Vaak zal de vergelijkende publiciteit een beoordeling over anderen, de door 
hen verkochte goederen enz. inhouden. Zij zal pas dan onder de verbodsbepaling 
van artikel20- 2° vallen wanneer deze beoordeling een commerciele achtergrond 
heeft (Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april 1976, B.R.H., 1978, 322). 

Het feit dat de journalist die de auteur van de vergelijkende studie is, toelating 
geeft aan een firma om met publicitaire doeleinden een uittreksel van zijn artikel 
te gebruiken, verrnindert in niets het ongeoorloofde karakter van deze aanwen
ding (Bailon, G.L., noot bij Voorz. Kh. Brussel, 13 juni 1977, B.R.H., 1978, 
334. Zie ook Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275). 

B. BEDRIEGLIJKE VERGELIJKENDE HANDELSPUBLICITEIT 

83. Inzake publiciteit die een prijsaanduiding inhoudt zal het vaak moeilijk zijn 
het onderscheid te maken tussen misleidende publiciteit en een bedrieglijke 
vergelijking. 

893 



- In een arrest van 7 februari 1983 (o.m. gepubliceerd inHet Laatste Nieuws 
van 15 april1983) stelt het Hof van Beroep te Antwerpen, nate hebben beslist dat 
de publicitaire bewering ,het enige dameshorloge, gegarandeerd anti-mag
netisch in deze miniaturisatietechniek'' een bedrieglijke vergelijking inhoudt, dat 
deze advertentie onjuiste gegevens bevat wat betreft de karakteristieken van het 
produkt, te weten het uniek karakter van een bepaalde hoedanigheid, van aard het 
publiek te kunnen misleiden. 
- De advertentie ,tarief 10 a 20% beterkoop" impliceert een bedrieglijke 
vergelijking want zij doet denken dat men 10 a 20% beterkoop is dan de 
concurrenten dan wanneer het gaat om een verrnindering op het tarief toegekend 
door aile verzekeringsmaatschappijen (Voorz. Kh. Luik, 8 december 1977, J.T., 
1978, 247, bevestigd Luik, 14 maart 1980, onuitg.). 
- De firma die in haar advertentie het voordelig karakter van haar prijzen 
onderstreept door :z;e te vergelijken met de zgn. door de leverancier aanbevolen 
prijzen bezondigt zich aan een bedrieglijke vergelijking wanneer het blijkt dat zij 
refereert naar een prijsaanbeveling vanwege een onbekende leverancier en dat 
deze prijs in feite de prijs is door de regelmatige leverancier opgelegd aan zijn 
erkende verdelers, groep waartoe aankondiger niet behoort. Er is dus, een 
onnauwkeurigheid in de bepaling gegeven door verweerster aan een der termen 
van de vergelijking (Voorz. Kh. Brussel, 5 apri11976, B.R.H., 1976, 610). 
- De publiciteit die de bepalingen van het M.B. van 26 mei 1971 houdende 
reglementering van de prijzen der elektrische huishoudtoestellen schendt, valt 
onder toepassing van artikel20- 2" in de mate dat ze prijsverschillen inhoudt die 
voomoemd M.B. verbiedt (Voorz. Kh. Antwerpen, 9 februari 1978, B.R.H., 
1978, 604). 
- In documenten ter hand gesteld van zijn medische afgevaardigden had een 
producent van farmaceutische produkten een vergelijking gemaakt met een con
currerend produkt. Aldus werd de identificatie van een andere producent moge
lijk gemaakt, wat niet zonder noodzaak was gebeurd. De vergelijking werd 
evenwel als bedrieglijk aangemerkt omdat ze al te summier was en de verkeerde 
indruk wekte dat het produkt van de concurrent belangrijke onzuiverheden 
vertoonde (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1979, Rev. Dr. Intel/., 1979, 40). 

De bedrieglijke vergelijkende reclame kan ook ajbrekend zijn 

84. Zijn bedrieglijk en afbrekend de vergelijkingen die ten onrechte trachten te 
bewijzen dat de concurrent slechts diensten van verzekering en niet van bijstand 
biedt, voorhoudend dat de concurrent geen retourbiljetten ter beschikking stelt 
van een farnilielid van een gehospitaliseerd abonnent. Bovendien werd ten 
onrechte beweerd dat de geldvoorschotten gedaan door de aanlegger onder de 
vorm van kredietbrieven meestal niet , ,bruikbaar'' zijn; er werd ook vermeld dat 
de dekking der geneeskundige kosten ingevolge ziekte of ongeval slechts 
50.000 fr bedraagt dan wanneer ze in feite 100.000 fr bedraagt en de eigen 
dekking ook beperkingen inhoudt (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 
40). 
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De vergelijking kan impliciet zijn 

85. De publiciteit met volgende tekst: ,al onze uurwerken komen direct uit 
Zwitserland, daarom koopt U ze steeds tegen de helft van de prijs'' behelst een 
impliciete vergelijking. Het feit te vermelden , steeds tegen de helft van de pri js" 
impliceert dat de betrokken handelaar niet naar eigen prijzen heeft willen refere
ren, wei naar de prijzen toegepast door zijn concurrenten (Voorz. Kh. Leuven, 
14 januari 1975, B.R.H., 1976, 298). De rechter zag hier een schending van 
artikel 20 - 1 o, het was eveneens een schending van artikel 20 - 2°. 

C. AFBREKENDE VERGELIJKENDE HANDELSPUBLICITEIT 

86. Afbrekende vergelijkingen kunnen de persoon van de handelaar viseren, de 
kwaliteit van zijn produkten of diensten, zijn prijzen, zij kunnen ook een groep 
betreffen. Deze tweede, verboden vorm van vergelijkende publiciteit impliceert 
hoegenaamd niet dat de concurrenten identificeerbaar zouden zijn (Voorz. Kh. 
Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293; Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april 
1976, B.R.H., 1978, 322). 

87. De superlatieve reclame - die er in bestaat een zogezegd uitzonderlijke 
plaats ingenomen op de markt te onderstrepen - heeft van nature uit een 
vergelijkend karakter. 
Volgens De Caluwe, A. e.a. (a.w., nr. 309) zou het in principe een uitzondering 
zijn op het verbod van afbrekende vergelijking voorzover deze reclame slechts 
een gemakkelijk te achterhalen overdri jving is. Dit standpunt wordt gedeeld door 
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Toch veroordeelt hij 
wegens haar afbrekend karakter de bewering dat een mineraal water het laagste 
sodium gehalte bevat van deze die op de markt te koop worden aangeboden. 
Dergelijke bewering impliceert een zekere negatieve beoordeling t.a.v. de con
currerende minerale waters. In die mate is ze afbrekend (Voorz. Kh. Brussel, 
14 maart 1977 ,B.R.H., 1978, 293). Moetuit zijn beslissingworden afgeleid dat 
de in sup'erlatieven gestelde reclame een niet gemakkelijk te achterhalen overdrij
ving was? 

Het moet gaan om afbrekende vergelijkingen gesteld met handelsdoeleinden 

88. Evidenties en objectieve beoordelingen mogen in het licht gesteld worden 
zolang zij geen commerciele bedoelingen als achtergrond hebben (Voorz. Kh. 
Antwerpen, 29 april1976, B.R.H., 1978, 322 met noot De Caluwe, A.). 

Het verbod van vergelijkende afbrekende reclame is absoluut 

89. Ret verbod van vergelijkende afbrekende reclame kan niet door enige nood
zaak ongedaan worden gemaakt. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophan
del te Brussel gaf de indruk een andere mening te zijn toegedaan waar hij enerzijds 
stelde: ,il n'est pas etabli que la defenderesse aurait ete amene a utiliser cette 
forine de publicite (denigrante) sous !'influence d'une quelconque necessite" en 
anderzijds ,une telle publicite agressive ne pourrait etre licite que dans des 
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limites tres precises dues ala necessite de rendre 1' offre de 1' entreprise intelligible 
ou a l'impossibilite de penetrer un marche par d'autres voies" (Voorz. Kh. 
Brussel, 13 juni 1977, B.R.H., 1978, 334 met noot Bailon, G.L.). Dergelijk 
standpunt vindt geen steun in de wettekst. 

90. Afbrekende vergelijkende reclame is verboden ongeacht haar graad van 
waarachtigheid (Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275). Even 
later besliste een andere Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 
eerder verrassend, dat eenjuiste vergelijking toegelaten is wanneer ze uitgaat van 
de promotor die een nieuw vervoersysteem van wal doet steken (Voorz. Kh. 
Brussel, 6 april1981, B.R.H., 1982, 308). 

Afbrekende vergelijkende reclame met niet te toetsen waarheidsgehalte 

91. Als afbrekende vergelijkende reclame met niet te toetsen waarheidsgehalte is 
te verme1den het aanschrijven van afnemers van een concurrerend bedrijf van 
fruitsap en hen daarbij mededeling doen dat de kwaliteit van de fruitsappen van dit 
bedrijf te wensen overlaat, dat deze fruitsappen niet meer de zuiverheid en de 
natuurlijkheid hebben die ze voorheen hadden, en thans de sappen , ,F'' de 
voorkeur van de klanten genieten (Voorz. Kh. Antwerpen, 6 augustus 1974, 
gecit. bij Stuyck, J. e. a., ,OverzichtvanRechtspraak" ,JuraFalconis, 1974-75, 
379). 
- In dezelfde gedachtenorde volgende publicitaire bloemtuil: , ,Zijt gij een 
ezel? Neen, daarom-koopt-U alles vooF uw tuinbouw bij het-meest-gespeciali
seerde huis van de streek: Nest Callewier, Noordstraat 4/6, Harelbeke. Alle 
soorten plantaardappelen, zaden en meststoffen en sproeistoffen. Alles met 
gewaarborgde kiemkracht en niet duurder. 
Waarom zou U zich dan nog laten BEETNEMEN bij de charlatans op de markt? 
Verzekeren zij U gewaarborgde kiemkracht? neen, daarom ... '' 

De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk oordeelde terecht dat door de reclame 
de goede faam van de marktkramers in het algemeen wordt aangetast door 
belediging en door onbewezen insinuatie dat zij minderwaardige produkten 
verkopen (Voorz. Kh. Kortrijk, 28 juni 1973,B.R.H., 1976, 176-178. Zie ook 
Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april1976, B.R.H., 1978, 322). 

Vergelijkende handelspubliciteit die andermans produkten afbreekt 

92. Een betwisting ontstaat tussen twee fabrikanten van zegelblikjes, klaar om 
gevouwd te worden en bestemd om als zegel te worden aangewend voor het 
afsluiten van controletoestellen voor sportduivenwedstrijden. 
Een van deze fabrikanten zou een nieuwsoortig zegel ontworpen hebben, toe te 
knijpen met een speciale tang. Het zou het voordeel hebben ieder bedrog inzake 
duivenwedstrijden uit te schakelen. 
In de daarrond gevoerde publiciteit kwam een tekening voor van het nieuwe 
zegel, daarnaast een tekening van het door eiser gefabriceerde type met een kruis 
overstreept. 
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De begeleidende tekst luidde als volgt: het gewoon zegelblikje toegeknipt met de 
vingers heeft geen enkele waarde en kan door ieder liefhebber van de constateur 
afgenomen worden en terug aangebracht zonder dat het breekt. Is dat dan nog een 
zegel ? Wij noemen het volkomen waardeloos. De andere fabrikant erkent in deze 
advertentie zijn eigen produktie, voorwerp van een afbrekende vergelijking. De 
voorzitter valt dit standpunt bij. Afbrekende vergelijkingen zijn verboden indien 
zij met commerciele doeleinden gesteld worden (Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april 
1976, B.R.H., 1978, 322). 

- De reactie bij wijze van omzendbrief ingegeven door een bekommernis van 
zelfverdediging tegen onaanvaardbare procede's van een concurrent is aanneme
lijk maar dient toch de perken der wettelijkheid te eerbiedigen. In concreto mag 
een dergelijke reactie niet uitmonden in het afbreken van de concurrent; zij moet 
zich tevens onthouden van vergelijkingen tussen de eigen ervaring en d~ze van 
derden, en aan de eigen produkten geen betere kwaliteit toeschrijven dan aan deze 
van anderen, los van het feit of deze bewering al dan niet met de werkelijkheid 
overeenstemt (Voorz. Kh. Kortrijk, 13 juni 1974, B.R.H., 1975, 194; zie ook 
Voorz. Kh. Oudenaarde, 16 november 1978, B.R.H., 1979, 502 met noot De 
Caluwe, A.). 
- In een artikel verschenen in ,Le Figaro" onder de titel ,quatre caviars au 
bane d'essai" had de kaviaar verdeeld door de aanlegger een slechte kwotering 
bekomen: er werd van gezegd dathij ,huileux, pateux, trop sale, coulant, enz." 
is. 
De kaviaar van de verweerder had de beste kwotering. Verweerder had aan de 
journalist gevraagd het bewust artikel te mogen aanwenden voor een inlassing in 
, ,Guide des Connaisseurs''. De journalist had hiertoe zijn toe stemming gegeven. 
Dergelijke publiciteit houdt een vergelijking in en is afbrekend. Het feit dat het 
om een objectieve, wetenschappelijk gefundeerde kritiek ging is terzake niet 
dienend (Voorz. Kh. Brussel, 13 juni 1977 ,B.R.H., 1978, 334 met nootBallon, 
G.L.). 

Vergelijkende afbrekende publiciteit m.b.t. door concurrenten toegepaste prijzen 
of verkoopmethodes 

93. Afbrekend is de publiciteit waarin de handelaar het voordelige van zijn eigen 
prijzen toeschrijft aan het systeem van zelfbediening en verzwijgt welke com
pensatie de klienteel bij de concurrentenkan vinden (Voorz. Kh. Brussel, 5 april 
1976, B .R.H., 1976, 611-617). In deze wordt het afbrekend karakter van de 
publiciteit afgeleid uit de onvolledigheid van de versterkte informatie. 
- De prijsvergelijking voorkomend in een advertentie werd eveneens als afbre
kend beschouwd in de hierna uiteengezette zaak. Een onderneming had reclame 
gemaakt voor de verkoop vanfietsen onder de slogan ,eenkampioenenfiets tegen 
een kampioenprijs 7.777 fr, B.T.W. inbegrepen". 

Een concurrent repliceerde met een advertentie die dezelfde slogan overnam en 
het begrip kampioenprijs als volgt expliciteerde: Kampioenprijs! geen 7. 777 fr 
maar 6.666 fr, B.T.W. inbegrepen, dienst na verkoop (Voorz. Kh. Brugge, 
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20 april 1979, Rev. Dr. Intell., 1979, 300). 

- Een gewrongen voorstelling van de- zelfs reele- voordelen van een eigen 
produkt t. a. v. de voordelen van de produkten van mededingers is als afbrekende 
vergelijking aan te merken. Reclame kan afbrekend zijn ook wanneer alle con
currenten het slachtoffer zijn van het afbreken en niet of moeilijk identificeerbaar 
zijn (Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293-311 met noot 
V erougstraete, I.). 
- In een omzendbrief prijsde een leraar de eigen dactylolessen hoven die van 
met name genoemde instituten. Bovendien werd hierin gezegd , ,Onnodig nog 
meerdere duizenden franken door de leerlingen te laten betalen voor dactyloles
sen gegeven door instituten zoals X en Y; met rnijn twee snelcursussen bereikt U 
zeker een veelbeter resultaat" (Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975, B.R.H., 
1978, 165). 

Vergelijkende afbrekende en verwarringstichtende handelspubliciteit 

94. In een publiciteitscampagne had een handelaar zijn bouwmaterialen te koop 
aangeboden. Bij zijn rondschrijven had hij een documentatieblad gevoegd met 
tekeningen van materialen, onder bepaalde merken door een andere firma gepro
duceerd. Aan dit documentatieblad dat de hoedanigheid van de produkten van de 
concurrent prijsde zonder prijsvermeldingen evenwel, was een prijslijst gevoegd 
die naar het documentatieblad verwees. 

De op de prijslijst voorkomende prijzen waren evenwel niet deze die werdet:t 
toegepast door de concurrerende firma. 

De Voorzitter oordeelde dat aldus gebruik werd gemaakt van de bekendheid van 
bepaalde produkten om fabricaties van derden aan de man te brengen en zulks 
tegen prijzen geringer dan deze die de fabrikant aan zijn eigen verdelers kon 
toestaan. Diegene die een prijslijst hecht aan een folder of een reclameblad waarin 
een produkt van een bepaald merk aanbevolen wordt, met zoveel woorden als 
tekeningen, tracht onvermijdelijk het publiek in de waan te brengen dat de 
prijslijst uitsluitend betrekking heeft op de produkten van dat merk (Voorz. Kh. 
Antwerpen, 29 april1976, B.R.H., 1977, 580-583). 
In zijn aan dit vonnis gewijde noot stelt De Caluwe, A. : de eenvoudige verwijzing 
naar andermans naam of merk is op zichzelf niet laakbaar. Zulks wordt slechts 
laakbaar wanneer door de verwijzing een mogelijke verwarring (artikel20- 3") of 
afbrekende vergelijking ontstaat (artikel20- 2") (B.R.H., 1977, 583). 

Uitgelokte afbrekende vergelijkende publiciteit 

95. Een handelaar stelt twee wasautomaten tentoon die uitsluitend door een 
concurrent worden verkocht. Op beide toestellen prijkt een bord met de tekst: 
,,Alleen verkrijgbaar bij Galeries Anspach''. 

Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel gaat het hier 
om een handelspubliciteit en vertoont zulke uitstalling een zo ongewoon karakter 
dat het duidelijk is dat de aanwezigheid van de betroffen apparaten werd opgezet 
met de uitsluitende bedoeling vragen vanwege de klanten uit te lokken. De in 
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zulke omstandigheden aangesproken verkoper zal noodzakelijkerwijze de aan
wezigheid van deze apparaten moeten rechtvaardigen, door van de geboden 
mogelijkheid tot vergelijking gebruik te maken, terwijl daarbij makkelijk de 
regels van de strikte objektiviteit zullen uit het oog verloren worden, bezorgd als 
hij is de goederen te promoveren door zijn frrma verkocht (Voorz. Kh. Brussel, 
31 juli 1974,B.R.H., 1978, 314 met noot Ballon, G.L., die o.m. het probleem 
behandelt of een detailhandelaar een vraag om inlichtingen vanwege de mogelijke 
klant mag uitlokken). 

D. VERGELIJKENDE HANDELSPUBLICITEIT DIE HET ZONDER NOODZAAK MOGELIJK 
MAAKT EEN OF MEER ANDERE HANDELAARS TE IDENTIFICEREN 

96. Uit de formulering van de finale van artikel20- 2° blijkt overduidelijk dat de 
auteur van de hier bedoelde- verboden- handelspubliciteit een handelaar moet 
zijn (zie o.m. Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981,J.T., 1981, 275 met noot De 
Brouwer, L. en Bailon, G.L., noot bij Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975, 
B.R.H., 1978, 331). 
W aarom de ambachtsman niet in dit deel van het artikel vemoemd wordt is niet 
duidelijk. 

97. De hier besproken vorm van vergelijkende publiciteit is de verwoording van 
een sinds lang door de Belgische rechtspraak en rechtsleer aanvaard zelfstandig
heidsprincipe, een niet in de wet voorkomend be grip, conform de geest van het nu 
opgehevenK.B. nr. 55 van23 december 1934. Indeloopvan dehierbehandelde 
periode kon worden verwacht dat deze zienswijze aan verandering zou toe zijn 
vermits een voorstel voor een richtlijn van de Raad van Ministers der Europese 
Gemeenschappen betreffende de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der Lid
staten inzake misleidende en oneerlijke reclame onder bepaalde voorwaarden 
vergelijkende reclame toelaatbaar acht (Pb. C 70 van 21 maart 1978 en wijzi
gingsvoorstelPb. C 194 van 1 augustus 1979 en ookDe Vroede, P., ,De wet op 
de handelspraktijken", T.P.R., 1979, 516-517). Ret is evenwel sinds augustus 
1979 rond dit voorstel vrij stil geworden. 

98. Voor zover als nodig dient in herinnering te worden gebracht dat de niet 
noodzakelijke identificatiemogelijkheid dient te worden gesitueerd in de kontekst 
van een vergelijkende handelspubliciteit. 
Ik ben dienvolgens van oordeel dat de Voorzitter van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel ten onrechte artikel20- 2" toepaste m.b.t. een bericht waarin 
een schouwspelvennootschap meedeelde dat ze er in gelukt was zich de diensten 
te verzekeren van een of andere medewerker van een concurrent (Voorz. Kh. 
Brussel, 23 oktober 1978, B.R.H., 1979, 126). 

99. In de gepubliceerde rechtspraak wordt de identificatiemogelijkheid meestal 
beoordeeld vanuit de gezichtshoek der , ,andere handelaars''. Hierop noteerde ik 
slechts twee uitzonderingen, zijnde gevallen waarin de identificatiemogelijkheid 
onderzocht werd in hoofde van de consument, de vrij attente consument enerzijds 
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(Voorz. Kh. Luik, 22 februari 1979, Dix ans ... , 110 nr. 26), de doorsnee 
consument anderzijds (Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 1979, Rev. Dr. Intell., 
1979, 166). 

De identificatiemogelijkheid van andere handelaars 

100. De identificatiemogelijkheid van een of meer andere handelaars impliceert 
hoegenaamd niet dat zij met naam zouden worden vemoemd (Voorz. Kh. Gent, 
19 december 1978, gepubliceerd ten titel van ,Gerechtelijk Herstel" in De 
Standaard, 2, 3-4 juni 1979). De identificatiemogelijkheid kan evenzeer een of 
meerdere dan wel een groep handelaars betreffen. Inderdaad reclame kan afbre
kend zijn ook wanneer alle concurrenten bet slachtoffer zijn van bet afbreken en 
nie~ of moeilijk gei:dentificeerd kunnen worden. Is ook een vergelijking die bet 
mogelijk maakt een of meerdere handelaars te identificeren deze die verwijst naar 
een brede groep waarin alle concurrenten van de adverteerder worden betrokken 
(Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1977, B.R.H., 1978, 293). 

- De advertentie ,rembourser la difference si vous trouvez moins cher? C'est 
pas mal ... vendre directement auxprix les plus bas en Europe, c'estrnieux !"was 
de repliek op een aankondiging << M. s' engage a vous rembourser la difference du 
prix si vous trouvez ailleurs, a un prix inferieur, l'article que vous avez achete 
dans un de ses magasins". 
Deze repliek is te beschouwen als een vergelijkende reclame die bet zonder 
noodzaak-mogelijk-maakt-een andere handelaar_te_ identific~re~ _ 

Het feit dat de reclame die de reactie had uitgelokt betrekking heeft op een 
verkooppraktijk die nog door anderen wordt toegepast is irrelevant (Voorz. Kh. 
Brussel, 9 februari 1976, Rev. Dr. Intel!., 1978, 43 met noot De Vroede, P.). 
Volgens deze beslissing volstaat bet dat een handelaar van oordeel is dat hij kon 
gei:dentificeerd worden in de reclame van een concurrent. 

- De fietsenreclame waarover sprake in randnummer 93 werd ook nog onjuist 
bevonden omdat de vergelijking de mogelijkheid hood zonder noodzaak een 
andere handelaar te identificeren (Voorz. Kh. Brugge, 20 april1979, Rev. Dr. 
Intel!., 1979, 300). 

De identificatiemogelijkheid via het toegepaste verkoopsysteem of te koop aange
boden produkten of diensten 

101. De reclame , ,anderhalve liter cola voor de prijs van een liter'' houdt een 
afbrekende reclame in. Inderdaad, bet woord ,cola" wordt in bet algemeen 
gemterpreteerd als hebbende betrekking op Coca Cola en de klientele zal des te 
meer refereren naar de literflessen van Coca Cola dat de literflessen Pepsi Cola 
eigenaardig genoeg uiterst zeldzaam zijn geworden. In se is bet gebruik van bet 
woord ,cola" wettelijk (Brussel, 27 oktober 1978,Rev. Dr. Intell., 1978, 412) 
toch heeft dit gebruik sluwheidsallures, bet wijst op de wil niet alleen de vergelij
king tussen de conditionering van twee produkten te staven maar bovendien ze te 
verruimen door bet invoegen van een vergelijking met alle concurrenten, door de 
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bewering dat anderhalve liter cola (en niet Pepsi cola) van nu af voor de prijs van 
een liter kan bekomen worden 0 

Deze vergelijking is impliciet afbrekend voor de prijzen van de concurrenten of 
maakt hun identificatie mogelijk; deze onwettelijkheid hangt in casu niet af van 
het feit dat cola aldan niet een soortnaam zou zijn (Voorz. Kh. Brussel, 16 april 
1980, Rev. Dr. Intel!., 1980, 1951). 
- Een grootwarenhuis vermeldt in zijn reclame ,C. lanceert witte produkten 
nog beterkoop' ' . Deze reclame wordt als verboden vergelijking aangemerkt 
omdat voor de doorsnee consument deze formulering verwijst naar een ander 
grootwarenhuis- in deze eiseres- dat tot dan aileen was om witte produkten in 
de groothandel te verkopen (Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 1979,Rev. Dr. Intel!., 
1979, 166). 
Te notere~ is dat dezelfde eiseres , , witte produkten'' als merk had gedeponeerd 
en in een ander geding het merkenrecht had ingeroepen om bescherrning te 
bekomen tegen de ,vereenvoudigde produkten" op de markt gebracht door het 
andere grootwarenhuis. Deze eis werd afgewezen (Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 
1979, Rev. Dr. Intel!., 1979, 162). 

102. Ret toeschrijven van het voordelige van zijn eigen prijzen aan het systeem 
van zelfbediening is een handelspubliciteit die het zonder noodzaak mogelijk 
maakt de andere handelaars, zijnde de erkende detailhandelaars die dit verkoop
systeem niet toepassen te identificeren (Voorz. Kh. Brussel, 5 april 1976, 
B.R.H., 1976, 611). 
Ret ging hier om volgende advertentie: , ,Par I' ensemble de ses reglementations le 
Marche Commun organise la concurrence et fait baisser les prix au consomma
teur. Le magasin DI mettant au service de la clientele son organisation et sa 
puissance d'achat, s'approvisionne hors du reseau traditionnel et offre en vente 
des produits de marque a des prix moins chers. La vente en libre-service reduit les 
frais d'exploitation et necessite un moindre benefice". 

103. Ret is uiteraard niet steeds eenvoudig bij ontstentenis van een precisering 
door de wetgever uit te maken of een identificatie al dan niet met noodzaak 
gebeurt. ' 

Ret is dan ook niet te verwonderen dat er ook uitspraken te vermelden zijn waarin 
de identificatie als noodzakelijk werd aangemerkt. 

Dit was het geval m.b.t. een informatief document bestemd voor geneesheren. 
Rierin werd een farmaceutisch produkt aanbevolen met vermelding dat het 
omwille van een nieuw clivageprocede meer kwaliteiten had dan de met name 
genoemde produkten van een concurrent. De Voorzitter oordeelde dat deze 
vergelijking noodzakelijk was om aan de doorsnee geneesheer duidelijk te maken 
dat hij er be lang bij had dit produkt voor te schrijven. Zo deze reclame uiteindelijk 
toch verboden werd dan was het omdat ze bedrieglijke vergelijkingen inhield 
(Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1979, Rev. Dr. Intel!., 1979, 40). 
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ill. VERW ARRINGSTICHTENDE HANDELSPUBLICITEIT (ART. 20 - 3") 

A. ALGEMEEN 

104. Met artikel 20 - 3° komen we terug in de kring van de commercialiteit, 
evenzeer diegene die zich aan de aldaar besproken publiciteit bezondigt als 
diegenen die er het slachtoffer kan van zijn dient handelaar of ambachtsman te 
zijn (Brussel, 22 november 1979,J.T., 1980, 153 metinstemmende nootvanDe 
Brouwer, L.). 
Betekent zulks dat voor de toepassing van dit artike1 het bestaan van een con
currentiele verhouding tussen de partijen noodzakelijk is? 
De Caluwe A. beantwoordtdeze vraag ontkennend (De Caluwe, A., e.a., a.w., 
nr. 324) hierin gevolgd door een deel van de rechtspraak (Voorz. Kh. Luik, 20 
mei 1976, B.R.H., 1977, 737; Antwerpen, 17 februari 1982, R.W., 1981-82, 
2612; Voorz. Kh. Brussel, 9 december 1981, R.W., 1982-83, 1937 met noot 
S1ootmans, J.). M.i. dient het antwoord op de hierboven geste1de vraag ge
nuanceerd te worden (zie De Vroede, P., ,La publicite commerciale", in La 
Protection juridique du consommateur, nr. 47). 

105. Uit de tekst van artik:el 20- 3° blijkt overduidelijk dat de mogelijkheid van 
verwarrlng volstaat. Ten onrechte werd dan ook de toepassing van artik:el20- 3° 
geweigerd omdat geen enke1 bewijs van verwarring kon worden geleverd (Voorz. 
Kh. Brusse1, 11 oktober 1976, J.T., 1977, 469). 

106. A1s maatstaf voor het verwarringsrisico wordt de doorsnee consument 
genomen- (Voorz. Kh. Gent, 10 februari 1981,R.W., 1981-82, 324; Voorz. 
Kh. Brusse1, 28 maart 1980,Rev. Dr. Intel!., 1980, 190; Voorz. Kh. Charleroi, 
11 oktober 1978,B.R.H., 1979,575; Voorz. Kh. Brussel, 29 aprill979,B.R.H., 
1980, 83; Voorz. Kh. Hasselt, 3 juli 1972, B .R.H., 1975, 559). 
Soms wordt deze maatstaf nog ietwat gepreciseerd: publiek van gemiddelde 
aandachtzaamheid en niet bijzonder kundig (Brusse1, 6 mei 1980, B .R .H., 1981, 
51) of nog een niet speciaa1 oplettend publiek (Voorz. Kh. Luik, 20 mei 1976, 
B.R.H., 1977, 737). 

107. Zoals Evrard en Van Innis het onderstrepen is de poging verwarring te 
stichten met een concurrent een typische daad van oneerlijke mededinging verba
den bij artik:e154 W.H.P. Artik:e120- 3° verbiedt eveneens deze daad in de mate 
dat ze door de pub1iciteit in de hand werd gewerkt (Evrard, J .J. en Van Innis, Th., 
a.w., J.T., 1978,21, nr. 5). Indepraktijkishetvaakhee1moeilijkhetfeitvande 
verwarring te onderscheiden van de publiciteit die deze verwarring in de hand 
werkt. Deze moeilijkheid wordt nog vergroot door het feit dat de rechters niet 
steeds in hun vonnissen het toegepast artikel vernoemen en er zich vaak toe 
beperken te verwijzen naar de a1gemene behoorlijkheidsnorm. Daarbij komt nog 
dat de motieven verme1d in de dagvaarding naar artikel54 verwijzen dan wanneer 
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uit de stukken van het dossier blijkt dat een vordering gesteund op artikel 20- 3° 
eveneens mogelijk was (zie o.m. Voorz. Kh. Brussel, 12 januari 1976, B.R.H., 
1977' 113). 

B. VERWARRING M.B.T. DE BENAMING VAN ONDERNEMINGEN 

108. De mogelijkheid tot misleiding of verwarring met een gevestigde han
delsbenaming dient beoordeeld te worden aan de hand van de concrete omstan
digheden van de zaak en o.m. de afstand tussen de ondememingen, de te koop 
gestelde koopwaren en de wijze waarop de opschriften ook in de handelspublici
teit gebruikt worden waarbij het verbruikerspubliek meer let op gelijkenissen dan 
op de detailverschillen (Voorz. Kh. Oudenaarde, 18 november 1977, B.R.H., 
1979, 502). 
- De benaming , ,Eurohallen Belgie'' is verwarringstichtend met het in Belgie 
bekende Maastrichtse beurs- en tentoonstellingscomplex ,Eurohall" ook al zijn 
de activiteiten van beide ondememingen niet identiek. Wel spreken zij wellicht 
slechts gedeeltelijk hetzelfde publiek aan (Antwerpen, 17 februari 1982, R. W., 
1981-82, 2612). Zoals Stuyck, J., in zijn aan deze beslissing gewijde noot 
onderstreept heeft de toevoeging ,Belgie" aan ,Eurohallen" het Hof ver
moedelijk bei:nvloed omdat door deze toevoeging irnpliciet werd verwezen naar 
de Nederlandse ,Eurohal" en het verwarringsriciso aldus werd verhoogd 
(Stuyck, J., ibidem, 2615). . 

- V oor de appreciatie van de mogelijkheid tot misleiding of verwarring komt 
het er niet op aan te weten of eiseres al dan niet op het bestaan van enig privatief 
recht op de benarning , ,Antiekbeurs van Vlaanderen'' aanspraak kan maken. 
Onverschillig of deze benaming al dan niet kan beschermd worden, moet worden 
onderzocht aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak of deze 
benaming misbruikt wordt om verwarring in de zin van artikel 20 - 3° te 
verwekken (Voorz. Kh. Gent, 23 april 1981, R.W., 1981-82, 328). 
- Ret uithangbord , ,Croissanterie'' is origineel om een handel gespecialiseerd 
in een bijzondere modaliteit van snelle restauratie aan te duiden, zelfs zo men er 
o.m. ,croissants" verkoopt. De benaming roept dus niet het beeld van een 
bepaalde produkt op. 
Hij die het eerst deze. benaming gebruikte heeft recht op bescherming ervan 
binnen de geografische sfeer van zijn bekendheid. Hij die dit recht schendt pleegt 
een inbreuk op artikel20- 3° (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981,Rev. Dr. Intel!., 
1981, 309). 
- Er bestaat een verwarringsrisico tussen de benamingen Belfotop en Beltop; er 
is inderdaad grafische gelijkenis en bij niet zeer duidelijke uitspraak zijn beide 
benamingen praktisch gelijkklinkend. De verwijdering van de maatschappelijke 
zetels van de partijen is zonder enig belang omdat de activiteiten ten dele 
gelijklopend zijn. Zelfs zo dat niet het geval was zou deW .H .P. nog toepasselijk 
kunnen zijn : het kiezen van een gelijkluidende benaming ook in een andere 
bedrijfstakkan nadeel berokkenen (Voorz. Kh. Brussel, 9 oktober 1981,R.W., 
1982-83, 1937 met noot Slootmans, J.). 
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Voor andere gevallen van verwarring m.b.t. de benaming van ondememingen 
verwijs ik naar de bespreking van artikel 54 (randnummer 242-262). 

C. VERWARRING M.B.T. DE AANGEWENDE PUBLICITEITSMIDDELEN 

109. Publiciteit die in sterke mate overeenstemt met deze van een andere firma, 
wat algemeen voorkomen, tekstvermeldingen, opsomming van kenmerken en 
modelafbeeldingen. betreft kan bij het kooplustige publiek verwarring wekken 
(Voorz. Kh. Brugge, 20 april 1979, Rev. Dr. Intell., 1979, 300). 
- Is verboden, elke verspreiding van publicitaire documenten (teksten en teke
ningen) met betrekking tot het in het buitenland gefabriceerd produkt, die de 
fotografische reproductie zijn van de teksten en tekeningen welke de conces
siehouder normaal in Belgie gebruikt voor het verhandelen van gezegd produkt en 
wanneer de handelaar aan wie men die praktijk verwijt zich bij een derde gaat 
bevoorraden (Voorz. Kh. Brussel, 12 januari 1976, B.R.H., 1977, 113). 
- Hoewel bepaalde elementen op zichzelfbanaal zijn en niet kunnen beschermd 
worden dient een samenloop van publicitaire trefpunten te worden verboden. 
Verwarring kan ontstaan door het gebruik van gelijkaardige achtervoegsels (vb. 
Lattoflex- Bekaflex met zeer overeenstemmende typografische afbeelding van de 
F van Flex), de verwaarlozing gelijklopende merken op onderscheidene wijze 
weer te geven, het gebruik van dezelfde kleuren en fotowerk, het gebruik van 
gelijkaardige slogans, het inroepen van dezelfde verkoopsargumentering en het 
voorstellen van ~en gelijkaardig publicitair beeld. 
Als slogans werden gebruikt: , ,bien des gens qui croient bien dorrnir, font passer 
de mauvaises nuits a leur dos ... een derde van uw lev en brengt U liggend door'' 
(aanlegger) ,Meme si nous crayons bien dorrnir, nous dormons mal... U brengt 
een derde van uw lev en door op uw bed'' (verweerder). Wat het publicitair beeld 
betreft gebruikt de aanlegger een rups, de verweerder een kat liggend zoals een 
rups (Voorz. Kh. Brussel, 27 aprill979,B.R.H., 1980, 83 metnootDe Caluwe, 
A. en Billiet, J.). 

110. Mild toonde zich de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik 
in de hiema besproken zaak. Een immobilienagent adverteert in een dagblad bij 
rniddel van een gestyliseerde tekening van een huis. Dit zou tot verwarring 
kunnen leiden met de publiciteit van een concurrent opgenomen in hetzelfde 
dagblad. 
De V oorzitter acht de vordering ongegrond omdat de identieke schikking het 
werk was van de uitgever, omdat de summiere maar tach verschillende tekenin
gen geen originaliteit vertoonden en omdat het verschil van gemeente en telefoon 
het voor het publiek mogelijk maakte elke ondememing te identificeren (Voorz. 
Kh. Luik, 4 januari 1973, Dix ans ... , 114, nr. 45). 

D. VERWARRINGSRISICO VIA DE PUBLICITEIT M.B.T. PRODUKTEN 

111. Het gebruik van de woorden , ,materieel Bauknecht'' in een reclame voor 
keukeninstallaties, waarvan alleen de electrische installaties van dat merk zijn, 
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schept verwarring bij de doorsnee koper (V oorz. Kh. Charleroi, 11 oktober 1978, 
B.R.H., 1979, 575). 
- De advertentie die gebruik maakt van een foto die een door een concurrent 
vervaardigde eetkamer voorstelt, terwijl de adverterende handelaar de aangekon
digde eetkamer niet in voorraad heeft en ze te koop aanbiedt tegen een prijs die 
40.000fr. lager ligt dan de eventuele aankoopprijs is verwarringstichtend (Ant
werpen, 1 juni 1980, R.W., 1981-82, 2509 met noot De Vroede, P.). 
- De exploitant van een bioscoop vertoont de Duitse film ,Unter Ri:ickchen 
stosst das Bi:ickchen" onder de titel ,Les Jouisseuses" later ,Les folies jouis
seuses". 
Die handelwijze kan verwarring doen ontstaan met de Franse film ,Les Jouis
seuses" die nog niet in Belgie vertoond wordt, maar waarvan de verspreiding 
reeds in de vakpers aangekondigd is. 
Door de verweerder werd als argument ingeroepen dat hij de eerste was geweest 
om onder bedoelde titels zijn films te vertonen. Volgens de rechter kan daaruit 
voor verweerder geen recht ontstaan om deze titel exclusief te gebruiken. 

In zijn aan deze beslissing gewijde noot merkt Stuyck, Lop dat artikel56 W.H.P. 
niet werd ingeroepen wat desgevallend tot de onontvankelijkheid van de eis zou 
geleid hebben. Verwijzend naar Schricker-Francq (La concurrence deloyale, 
nr. 576) stelt hij de vraag of titels van films zich tot auteursrechtelijke bescher
rning lenen (Voorz. Kh. Brussel, 31 januari 1975, R.W., 1976-77, 436). 

IV. RECLAME DIE EEN OVERTREDING IN DE HAND WERKT- ARTIKEL 20- 4" 

112. Het is bekend dat de ongelukkige redactie van dit artikel aanleiding heeft 
gegeven tot controversen ( zie terzake De Vroede, P. , H andboek van het B elgisch 
Economisch Recht, 2e uitg. nr. 1151). 

W athet eerste deel van artikel20 -4° betreft mag nu wel worden aangenomen dat 
het kan worden aangewend ook wanneer de onrechtmatigheid van de handelingen 
waarrond publiciteit wordt gevoerd nog niet onbetwistbaar is geworden door de 
kracht van gewijsde van een vroeger stakingsbevel. 

Voor de toepassing van artikel 20- 4° volstaat dat de aangevochten publiciteit 
betrekking heeft op handelingen welke luidens artikel 55 moeten worden be
schouwd als een tekortkorning, maar welke niet noodzakelijk reeds moet gesteld 
zijn(Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981,B.R.H., 1982, 60metinstemmendenoot 
van Stuyck, J.). 

113. Dat een advertentie m.b.t. een door de wet op de handelspraktijken verbo
den gezamenlijk aanbod een schending is van artikel20- 4° (Voorz. Kh. Brussel, 
23 mei 1981 ,B.R.H., 1982, 57) is slechts de bevestigingvan watmenreeds wist. 
Hetzelfde geldt voor een publiciteit betreffende een onrechtmatige daad van 
mededinging (zijnde een aangekondigde reizende verkoop zonder inschrijving in 
het handelsregister en zonder B.T.W.-inschrijving). Het vonnis zegt: in strijd 
met artikel20 W.H.P., bedoeld wordt vanzelfsprekend artikel20- 4° (Voorz. 
Kh. Turnhout, 5 september 1980,R.W., 1980-81, 1947 metnootDe Vroede,P.). 
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114. Indezaak ,,Tweemaalkopen, eenmaal betalen'', zaghetHofvanBeroepte 
Antwerpen gelijktijdig een inbreuk op artikel 20 - 1 o en 20 - 4° (Antwerpen, 9 
maart 1976,R. W., 1976-77, 1006). In zijn noot attendeert Van den Bergh, R. er 
op dat de interne logica van artikel 20 gebiedt het artikel20- 4° niet te hanteren 
wanneer een verboden handelsreclame aan de omschrijving van artikel 20 - 1 o 

beantwoordt. 
- Uit de tekst voorkomend op een omslag die in alle brievenbussen wordt 
gedeponeerd kan de verbruiker niet opmaken dat hij, zonder vooraf een belichte 
film te hebben opgezonden, een onbelichte film kan aanvragen. De overtreding 
van artikel 35 staat niet vast, normaliter zou hieruit moeten resulteren dat op 
voomoemde publiciteit artikel 20- 4° niet van toepassing is. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen ziet het anders: , ,ge!ntimeerde maakt een 
publiciteit die een overtreding op artikel 35 in de hand kan werken en die 
dienvolgens verboden is ingevolge artikel 20 - 4° W.H.P." (Antwerpen, 3 
februari 1981,R.W., 1981-82,2109 metnootDe Vroede, P.;B.R.H., 1982,318 
met afkeurende noot die er op attendeert dat aldus een te extensieve interpretatie 
aan artikel 20- 4° W.H.P. wordt gegeven. 

0NDERAFDELING ill 

ARTIKEL 21 

DE AANSPRAKELDKHEIDSREGELING VOOR DE BIJ ARTIKEL 20 VERBODEN 
HANDELSPUBLICITEIT ' 

De auteur van de reclame 

115. Als auteur in de zin van artikel21 W.H.P. moetworden beschouwddegene 
die de opdracht gaf tot de gewraakte reclame (Antwerpen, 3 juni 1980, R.W., 
1981-82, 2509 met noot De Vroede, P.). 

116. Ook wanneer een firma bij het bestellen van een reclame handelt ten 
behoeve van iemand anders is zij evenals deze andere als auteur in de zin van 
artikel21 eerste lid aan te merken. Zulks is des te meer waar dat de eerste firma de 
gewraakte reclame bestelde, de preciese onderrichtingen daartoe gaf, de kosten 
ervan op zich liet factureren en ze afdroeg (Voorz. Kh. Brugge, 20 apri11979, 
Rev. Dr. Intel!., 1979, 300). 

117. Hij die een wetenschappelijk gefundeerde kritiek gepubliceerd in een blad 
ovemeemt in zijn reclame wordt auteur van deze reclame (in de zin van art. 21 
W.H.P.) omdat ze tot voordeel strekt in zijn commerciele activiteit (Voorz. Kh. 
Brussel, 13 juni 1977, B .R.H., 1978, 334, met noot Ballou, G.L.). Hetzelfde 
geldt uiteraard ook voor het aanwenden van een redactioneel artikel voor eigen 
publicitaire doeleinden (Voorz. Kh. Brussel, 6 april1979,Rev. Dr. Intel!., 1979, 
170). 
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De vergissing van de publicist 

118. De vergissing of de verkeerde inlichting verstrekt door de publicist wordt 
niet steeds op dezelfde manier beoordeeld. Te onderstrepen is wei dat de omstan
digheden eveneens verscbillend waren. Aldus is de adverteerder niet aansprake
lijk wanneer de uitgeverij van een reclameblad per vergissing de afbeelding van 
een ander toestel d;m het geadverteerde in de advertentie voor een T.V.-toestel 
opneemt (Voorz. Kh. Oostende, 24 januari 1974, bevestigd Gent, 13 juni 1975, 
onuitg. geciteerd bij Bailon, G.L., , ,Reclame: van bepraten naar bepleiten ?'', 
B.R.H., 1978, 276). De VoorzittervandeRechtbankvanKoophandel teLuikzag 
het in een haast gelijkaardig geval in dezelfde richting (Voorz. Kh. Luik, 4 januari 
1973, Dix ans ... , 114; nr. 45). Van zijn kant oordeelde de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel dat de verklaring van het publiciteitsagent
schap dat geen verwarring mogelijk was rtiet van aard was de opdrachtgever vrij te 
pleiten (Voorz. Kh. Brussel, 11 oktober 1976, B.R.H., 1977, 469). 

De auteur is niet in Belgie te vinden 

119. W anneer de auteur van de verboden publiciteit niet in Belgie te treffen is 
kan het stakingsbevel tegen de uitgever worden uitgesproken. In zijn hoofde gaat 
het om een objectieve verantwoordelijkheid. Het argument van de uitgever: ,Ik 
kan aile teksten niet onderzoeken" is niet dienend. De uitgever moet zijn 
buitenlandse adverteerders inlichten over de bestaande Belgische wetgeving 
(Voorz. Kh. Antwerpen, 9 februari 1978, B.R.H., 1978, 604). 

Gedeelde aansprakelijkheid? 

120. Zowel de handelaar, auteur van een reclame als de drukker van het reclame
blad handelen in strijd met de eerlijke handelsgebruiken door een publiciteit 
waarin een kategorie plaatselijke handelaars rechtstreeks wordt beledigd. 
De aansprakelijkheid van de auteur van de tekst neemt de persoonlijke aanspra
kelijkheid van de drukker niet weg. Hij kan zich in deze niet beroepen op artikel 
18 G.W. (Voorz. Kh. Kortrijk, 28 juni 1973, B.R.H., 1976, 173). 
Ter verduidelijking : bet ging hier om feiten die zich voordeden v66r bet in voege 
treden van de W.H.P. Toch blijft de vraag van Van Innis, Th. pertinent: kan, 
onafgezien van artikel21 eerste lid W.H.P. nog altijd artikel1382 B.W. tegen de 
drukker worden ingeroepen voor het bekomen van een schadevergoeding? Juister 
zou het zijn artikel 21 - een bijzondere wet- aan te merken als een beperking 
van het toepassingsgebied van artikell382 B.W. (B.R.H., 1976, 178). 

121. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 27 mei 1977 diende het Hof 
van Cassatie zich uit te spreken over een betwisting die haar uitgangspunt vond in 
artikel 21. In het bestreden arrest had het Hof van Beroep te Gent een reclame 
gelijktijdig als strijdig met artikel 20 - 2° en met artikel 54 aangemerkt en een 
veroordeling uitgesproken niet aileen van diegene die de reclame had besteld 
maar ook van diegene die er aan meegewerkt had. De voorziening in cassatie 
beroept zich op de immunusatie door artikel21 ten gunste van anderen dan hij die 
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de bestreden reclame had besteld. Ret Rof van Cassatie heeft deze voorziening 
verworpen beslissend dat ten opzichte van de rechtsvordering tot aansprak:elijk
heid wegens daden die met de eerlijke handelsgebruiken in strijd zijn en waarbij 
schade wordt veroorzaak:t, de bepaling van artikel 54 een algemene draagwijdte 
heeft en derhalve toepasselijk op daden die al dan niet door andere bepalingen van 
de W.R.P. verboden zijn (Cass., 27 mei 1977,R.W., 1977-78, 666). Op grond 
van dit arrest kan de vraag worden gesteld of de immunisatie door artikel 21 
ingesteld ten gunste van anderen dan wie de reclame besteld had nog kan worden 
ingeroepen in de mate dat de verkeerd bevonden reclame ook als handeling 
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wordt aangemerkt. 

HOOFDSTUK Ill 

SOMMIGE RANDELSPRAKTIJKEN 

AFDELING I 

VERKOOP MET VERLIES (art. 22) 

A. ALGEMEEN 

122. De bepalingen m.b.t. de verkoop met verlies behoren ongetwijfeld tot 
diegenen waarvan-de toepassing tot de grootste moeilijkheden aanleiding heeft 
gegeven. 
De vijandige gezindheid van sommige rechters heeft deze moeilijkheden nog 
aangescherpt. Riema een uitlating van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik ,En edictant I' article 22, le legislateur a voulu, obeissant a 
un protectionnisme corporatif, proteger les classes moyennes contre la grande 
distribution. Le legislateur n'a pas voulu s'exposer aux reproches des unes et de 
1' autre, laissant au juge la responsabilite du choix, a 1' occasion des litiges qui lui 
sont sournis. Cette attitude n' est pas admissible, s 'il faut marquer un temps d' arret 
dans la lutte elirninatoire, l'Etat a le devoir de le fixer. 11 ne peut en rejeter la 
responsabilite sur le juge. 11 faut encore retenir que le consommateur, dont 
1' interet fait partie des motifs qui ont inspire le legislateur est plus interesse par le 
prix que par les rivalites commerciales entre vendeurs. Des lors la vente a perte 
n'est condarnnable que si elle s'accompagne de manreuvres deloyales" (Voorz. 
Kh. Luik, 12 april 1977, Dix ans ... , 118 nr. 62). 
Los van het betwistbaar karakter van het hierboven verwoorde standpunt dient 
gewezen op de onaanvaardbare conclusie. Ret staat iedereen vrij het verbod van 
verkoop met verlies al dan niet een gelukkige bepaling te noemen. Ret gaat 
evenwel niet op aan de terzak:e geformuleerde voorwaarden er nog een nieuwe
uiteraard niet in de wettekst voorkomende - toe te voegen. 

123. Artikel 22 stelt dat op twee manieren met verlies kan verkocht worden: 
a. wanneer verkocht wordt tegen een prijs die niet tenrninste gelijk is aan de prijs 
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tegen dewelke het produkt werd gefactureerd bij de bevoorrading of tegen 
dewelke het zou gefactureerd worden in geval van herbevoorrading. 
b. wanneer, rekening houdend met deze prijzen evenals met de algemene on
kosten aan de verkoper slechts een uitzonderlijk beperkte winstmarge overblijft. 

124. Centraal staat in beide eventualiteiten de gefactureerde prijs bij bevoorra
ding of herbevoorrading, wat meteen de rechtstreeks aan verbruiker verkopende 
producentuitsluit (Evrard, J.J. en Van Innis, Th., a.w., 22 nr. 35 en o.m. Voorz. 
Kh. Brugge, 9 december 1982, onuitg.; anders maar ten onrechte De Caluwe, 
A., e.a., a.w., nr. 345). 

125. Artikel22 is niet van toepassing wat de verkoop van produkten aan voort
verkopers betreft (Voorz. Kh. Luik, 9 juni 1980, B.R.H., 1981, 84) het moet 
bovendien gaan om een te koopaanbieding van produkten. Het verlieslatend 
presteren van diensten zal aileen op grond van artikel54 W.H.P. kunnen worden 
aangevochten (De Vroede, P., ,Overzicht", T.P.R., 1976, 723, nr. 221). 

B. DE EIGENLIJKE VERKOOP MET VERLIES (art. 22, tweede lid) 

Het begrip facturatieprijs bij bevoorrading 

126. Bij eerste gezicht is het begrip facturatieprijs zeer duidelijk. De praktijk 
heeft evenwel het tegengestelde uitgewezen. Na enkele aarzelingen (zie De 
Vroede, P., ,Overzicht", T.P.R., 1976, 674-675 nrs 94 en 95) wordt nu 
algemeen aanvaard dat met kortingen waarvan melding wordt gemaakt op de 
factuur rekening dient te worden gehouden. 
Men gaat evenwel reeds verder wanneer gesteld wordt ,alleen die verminderin
gen waarop hetrecht bij het definieren van defactuurprijs verworven is, mogen in 
aanmerking worden genomen (Voorz. Kh. Tongeren, 14 juli 1976, onuitg., 
Otten, nr. 63). lnderdaad wanneer zijn deze verminderingen verworven? Vooral 
ten aanzien van de eindejaarskortingen toegekend zo een bepaalde ornzet wordt 
bereikt bestaat betwisting. Met dergelijke kortingen mag geen rekening worden 
gehouden aldus de enen (Voorz. Kh. Hasselt, 2 mei 1975,Bull. Handelsregl., nr. 
13-14, 1976, 35) het mag wei volgens anderen (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 
1979, B.R.H., 1980 534 met kritische noot van Nelissen, J.M.; Voorz. Kh. 
Tumhout, 26december 1975,J.T., 1977, 138 metnootVan Bunnen, L.; Voorz. 
Kh. Luik, 7 juli 1980, Dix ans ... , 117, nr. 61). 

127. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel motiveert zijn 
standpunt terzake als volgt. Met eindejaarskortingen mag of moet slechts reke
ning worden gehouden indien op het ogenblik van de facturering redelijkerwijze 
vaststaat dat de voorwaarden waarvan het toekennen van de korting afhangt, 
zullen verwezenlijkt worden. ,Het is niet redelijk slechts met deze kortingen 
rekening te houden die reeds zowel wat het toekennen ervan als wat het quantum 
betreft, volledig vaststaan. Het stellen van dergelijke eis- buiten alle wettelijke 
bepalingen om - houdt o.m. geen rekening met het feit dat ook de producent 
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belang kan hebben om een deel van de kortingen slechts globaal toe te kennen na 
verloop van een zekere periode of vanaf een bepaalde minimumverkoop. 
Bij de berekening van zijn kostprijs houdt de handelaar terecht rekening met 
toekomstige gebeurtenissen (zoals de evolutie van het zakencijfer op korte ter
mijn) die hij redelijkerwijze kan voorspellen (Voorz. Kh. Brussel, 2 september 
1975, B.R.H., 1976, 479). 

128. Zo deze redenering theoretisch kan gevolgd worden dan geeft ze toch geen 
oplossing voor het bepalen van de zekerheidsgraad van het toekennen van 
eindejaarskortingen en de hoegrootheid ervan. 
Soms wordt vrede genomen met de vaststelling dat de evolutie van het zakencijfer 
de toekenning van de eindejaarskorting als verworven doet uitkomen (Voorz. Kh. 
Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479). Het bewijs dat de toekenning 
van het vemoemde kortingspercentage volgens de evolutie van het zakencijfer 
een vaststaand en verworven recht is op datum van de inkoop dient te worden 
geleverd door diegene die zich beroept op eindejaarskortingen, zoals hij ook zal 
dienen te bewijzen dat de evolutie van het percentage waarmee hij rekening heeft 
gehouden voor de aftrek op voldoende wijze is vastgesteld (Voorz. Kh. Turnhout, 
26 december 1975, J.T., 1977, 138 met noot Van Bunnen, L:). 

Het gebeurt ook dat de Voorzitter zelfhet bedrag der eindejaarskortingen vaststelt 
door een percentage te nemen dat ongeveer halfweg ligt tussen de minimum- en 
maximumkorting die het vorig jaar door dezelfde leverancier werd toegekend 
(Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 1979, B.R.H., 1980, 534). 
Er moet ook rekening worden gehouden met een vermindering van de toegekende 
ristomo's bij toepassing van een strafbeding wegens inbreuk op de opgelegde 
verkoopprijzen. Hieruit resulteert dan een verhoging van de inkoopprijs (Voorz. 
Kh. Oudenaarde, 17 juli 1979, B.R.H., 1980, 534). 

Het begrip facturatieprijs bij herbevoorrading 

129. Indien er een verschil is tussen de facturatieprijs bij de bevoorrading en de 
prijs die zou gefactureerd worden bij de herbevoorrading, dient de laagste van 
deze twee prijzen te worden genomen (Voorz. Kh. Brussel, 2 september 1975, 
B.R.H., 1976, 479; Voorz. Kh. Luik, 6 november 1981,B.R.H., 1982,477 met 
nootDe Vroede, P.; Cass., 10 november 1982, te verschijneninR.C.J.B., 1983 
met noot De Vroede, P.). 

De aanrekening van de B .T. W. 

130. Bij de vaststelling zowel van de inkoopprijs als van de verkoopprijs dient 
geen rekening te worden gehouden met deB. T. W., vermits deB. T. W. aftrekbaar 
of aanrekenbaar is en derhalve geen element van de kostprijs uitrnaakt. Zoals 
Nelissen, J .M. in zijn aan voomoemd vonnis gewijde noot onderstreept doet het 
er weinig toe of de B.T.W. al dan niet in de prijs wordt meegerekend op 
voorwaarde dat dezelfde berekeningswijze op de twee termen van de vergelijking 
(zijnde inkoop- en verkoopprijs) wordt toegepast (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 
juli 1979, B.R.H., 1980, 534 met noot Nelissen, J.M., 541). 
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Manifeste gevallen van verkoop met verlies 

131. Een eerder ongewone praktijk was deze gehuldigd door een warenhuis uit 
het Gentse. Dit warenhuis had in een reclameblad bonnen laten afdrukkeri. Op 
voorlegging van een dergelijke bon kon het daarop gespecifieerde produkt tegen 
1 fr worden aangekocht. Deze praktijk werd aangevochten als verkoop met 
verlies (art. 22 W.H.P.) 
Het blijft in de rechtspraak en in de rechtsleer een omstreden vraag of een 
belachelijke prijs de nietigheid van de verkoop tot gevolg heeft. Meestal toch 
wordt gezegd dat het onbeduidende van een prijs het tot stand komen van een 
verkoop niet in de weg staat (zie De Page, H., IV, nr. 38; in dezelfde zin 
Limpens, J., La Vente, nr. 167; anders Gevers, M., ,Les contrats speciaux, 
Examen de Jurisprudence- 1953-55", R.C.J.B ., 1956, nr. 7, 293). 
Het door De Page gemaakte onderscheid tussen een belachelijke prijs en een 
fictieve prijs komt mij als irrelevant voor omdat m.i. de fictieve prijs die is welke 
in werkelijkheid niet zal worden betaald ongeacht of hij hoog of laag is. De 
belachelijke prijs is daarentegen uiteraard een zeer lage prijs en dan, zoals De 
Page zegt, komt het er voor de rechter op aan de werkelijke bedoeling derpartijen 
te achterhalen (De Page, H., IV, nr. 38). De gevoerde reclame luidt: ,bepaalde 
produkten worden verkocht tegen 1 fr.'' Het is dus de bedoeling van de leveran
cier iets te verkopen en niet iets te geven. Artikel22 W.H.P. is hier dus wel van 
toepassing en het argument dat de rechtsverhouding met de klientele, weliswaar 
voorgesteld als een verkoop, in werkelijkheid een schenking uitrnaakt, verandert 
daar niets aan ; in tegendeel het komt neer op een toegeven dat men bewust de 
waarheid heeft verdraaid. 
Hoewel de Voorzitter zich niet uitdrukkelijk uitspreekt over de vraag: verkoop 
met verlies of niet, schijnt hij impliciet toch de verrichting als verkoop met verlies 
aan te merken. Zijn beslissing steunt immers o.m. op de ratio legis die artikel22 
W.H.P. ten grondslag ligt. Door dit artikel beoogde de wetgever te voorkomen 
dat bepaalde artikelen opzettelijk met verlies zouden worden verkocht om dan 
andere minder bekende produkten met heel hoge winsten af te zetten gebruik 
makend van de , ,illusie van goede koop'' die door het in tijd en omvang beperkte 
procede van verkoop met verlies in het Ieven werd geroepen (Voorz. Kh. Gent, 22 
februari 1980, R.W., 1981-82, 559 met noot De Vroede, P.). 

132. Streng maar konsekwent was de Voorzitter van de Rechtbauk van Koop
handel te Kortrijk wanneer hij stelde: buitengewone omstandigheden zoals de 
viering van het tienjarig bestaan van een firma, zijn geen rechtvaardiging om met 
verlies te verkopen. Het aanvaarden van dergelijke uitzonderingen zou gelijk
staan met het beamen van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden bij de een of 
andere verkoper met het gevolg dat de marktverhouding tussen de verkopers aldus 
regelmatig wordt verstoord door inbreuken op artikel 22 W.H.P. (Voorz. Kh. 
Kortrijk, 9 december 1976, Bull. Handelsregl., 1978, nr. 15-16, 75). 

133. Voor artikel 22 volstaat het dat de handelaar een produkt met verlies 
verkoopt, ook al verhandelt hij aile andere produkten met winst (Voorz. Kh. 
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Kortrijk, 30 oktober 1975 en6november 1975,Rev. Dr. Intell., 1976,53 en 57). 
- Nooit- zelfs niet gedurende enkele rninuten- zou de handelaar een produkt 
met verlies mogen verkopen. Het toepassen van een ,openingsprijs" is evenwel 
slechts verboden in de mate dat deze openingsprijs verlieslatend is (Voorz. Kh. 
Kortrijk, 30 oktober 1975, Rev~ Dr. Intell., 1976, 53). 
- Hetzelfde geldt voor reclameverkoop en verkoopscampagnes (V oorz. Kh. 
Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479). 

C. DE GEASSIMILiiERDE VERKOOP MET VERLIES (art. 22, derde lid) 

Be grip 

134. Verkoop met verlies is niet alleen de verkoop tegen een prijs die niet hoger 
ligt dan de gefactureerde prijs, het is ook de verkoop tegen een prijs die rekening 
houdend met deze prijs evenals met de algemene onkosten, aan de verkoper 
slechts een uitzonderlijk beperkte winstmarge oplevert. 
Bij de moeilijkheden waarop werd geattendeerd bij de bespreking van de eigen
lijke verkoop met verlies worden bij de toepassing van artikel22, derde lid twee 
nieuwe moeilijkheden gevoegd: het bepalen van de algemene onkosten en het 
beoordelen van het begrip uitzonderlijk beperkte winstmarge. 

Algemene onkosten 

135. Het begrip ,algemene onkosten" kan uiteenlopend gei:nterpreteerd wor
den. Volgens De Caluwe e.a. (a.w., nr. 352) moeten in aanmerking genomen 
worden enerzijds -de-kosten-die- direkt- op -de-verkoop-van-het-produkt-wegen, 
anderzijds de tussenkomst in het geheel der algemene onkosten berekend door een 
percentage van het globale zakencijfer beantwoordend aan het percentage van het 
cijfer dat betrekking heeft op het onderzocht produkt. Hij verwerpt evenwel nieta 
priori een berekeningswijze die slechts in aanmerking zou nemen de stijging der 
algemene onkosten resulterend uit de verkoop van een bepaald produkt. 
Meestal wordt rekening gehouden enerzijds met algemene onkosten die betrek
king hebben op het ganse bedrijf en die bestaan ongeacht de aard van de verkochte 
produkten (zoals financieringskosten, algemene adrninistratieve kosten) en kos
ten die specifiek betrekking hebben op enkele grote groepen produkten (Voorz. 
Kh. Brussel, 2 september 1975,B.R.H., 1976,479-491. Indezelfde zinLuik, 14 
december 1973, B.R.H., 1974, 314; Voorz. Kh. Kortrijk, 6 november 1975, 
Rev. Dr. Intell., 1976, 57; Voorz. Kh. Kortrijk, 17 februari 1977,Min. E.Z. nr. 
919; Voorz. Kh. Leuven, 6 december 1977, Min. E.Z. nr. 1104; Voorz. Kh. 
Charleroi, 11 februari 1975, Bull. Handelsregl., 1975, nr. 11-12, 72). 
Deze algemene onkosten moeten per groep van produkten begroot worden en 
uitgedrukt worden als een bepaald percentage van de globale omzet (Voorz. Kh. 
Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479-491). 
Het principe voorgehouden door het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 9 
december 1977 (J.T., 1978, 296): ,Attendu qu'aucune obligation legale n'im
pose au commer~ant d' imputer ses frais generaux dans une meme proportion pour 
tous les articles" druist niet alleen in tegen artikel 22, lid 3 maar maakt elke 
kostenberekening subjectief en discretionair. 
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136. De omstandigheid, dat de inkoopfacturen slechts weken na de verkoop 
moeten betaald worden, laat de handelaar weliswaar beschikken over extra 
geldmiddelen; dit heefi echter geen gevoelige invloed op de kostenstructuur 
(Voorz. Kh. Kortrijk, 6 november 1975, Rev. Dr. Intel!., 1~76,,.~7):. 

137. Ramingen van het onk:ostenpercentage - De ramingen: inzake het onk:os
tenpercentage liggen meestal aan de zeer lage kant: 3 % op de inkooppri j s van 
video- en Hifi-apparatuur (Voorz. Kh. Luik, 22 mei 1979, Dix ans ... , 116, 
nr. 54), 5% in een discountzaak (Gent, 8 april1976,Rev. Dr. Intel!., 1976, 280) 
of 6% (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 1979, B .R.H., 1980, 534), 6% op een 
bak bier (Voorz. Kh. Kortrijk, 17 februari 1977,Min. E.Z., nr. 919) soms 7% 
(Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1976,R.W., 1976-77, 1916), 6% op onkruidver
delgende produkten (Voorz. Kh. Leuven, 6 december 1977, onuitg.; Min. E.Z. 
nr. 1104). In een onuitgegeven arrest stelt het Hof van Beroep te Antwerp en zelfs 
dat bij de verkoop van waspoeder door een grootwarenhuis de algemene onk:osten 
vrijwel te verwaarlozen zijn (Antwerpen, 27 april 1978, Otten, nr. 95). 

Bruto winstmarges 

138. Niet zelden beperkt de rechter zich tot het berekenen van de bruto winst
marge hierbij verge tend dat in deze eventualiteit de zogenaamde brutowinstmarge 
ook de algemene onk:osten moet dekken. De meest uiteenlopende standpunten 
worden terzake ingenomen. Hiema enkele voorbeelden van winstmarges telkens 
op de inkoopprijs: 3,22% op groentenblikjes, 0,57% op margarine, 3% op bier. 
Het Hof van Beroep te Brussel, zichtbaar wat verveeld met deze , , winstmarges'' 
voegt er vergoelijkend aan toe : , ,Deze winstmarges komen wei relatief beperkt 
voor, maar er kan niet met zekerheid gezegd worden dat de algemene onkosten de 
winstmarges aanzienlijk hebben verminderd en slechts een uitzonderlijk beperkte 
winstmarge hebben laten bestaan" (!) (Brussel, 17 november 1976, Otten, nr. 
67). 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren had voor verkoop 
van jenever met een bruto winst van 4,21 fr op een verkoopprijs van 159 fr vrede 
genomen (14 november 1972, B .R.H., 1974, 314-317). Het Hof van Beroep te 
Luik deelde dit standpunt niet (Luik, 14 december 1973, R.W., 1974-75, 253-
255), Een gelijkaardig verschil in beoordeling blijkt ook uit een beslissing van de 
voon:itter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge (22 oktober 1975), 
hervormd bij arrest van het Hof van Beroep te Gent (8 april1976, Rev. Dr. Intel!. 
1976, 280-284). 
Aan de lage kant liggen ook de volgende beoordelingen: 2 ,5 % op whisky, (Luik, 
3 januari 1979, Dix ans ... , 117, nr. 60) 3,6% op bier (Voorz. Kh. Bergen, 6 
januari 1978, onuitg. Min. E.Z., nr. 1127), 4% op bier (Brussel, 9 december 
1977,1. T., 1978, 296 steunend op een studie van de Generale Bankmaatschappij 
waaruit blijkt dat de netto winst van de grootwarenhuizen 1 % op de omzet 
bedraagt), 5,4% op T.V.-toestellen (Voorz. Kh. Brussel, 19 december 1977, 
onuitg.Min. E.Z., nr. 1130), 9,36% opkaas (Voorz. Kh. Turnhout, 26december 
1975, J.T., 1977, 138 met noot Van Bunnen, L., steunend op de uitzonderlijk 
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vlugge omzet en de beperkte kosten). Ietwat ruimer wordt de bruto winstmarge 
voor souvenirartikelen op 30% geraamd (Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1977, 
onuitg. Min. E.Z. nr. 993). 
Ontoereikend daarentegen wordt een brutowinstmarge van 21% geacht om de 
algemene onkosten van een publiciteitsblad (personeel, administratie, financie
ring)tedekken(Voorz. Kh. Brussel, 5 december 1977,Min. E.Z. nr. 1102). Een 
bruto winstmarge van4,97% op wastoestellen is eveneens te gering (Voorz. Kh. 
Antwerpen, 20 april 1977, Min. E.Z. nr. 1238). 

Uitzonderlijk beperkte winstmarge 

139. Eerder uitzonderlijk vememen we uit vonnissen wat nu eigenlijk als niet 
uitzonderlijk beperkte winstmarge dient te worden beschouwd en bovendien zijn 
de meningen uiteenlopend. 
Vermits de algemene onkosten op de verkoop van bier 7% bedragen dient de 
bruto winstmargetenminste 7,5% te halen(Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1976, 
R. W., 1976-77, 1916). Vertrekkend van de vaststelling dat grote winkelbedrijven 
5% algemene onkosten hebben, is 7% bruto winst op Grundig-produkten vol
doende (Voorz. Kh. Tongeren, 30 mei 1978, onuitg. Min. E.Z. nr. 1276). Op 
video- en Hifi-apparatuur dient tenrninste 5% netto winst te worden genomen 
(Voorz. Kh. Luik, 22 mei 1979, Dix ans ... , 116, nr. 54). 

D 0 DE BEWIJSLAST 

140. Een bijkomende moeilijkheid bij de verkoop met verlies is de bewijsvoe
ring. Vaak tracht de verweerder zich te verschuilen achter het zakengeheim om 
elke medewerking af te wijzen. Op deze houding reageren de rechters uiteenlo
pend. 
Uit een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, 
het volgende: het kan de eiseres bij het instellen van de vordering niet te doen zijn 
om commerciele spionnage of rninder sterk gezegd, om ontdekking van de naam 
van de leverancier (in casu hij die aan de verweerder !evert); een dergelijk opzet 
valt buiten de W.H.P. (Voorz. Kh. Kortrijk, 9 december 1976, Bull. Han
delsregl., 1978 nr. 15-16, 75). Niet allerechters zagenhetzo. De Voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel te Luik legt zich neer bij een weigering van 
voorlegging van fakturen want , ,une telle procedure heurterait le principe tradi
tionnel du secret des affaires et apporterait une entrave ala liberte du commerce et 
de la concurrence (V oorz. Kh. Luik, 12 april 1977, Dix ans . .. , 117, nr. 60). 

141. Voorzeker geldt als algemene regel dat de bewijslast op de aanlegger rust. 
Daartegenover staat dan weer dat het Gerechtelijk Wetboek de verplichting oplegt 
aan alle bij het geding betrokken partijen hun medewerking aan de bewijsvoering 
te verzekeren(zieterzakeEvrard, J.J. en Van Innis, Th. ,a.w., l.T., 1978,23, nr. 
38). Te absoluut is dus de stelling van het Hof van Beroep te Brussel dat het alleen 
heeft over de op de aanlegger rustende bewijslast (Brussel, 9 december 1977, 
l.T., 1978, 296). 
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E. PROCEDUREPROBLEMEN 

142. Eerder uitzonderlijk wordt overgegaan tot de aanstelling van een des
kundige. Dergelijke aanstelling kan verzaakt worden wanneer verweerster, een 
grootwarenhuis, bescbikt over een industriele boekhouding en dus zelf alle 
nodige elementen kan verscbaffen (Voorz. Kb. Brussel, 2 september 1975, 
B.R.H., 1976, 479). 
Als een deskundige dan toch wordt aangesteld dan gebeurt dat met tegenzin 
(Voorz. Kh. Luik, 13 maart 1975,Dixans ... , 117, nr. 57 en Voorz. Kb. Luik, 27 
september 1977, ibidem, nr. 58). In een later vonnis legt dezelfde Voorzitter aan 
de deskundige de verplicbting op zicb te ontbouden de leveranciers van ver
weersterteidentificeren(Voorz. Kh. Luik, 7 juli 1980,Dixans ... , 117, nr. 61). 
Wat meer is in een andere zaak waarin hij deskundigen aangesteld beeft, weigert 
de verweerder de gevraagde stukken voor te leggen. De Voorzitter ,beloont" 
deze bouding door de vordering ongegrond te verklaren. Hij beperkt er zicb toe 
aan de verweerder de betaling van de belft der expertisekosten op te leggen 
(Voorz. Kh. Luik, 3 februari 1978, B.R.H., 1980, 387 met noot Dessard, D.; 
R.C.J.B., 1979, 451 met noot Cerexbe, E.). 

143. Een vordering wordt ingeleid tegen een grootwarenhuis. Uit de voorge
legde stukken blijkt overduidelijk dat met verlies wordt verkocht; tocb beslist de 
Voorzitter de debatten twee weken later te heropenen om aan beide partijen de 
nodige tijd te geven om uitleg te verscbaffen evenzeer over de punten aangesne
den tijdens de de batten als over de andere pun ten van de vraag. Deze beslissing is 
des te merkwaardiger dat de Voorzitter in zijn inleidende overwegingen stelt: 
,sous peine de denaturer la portee de !'action et d'en ruiner I'efficacite, il 
convient, dans la mesure du possible de statuer dans les delais les plus brefs ... la 
cessation n' a de sens que si elle peut etre ordonnee avant 1' expiration de la peri ode 
d'infraction" (Voorz. Kb. Luik, 6 november 1981,B.R.H., 1982,477 metnoot 
De Vroede, P.). Door bet verlenen van uitstel was bet niet meer mogelijk tijdens 
de overtredingsperiode een stakingsbevel uit te vaardigen. 

F. TOEGELATEN VERKOOP MET VERLIES (art. 23) 

144. Er mag o.m. met verlies verkocht worden wanneer de prijs van bet produkt 
om dwingende mededingingsredenen afgestemd wordt op de prijs die in bet 
algemeen wordt toegepast door andere bandelaars voor betzelfde produkt (art. 23 
§ 1 f). Deze voorwaarden waren niet vervuld, aldus bet Hofvan Beroep te Gent 
trots bet feit dat twee niet ver van verweerders zaak verwijderde discountfirma's 
deel uitrnakend van dezelfde kapitaalkracbtige verkoopsorganisatie, bier van bet 
merk X tegen nog lagere prijs verkocbten (Gent, 8 aprill976, Rev. Dr. Intel!., 
1976, 280). 
- In een zaak voorgelegd aan de beoordeling van de Voorzitter van de Recht
bank van Koopbandel te Oudenaarde werd de eventuele toepassing van artikel 23 
§ 1 f over bet boofd gezien. Hiema de feiten: tegen een discount wordt een 
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vordering wegens verkoop met verlies ingeleid. Na de datum der dagvaarding 
biedt de eiser een bepaald produkt aan tegen een prijs die nog lager is dan deze 
toegepast door de verweerder voor hetzelfde produkt. De Voorzitter onderzoekt 
niet of op grond van deze vaststelling de verweerder zich mocht beroepen op 
artikel 23 § 1 f. Hij beperkt er zich toe te stellen: het is doelloos tot een bereke
ning van de inkoopprijs en de winstmarge van gedaagde over te gaan om uit te 
maken of hij aldan niet met verlies verkoopt (Voorz. Kh. Oudenaarde, 17 juli 
1979, B.R.H., 1980, 534 met noot Nelissen, J.M.). 

G. VERKOOP MEf VERLIES EN OVERHEIDSPRIJSZETTING 

145. De vraag werd ook gesteld of de overheid gebruikmakend van de bevoegd
heid die zij ontleent aan artikel2 van de vroeg-ere besluitwet van 22 januari 1945, 
nu wet op de econornische reglementering en de prijzen, het recht heeft verliesla
tende prijzen op te leggen. De correctionele rechtbank te Kortrijk (26 juni 1974, 
R.W., 1974-75, 548 met noot De Vroede, P.) en de correctionele rechtbank te 
Mechelen (28 februari 1977, R.W., 1976-77, 2422-2423) weigerden dergelijke 
besluiten toe te passen. De Raad van State hield het bij zijn vroegere rechtspraak 
en besliste dat de bevoegdheid welke de Minister van Econornische Zaken aan de 
wet van 22 januari 1945 ontleent om maximumprijzen en winstmarges vast te 
stellen aileen in diezelfde wet haar begrenzing kent en niet in de wet van 14 juli 
1971 die tot doel heeft o.m. de handelaar te verbieden procede' s te gebruiken die 
vervalsend kunnen werken op de normale concurrentievoorwaarden (Raad van 
State, arrest m._l8.216_v:an_l2 apri1J2l8).T_e_ VJ<rmel@n_js }'l'el_cia!_ de verslag-_ 
gevende auditeur van oordeel was dat het rniddel ontleend aan de schending van 
artikel22 W.H.P. gegrond was (zie ook Raad van State, arrest nr. 22427 van 8 
juli 1982. 
De toepassing van 'artikel 22 W.H.P. ingeval van overheidsprijszetting heeft 
evenwel inrniddels een steuntje gevonden in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie. Hierin wordt zeer duidelijk gesteld dat verlieslatende overheidsprijzen 
als maatregelen metgelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking zijn 
aan te merken en derhalve verboden op grond van artikel30 E.E.G. (zie o.m. Hof 
van Justitie, arrest van 16 februari 1976 zaak 65/75, S.E. W., 1976, 451 en 6 
november 1979, Revue lnt. de la Concurrence, 1980, 24 met noot De Vroede, P.; 
R.C.J.B., 1981, 5 met noot Waelbroeck, M.). 

H. ARTIKEL 22 EN HET E.E.G.-RECHT 

146. Bij mijn weten werd eenmaal het argument ingeroepen van de strijdigheid 
van artikel22 W.H.P. met de bepalingen van het E.E.G.-recht. Dit argument 
werd m.i. terecht niet aangehouden. 
, ,Door te verplichten te verkopen in normale omstandigheden aan de consument, 
kan de invoer of uitvoer van produkten niet worden afgeremd" (Voorz. Kh. 
Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 489). 
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AFDELING ll 

UITVERKOPEN (art. 24-27) 

147. De rechtspraak: m.b.t. uitverkopen blijft zeer schaars. Dient te worden 
verboden de verkoop die ten onrechte als uitverkoop voorgesteld wordt 0foorz. 
Kh. Luik, 22 januari 1979, B.R.H., 1980, 93). Een verkoop aangekondigd als 
verkoop wegens stopzetting van de handel is als uitverkoop aan te merken 
(Voorz. Kh. Turnhout, 27 januari 1978, Otten, nr. 90). 

148. Een andere beslissing heeft betrekking op artikel26 § 3. Dit artikel stelt dat 
zo de verkoper die uitverkoopt verscheidene verkoopsinrichtingen bezit, geen 
produkten van de ene zetel naar de andere mogen worden overgebracht tenzij met 
toestemming van de Minister van Economische Zak:en. 

Dit verbod geldt niet voor diegene die uitverkoopt ter uitvoering van een gerech
telijke beslissing. De ratio legis van voomoemd artikel is de volgende: vermijden 
dat goederen van een verkoopsinrichting waar niet gelikwideerd wordt zouden 
verplaatst worden naar het verkooppunt waar wei wordt uitverkocht. In geval van 
uitverkoop ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing is dat niet te vrezen 
(Voorz. Kh. Verviers, 15 oktober 1979, B.R.H., 1980, 476). 

149. Een uitverkoop, behoudens wanneer hij plaats heeft ter uitvoering van een 
gerechtelijke beslissing mag enk:el plaatsgrijpen en/of aangekondigd worden zo 
de handelaar bij een ter post aangetekend schri jven de Minister van Economische 
Zak:en op de hoogte heeft gebracht van zijn voomemen daartoe over te gaan, met 
precisering van het ingeroepen geval alsmede van de motieven (art. 26 § 1). 
In deze mededeling dient ook melding te worden gemaak:t van de plaats waar de 
uitverkoop zal gebeuren. Is dus niet in regel de handelaar die over drie ver
koopspunten beschikt en in zijn brief slechts van een der drie gewaagt. 

Artikel 26 § 3 stelt bovendien dat in uitverkoop aileen te koop mogen worden 
aangeboden of verkocht, de produkten die op het ogenblik van de kennisgeving 
bedoeld bij § 1 tot de voorraad van de verkoper behoren of het voorwerp zijn 
geweest van een bestelling die als normaal kan worden aangezien, rekening 
houdend met haar omvang en haar datum. Als abnormaal wordt aangemerkt een 
bestelling die ver hoven het aank:oopgemiddelde der voorafgaande maanden ligt 
(Voorz. Kh. Turnhout, 22 oktober 1976, Otten, nr. 66). 

150. In de reeds geciteerde mededeling te doen aan het Ministerie van Economi
sche Zak:en dienen het ingeroepen geval en de motieven om tot uitverkoop over te 
gaan te worden vermeld. Als geval kan worden ingeroepen verbouwingen of 
herstelwerken, die minstens een maand duren en die uitgevoerd worden in de 
lokalen waar de verkoop in het klein gewoonlijk plaats heeft (art. 24-5°). Deze 
mededeling dient per aangetekende brief te worden verzonden (art. 26 § 1). 
Aan een Turnhoutse handelaar werd verbod opgelegd de door hem begonnen 
uitverkoop en de terzak:e gevoerde publiciteit verder te zetten en zulks omdat hij 
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tekort was gekomen aan de letter van de wet ( niet aangetekende verzending van de 
brief gericht tot de Minister van Economische Zaken, het niet afwachten van het 
verloop der acht werkdagen waarover sprake in art. 26 § 1) terwijl bovendien de 
voorwaarden in de reele betekenis voor het toelaten van een uitverkoop niet 
vervuld waren. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Turnhoutis de uitverkoop, voorziensub artikel24-5° slechts toegelateninzoverre 
deze verkoop tot voorwaarde heeft een vermelde, door dringende omstandighe
den (verbouwingswerken aan de verkoopruimte zeit) genoodzaakte, alleszins 
verantwoorde likwidatie van goederen, hetzij bezwaarlijk te verplaatsen, hetzij 
vatbaar voor beschadiging en/ of ondergaan van rninderwaarde tengevolge van het 
feit en/ of het verloop der werken. De Voorzitter voegt er nog volgende interes
sante beschouwing aan toe: , ,de handelsactiviteiten van verweerster zijn gespreid 
over verschillende bijhuizen, likwidatie van bepaaldelijk tot een bepaald bijhuis 
behorende goederen is moeilijk nate gaan'' (Voorz. Kh. Turnhout, 21 december 
1979, Otten, nr. 114). 

AFDELING III 

OPRUIMINGEN OF SOLDEN (art. 28-31) 

151. De rechtspraak inzake opruirningen of solden is zeer schaars en wijst dan 
nog, ten dele althans, op een verkeerde interpretatie van de artikelen 28 en 29 
W.H.P. 
Voor de toepassing van artikel 28 zijn drie voorwaarden vereist: 

a. het gebruik van de benarning , ,Opruirningen'' of een daarmee gelijkwaardige 
be naming 
b. de aanwending van deze benarning voor de verkoop in 't klein van ouder
wetse, tot een geschonden reeks behorende of verlegen produkten waartoe wordt 
overgegaan met het oog op de seizoenvernieuwing van het assortiment van een 
kleinhandelaar, die geschiedt door versnelde afzet, 
c. een verkoop tegen verrninderde prijs. 

Artikel29 van zijn kant verbiedt de aankondiging van een verkoop door gebruik te 
maken van de benarning ,Opruirning" ,Solden" e.a. waarbij de indruk wordt 
verwekt van een opruirning van restanten. 
De voorwaarde van prijsverrnindering wordt hier niet expressis verbis gefor
muleerd, zij resulteert evenwel uit artikel 30 § 3 : , ,de opruirningsprijzen moeten 
werkelijk lager liggen dan de prijzen die de verkoper voor dezelfde produkten 
pleegt te vragen". 
Wanneer dus een verkoop als ,Opruirning" ,Solden" e.d. wordt aangekondigd 
is hij slechts toegelaten wanneer de voorwaarden gesteld bij artikel 28 vervuld 
zijn, is dat niet het geval dan is dergelijke verkoop verboden omdat hij de indruk 
van opruiming van restanten verwekt. Terloops kan nog gewezen worden op een 
discrepantie tussen de Franse en de Nederlandse tekst. 
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152. Ten onrechte beperkte de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Rasselt zich tot het toetsen van de hem voorgelegde verkoop op zijn conformiteit 
met artikel28. De Voorzitter merkte bovendien nog op , ,er weze aan toegevoegd 
dat in de peri ode Kerstmis-Nieuwjaar aile handelaars bij middel van prijsvermin
dering reclame voeren". (Voorzitter Kh. Rasselt, 14 januari 1977, B.R.H., 
1978, 161 metnootDelcorde, A. C.). Verrnits de voorwaarden van artikel28 niet 
vervuld waren- zulks bleek uit het proces verbaal van vaststelling van de door 
de Voorzitter aangestelde gerechtsdeurwaarder - viel de kwestige verkoop 
onder de toepassing van artikel 29 en diende hij te worden verboden omdat hij 
gebeurde buiten de bij K.B. van 7 december 1973- genomen in uitvoering van 
artikel 31 W.R.P. - bepaalde periodes. 
Volgens de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antweren doelt een 
verkoop aangekondigd onder de benarning ,Negen dagen op z'n Amerikaans, 
min 30%, min 40%, min 50% niet op een verkoop bij opruiming. Of aldus de 
indruk van een opruiming van restanten werd verwekt, werd slechts zijdelings 
aangesneden (Voorz. Kh. Antwerpen, 12 januari 1978, Otten, nr. 89). 

153. Ietwat anders lag de zaak waarover de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik zich moest uitspreken. 
In deze werd de benaming ,opruiming" of een daarmee gelijkgestelde niet 
gebruikt. Er werd ook niet gewaagd van een sinds enkele tijd bestaande voorraad 
die in versneld tempo moest worden afgezet. De Voorzitter voegde er aan toe , ,la 
vente en solde suppose dans le chef du vendeur une certaine contrainte decoulant 
de l'etat du marche". Ook in deze zaak werd de vordering ongegrond bevonden 
(Voorz. Kh. Luik, 22 mei 1979, Dix ans .. . , 118 nr. 65). 

AFDELING IV 

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

154. Artikel 32 onderwerpt aan de afdeling ,andere verkopen tegen vermin
derde prijs" te koop aanbiedingen 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. 
Ret hier bedoelde procede, aldus het Rof van Beroep te Bergen, heeft betrekking 
op een prijsverlaging t.a.v. vroegere, hogere prijzen. Valt er dus buiten, de 
aankondiging m.b.t, te koop aanbieding van produkten tegen een bepaalde prijs 
hierbij vermeldend dat deze prijs eerlang zal verhoogd worden. 
Ret Rof stoelt deze zienswijze op de overweging dat de voorschriften van de wet 
op de handelspraktijken restrictief dienen te worden gei:nterpreteerd omdat zij 
afwijken van de fundamentele vrijheid van handel en nijverheid. Ret Rof beves
tigt aldus, zij het dan ook anders gemotiveerd, het vonnis van de V oorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Doornik van 14 oktober 1978 (zie ,Overzicht", 
T.P.R., 1976,685, nr. 120; Bergen, 29 december 1976,Rev. Dr. Intel!., 1977, 
47; B .R.H., 1977, 754). In een haast gelijkaardig geval kwam het Rof van 
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Beroep te Luik tot eenzelfde conclusie (Luik, 3 januari 1979, Dix ans .. . , 119, 
m.67). 

155. Een verkoopscampagne aangekondigd onder de benaming ,Negen dagen 
verkoop op z 'n Amerikaans, min 30%, min 40%, min 50%'' werd aangevochten 
omdat de verkoper niet zou beschikt hebben over de nodige stock om de verkoop 
gedurende 9 dagen te verzekeren en aldus in overtreding met artikel34 handelde. 
Deze vordering werd bij gemis aan bewijzen afgewezen. Terzake werd door de 
Voorzitter het volgende onderstreept: , ,het is moeilijk de criteria voor het bepalen 
van een ,normale" stock vast te leggen, te meer daar deze voorraad niet 
noodzakelijk dient vborhanden te zijn in de ondememing zelf en door bijkomende 
leveringen kan aangevuld worden. Er dient ook rekening te worden gehouden met 
de bijzondere aard van de aangeboden produkten. Een handelaar in kleding kan 
onmogelijk beschikken over het volledig assortiment van maten, kleuren en 
tekeningen van de tekoop aangeboden confectie; een dergelijke verplichting zou 
hem dwingen tot het aanleggen van een stock die ver zijn gebruikelijke ver
koopsmogelijkheden te buiten gaat" (Voorz. Kh. Antwerpen, 12 januari 1978, 
Otten, m. 89). 

AFDELING V 

_GEZAl\1EN_MJI{ b-~()J)J' A.N P1!_()!>U_!<:'!]!;N ()F ~I]!;NST!_N (l!r!-_35-43) 

"ONDERAFDELING I 

ARTIKEL35 

A. ALGEMEEN 

. 156. Totdusver was men aangewezen op het standpunt van de rechtsleer wat de 
betekenis aangaat van het begrip aanbod dat centraal staat in artikel 35 en 
volgende. De Caluwe (a.w., m. 426), VanRyn en Heenen (Principes de droit 
commercial, t. I, 2e uitg., m. 135) en Van Ommeslaghe, P. (,Les offres 
conjointes de produits ou services'' in La protection juridique du consommateur, 
1980, 66) verdedigen het standpunt dat aanbod te interpreteren is in de zin van te 
koop aanbieding. 

Dit standpunt wordt niet gedeeld door Schricker, Francq en Wunderlich (La 
repression de la concurrence deloyale dans les Etats-Membres de laC .E.E., t. II, 
Belgique-Luxembourg, 795) die de mening vooropstellen dat aanbod de beteke
nis heeft van voorstel. 

In een noot onder een arrest van het Hof van Beroep te Bergen heb ik eveneens de 
stelling verdedigd dat aanbod zoals bedoeld in artikel35 te interpreteren is in de 
zin van voorstel wil men niet de betekenis van het verbod geformuleerd in dat 
artikel, haast volledig ontzenuwen. Gesteld dat aanbod de burgerrechtelijke 
betekenis heeft van te koop aanbieding dan staat men weerloos t. a. v. een praktijk 
die er in bestaat bvb. bij de aankoop van meubelen voor ten minste 50.000 fr een 
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geschenk te beloven. Inderdaad, in dit voorstel ontbreekt de door het burgerlijk 
recht en ook door artikel 4-1 o van de eenvormige wet inzake de tot standkoming 
van intemationale -koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke 
goederen (verdrag van 1 juli 1964 goedgekeurd bij wet van 15 juli 1970) vereiste 
preciese omschrijving van het te koop geboden voorwerp en de te betalen prijs 
(De Vroede, P., noot bij Bergen, 9 november 1981, J.T., 1982, 293). 

157. Hoe dan ook bij het gezamenlijk aanbod van produkten of diensten is er een 
dubbel aanbod, zijnde het aanbod van het hoofdprodukt of de hoofddienst 
enerzijds, het aanbod van een bijprodukt of bijdienst (of zelfs titels) anderzijds. 
Terecht onderstreept de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel 
in een vonnis van 21 mei 1979 (onuitg.) dit onderscheid. Artikel 35 is van 
toepassing van het ogenblik dat de voorwaarden van verkrijging van het bijko
mend aanbod gekend zijn. Dat het hoofdaanbod pas nadien vaste gestalte krijgt is 
terzake niet dienend ( dit vonnis wordt ook vermeld door Van Ommeslaghe, P., 
a.w., 71). 

158. De bepalingen van artikel35 W.H.P. vereisen niet dat de persoon die het 
aanbod doet handelaar zou zijn in de zin van de artikelen 1 e.v. W. Kh. of een 
vennootschap (in dezelfde zin Van Ommeslaghe, P., a. w., 73). Dit artikel beoogt 
slechts de verbruiker: te beschermen tegen objectieve inbreuken, zonder acht te 
slaan op de juridische hoedanigheid van de overtreder. De V.Z.W. die be
roepsmatig aan de verbruiker een gezamenlijk aanbod doet, valt onder de om
schrijvingvan artikel35 W.H.P. (bedoeld wordt de Verbruikersunie V.Z.W.) of 
deze V.Z.W. aldan niet handelt met winstbejag is zonder belang (Voorz. Kh. 
Brussel, 25 april 1980, B.R.H., 1982, 324; Jura Falconis, 1979-80, 507). 
In zijn aan dit vonnis gewijde noot vestigt Ball on, G .L. de aandacht op het feit dat 
artikel 35 W.H.P. indirect wei vereist dat het aanbod zou uitgaan van een 
handelaar, voorzover nl. naar diensten wordt verwezen die in artikel1 W.H.P. 
met een verwijzing naar de artikelen 2 en 3 W. Kh. worden gedefinieerd (Ball on, 
G.L., B.R.H., 1982, 327). 

159. Volgens Van Ommeslaghe, P. (a.w., 73) dient principieel het gezamenlijk 
aanbod van een en dezelfde persoon uitgaan. Hij citeert evenwel een onuitgege
ven vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi (30 
juni 1978). Hierin werd als gezamenli]k aanbod aangemerkt het aanbieden van 
diepvriesprodukten van het merk X bij de aankoop van een diepvriestoestel. Het 
bijkomend aanbod ging in deze uit van de fabrikant der diepvriestoestellen. 

160. Het aanbod moet gericht zijn tot de verbruiker. Valt hieronder hij die voor 
zijn persoonlijk gebruik koopt zonder inzicht van voortverkoop of beroepsmatige 
aanwending. Deze stelling die voorgehouden wordt door VanRyn en Heenen 
(a.w., 2e uitg. t. I, nr. 136) werd niet gevolgd door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deze merkte als gezamenlijk aanbod van 
produkten aan het aanbod van een etiketeermachine bij de aankoop van etiketten 
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(Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1979, onuitg., gecit. in Van Ommeslaghe, P., a. w. 
74). 

B. TOEPASSINGEN 

W el gezamenlijk aanbod 

161. De verplichting om zich terzelfdertijd ook te abonneren op een ander 
tijdschrift van dezelfde uitgever, wil men een abonnement bekomen op een 
tijdschrift, vormt een verboden gezamenlijk aanbod (Voorz. Kh. Brussel, 25 april 
1980, B.R.H., 1982, 324; Jura Falconis, 1979-80, 507). 
Bij het onderzoek van de vraag is er een gezamenlijk aanbod onderstreept Bailon, 
G.L. dat een abonnement een combinatie is van een produkt en van een dienst. 
Het tijdschrift is een produkt, de levering ervan een dienst. 
Terzake verwijt hij aan het hier besproken vonnis een zekere dubbelzinnigheid in 
de mate dat het het tijdschrift als produkt aanmerkt en toch het gezamenlijk 
aanbod van abonnementen verbiedt (Bailon, G .L. , B .R .H., 1982, 328-329). 

162. Het feit twee boeken samen te verkopen tegen voordelige voorwaarden 
zonder dat de consument de twee moet kopen en terwijl hij nauwkeurig wordt 
ingelicht nopens de mogelijkheid ze separaat te verkrijgen, is geen gezamenlijk 
aanbod. 
Er is wel gezamenlijkaanbod wanneer de consument noodzakelijkerwijze moet 
aanvaarden en toe te treden tot een club mits betaling van een bedrag voor 
dossierskosten en gedurende twee jaar per trimester een hoek moet kopen wil hij 
het recht verwerven twee of drie boeken tegen uitzonderlijk voordelige voor
waarden te kunnen verwerven. Het feit dat hij later zijn toetreding kan intrekken is 
irrelevant (Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1981, B.R.H., 1982, 57). 

163. Het feit dat het gratis verkrijgen van een film niet gebonden wordt aan een 
verkoop van benzine doch aileen aan het derde , bezoek'' van een pompstation, te 
bewijzen aan de hand van drie bezoekzegels, belet niet dat er een gezamenlijk 
aanbod zou zijn daar de doorsneeconsument het , ,bezoek'' zal uitleggen als een 
aankoop. Mogelijke verwarring is niet geoorloofd (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 
1981,B.R.H., 1982, 60 met instemmende noot Stuyck, J. ;J.T., 1982, 728 met 
noot LVB). Het hier besproken vonnis (ook afgedrukt inR.W., 1981-82, 1359 
met noot Bailon, G .L.) bekrachtigd bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 6 oktober 1981 (R.W., 1981-82, 1354) gaat niet in tegen de vroegere 
rechtspraak die stelde dat zonder aankoopverplichting gegeven voorwerpen geen 
gezamenlijk aanbod uitrnaken (Voorz. Kh. Antwerpen, 11 januari 1974, J.T., 
1974, 231; Voorz. Kh. Aarlen, 22juli 1976,Jur. Lit~ge, 1976-77, 5; Voorz. Kh. 
Antwerpen, 17 februari 1977, R.W., 1977-78, 1781 met noot De Vroede, P.; 
Antwerpen, 3 februari 1981, B.R.H., 1982, 318). 
Wat veroordeeld wordt is een onjuiste voorsteiling der verrichtingen, in de hand 
gewerkt door ontoereikende informatie. 
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164. De verkooppraktijk die er in bestaat gratis een film te geven aan wie eerst 
een film ter ontwikkeling liet geworden is als gezamenlijk aanbod van produkten 
en diensten aan te merken, in de mate dat het gratis verkrijgen van de film 
gebonden is aan de verplichting een film te Iaten ontwikkelen (Voorz. Kh. 
Brussel, 20 november 1978, Otten, nr. 106ter). Bestaat deze verplichting niet dan 
heeft men niet te doen met een gezamenlijk aanbod van produkten en diensten 
(Voorz. Kh. Brussel, 20 november 1978, Otten, nr. 106bis). 

Geen gezamenlijk aanbod 

165. Het toekennen van een bedrag van 2000fr naar aanleiding van het onder
schrijven van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is geen gezamenlijk 
aanbod van produkten of diensten. Het gaat in feite om een korting (Voorz. Kh. 
Luik, 8 december 1977, J.T., 1978, 247). 

- De uitgever van een reclameblad die aanbiedt om gratis de kleine advertenties 
van particulieren op te nemen doet geen gezamenlijk aanbod (Voorz. Kh. Door
nik, 27 januari 1982, B.R.H., 1982, 517 met noot Bailon, G.L.). 

166. In mijn vorig overzicht (!'.P.R., 1976, 687, nr. 124) heb ik melding 
gemaakt van het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Brussel (28 apri11975, B.R.H., 1975, 378 met noot van Leurquin, X,) waarin 
wordt gesteld dat verrassingsgeschenken gegeven bij het onderschrijven van een 
abonnement niet dienen te worden gepreciseerd op het ogenblik van het aanbod. 
Het volstaat dat ze beantwoorden aan een der voorwaarden gesteld in de artikelen 
36 of 37. Dit vonnis werdbekrachtigd (Brussel, 24 juni 1977, onuitg.). Dat aldus 
de consument wellicht in de kou komt te staan (Van den Bergh, R., R.W., 
1976-77, 1915) kan niet worden ontkend, de rechtspraak terzake vindt evenwel 
steun in de tekst zelf van de wet. V oorzeker heeft de Franse tekst het over 
, .. .!'acquisition d'autres produits et services determines ... ", maar dat slaat op 
het hoofdaanbod en niet op de produkten en/ of diensten die het bijkomend aanbod 
uitmaken (Van Ommeslaghe, P., a.w., 69). 

167. Als gezamenlijk aanbod zouden niet gelden de voordelen toegekend tegen 
een desgevallend gedifferentieerde vergoeding aan de leden van een ven
nootschap of een vereniging; het recht op het produkt zou dan voortvloeien uit het 
lidmaatschap en niet uit de aankoop van het eerste produkt. 
Deze regel geldt slechts in de mate dat het lidmaatschap niet een middel zou zijn 
bestemd om een gemakkelijke juridische vorm te geven aan het nemen van 
abonnementen (Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1980, B.R.H., 1982, 324). 

C. ARTIKEL 35 BEPALING VAN DWINGEND RECHT 

168. Een verkoopovereenkomst strekkende tot de levering van een modeme 
keukeninstallatie waarbij aan de koper bovendien een stereo-installatie wordt 
gegeven heeft een ongeoorloofd voorwerp, ze is dienvolgens ongeldig (Voorz. 
Kh. Kortrijk, 7 december 1981, R.W., 1982-83, 174 met noot De Vroede, P.). 
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0NDERAFDELING II 

UITZONDERINGEN OP HET VERBOD GESTELD BIJ ARTIKEL 35 

ARTIKEL 36-1" 

169. Men mag gezamenlijk tegen een globale prijs aanbieden produkten of 
diensten die een geheel vormen. Wat hieronder dient te worden verstaan wordt 
door de wet niet bepaald. 
Een m. i. niet onverdienstelijke bepaling is de volgende: , ,Produkten en diensten 
dienen beoordeeld te worden als vormend een geheel indien ze, hoewel vatbaar 
om afzonderlijk verhandeld te worden, toch , ,gewoonlijk'' in groep gekocht en 
verkocht worden, precies omdat men ze , ,normaal samen gebruikt'' (Voorz. Kh. 
Turnhout, 26 mei 1978, Otten, nr. 96). Dat deze visie evenwel niet algemeen 
gedeeld wordt zal uit de hiema gegeven voorbeelden blijken. 

170. In het vorig overzicht van rechtspraak heb ik gewezen op het vonnis van de 
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde: , ,mantels, kleren, 
vesten in daim of lederen broeken vormen geen geheel zoals dat principe bij de 
handelaars ofbij het publiek opgevat wordt (Voorz. Kh. Dendermonde, 3 oktober 
1974, Bull. Handelsregl., 1975 nr. 11-12, 29-30). 
De V oorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel hanteert een ander 
criterium: ,il echet de donner ala notion d'ensemble la portee qu'elle a dans le 
langage courant-, qu 'a cet egard un-ensembk-sedefinit, s' agissant de vetements ·
comme plusieurs pieces d'habillement assorties destinees a etre portees en
semble. 
11 n' est pas exclu que le consommateur puisse percevoir comme un ensemble au 
sens ci-dessus divers vetements assortis, meme s'ils ne sont pas toujours destines 
a etre portes simultanement, lorsqu'ils sont parfaitement coordonnes et per
mettent une multiplication de l'usage des pieces individuelles selon les cir
constances particulieres. 
Le consommateur les percevra ensemble lorsque 1' offre conjointe de ces divers 
vetements est courante et normale dans le secteur considere : il n 'est pas requis 
qu'un usage constant se soit affirme de telle offre; une mode generalisee c.a.d. 
qui n' est pas le fait du seul commerc,:ant auteur de 1' offre conjointe critiquee, peut 
susciter une telle perception pour le consommateur''. 
Zo de Voorzitter aanvaardt dat als geheel kunnen beschouwd worden ,des 
coordonnes qui permettent de varier des tenues a partir d'une tenue de base'' dan 
beschouwt hij als onaanvaardbaar het samenstellen van willekeurige ensembles 
die alleen tot doel hebben een rechtmatig karakter te verlenen aan de publiciteit 
waarin gratis een kledingstuk wordt aangeboden bij de aankoop van twee andere. 
De Voorzitter acht dus ongeoorloofd het gezamenlijk aanbod van een regen
mantel en een broek of van een rok en een mantel. Aanvaardbaar vindt hij , ,1 'offre 
conjointe de vestons sport et de deux pantalons, les pantalons s'usant plus 
rapidement que le veston" of ,l'offre conjointe d'un caban et d'un pantalon 
gratuit, !'importance du vetement complementaire etant telle que certaines care-
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gories de consommateurs auront une tendance spontanee a acheter les deux 
vetements simultanement" (Voorz. Kh. Brussel, 12 december 1977 ,J.T., 1978, 
260; Rev. Dr. Intell., 1978, 121). 

171. Een stel keukenmessen, voorsnijmessen, een hakmes, een messenslijper 
vormen geen geheel met een koffertje tafelbestekken (Voorz. Kh. Brussel, 16 
november 1976, R.W., 1978-79, 260 met instemmende noot De Vroede, P.). 
Deze beslissing werd hervormd bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
(Brussel, 4 januari 1979,R. W., 1979-80,464 metnootSwennen, H. die wijst op 
het prijsversluieringsgevaar) op grond van een m.i. aanvechtbare argumentatie: 
,de te koop aangeboden voorwerpen (tafelbestekken, voorsnijmessen, een hak
mes, een kaasmes, een messenslijper en een vleesvork) vormen een harmonisch 
geheel ten dienste van de gastvrouw die haar eetgerei doeltreffend en op uniforme 
wijze wenst te kopen. Zulks is des te meer het geval daar de meeste messen voor 
speciaal gebruik terzelfdertijd met de andere couverts aan tafel kunnen gebezigd 
worden; immers het voorsni jmes wordt gebruikt om op het laatste ogenblik onder 
het gretig oog van de gasten het rundsgebraad in stukken te snijden. De bewering 
van de eerste rechter - het hakmes hoort in de keuken en hoeft daar niet uit te 
komen - is een persoonlijke opvatting die niet noodzakelijkerwijze door aile 
gastheren dient te worden gedeeld''. 

172. Het gezamenlijk aanbod van de ontwikkeling van een film samen met een 
nieuwe film is verboden. Deze dienst en ditprodukt vormen geen geheel (Brussel, 
9 oktober 1981, B.R.H., 1982, 316). 

ARTIKEL 36-2" 

173. Onder bepaalde voorwaarden mag men gelijke produkten of diensten tegen 
een globale prijs aanbieden. De publiciteit , ,tweemaal kopen, eenmaal betalen'' 
wijst op een gezamenlijk aanbod van produkten. Ging het bier om gelijke, in de 
zin van identieke produkten, zoals bedoeld in artikel 36-2°? In het aan zijn 
oordeel voorgelegd geval verwaarloosde het Hof van Beroep te Antwerpen 
voornoemde praktijk te toetsen op haar conformiteit met artikel 36-2° (Ant
werpen, 9 maart 1976,R.W., 1976-77, 1006). 
In een gelijkaardige zaak besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat de slogan 
,tweemaal kopen, eenmaal betalen" op een praktijk wijst die strijdig is met 
artikel 35 W.H.P. en die niet gedekt wordt door artikel 36 W.H.P. 
In zijn noot onderstreept R. Van den Bergh terecht dat uit een eventueel onder
zoek van de aangekondigde praktijk zou kunnen blijken dat ze wel viel binnen het 
kader van de bij artikel36 gestelde uitzonderingen. Inderdaad de verkooppraktijk 
was de volgende: een costuum 3000 fr., twee costuums: 4000 fr. In dat geval 
evenwel moest de slogan als rnisleidende reclame worden verboden omdat hij 
onjuiste informatie verschafte nopens de voorwaarden waaronder het aangepre
zen produkt kon worden aangekocht (Antwerpen, 29 juni 1976, R. W., 1976-77, 
1914). 
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174. Het verkoopsysteem waarbij aan de koper van een bril van tenminste 350 fr 
een tweede bril waarvan de waarde 245 fr bedraagt, gratis wordt aangeboden 
maakt een gezamenlijk aanbod uit zoals bedoeld in artikel 3 5. Om te voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 36 - 2" moeten de produkten dezelfde eigenschappen 
hebben uiteraard ook wat de waarde betreft (Voorz. Kh. Antwerpen, 1 juli 1976, 
R.W., 1978-79, 2386 met noot De Vroede, P.). Dit vonnis werd bevestigd bij 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen. Hierin wordt o.m. gesteld dat uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat de, ,gelijke'' produkten waarover sprake in artikel36 
- 2" volkomen identieke vormen, grootte, afmetingen, kenmerken en waarde 
moeten hebben (Antwerpen, 10 mei 1979, R.W., 1979-80, 654). 

ARTIKEL 37-3° 

175. Op grond van artikel37- 3" is het toegelaten kosteloos met een hoofdpro
dukt of -dienst aan te bieden kleine diensten en onbeduidende voorwerpen door 
het handelsgebruik aanvaard, evenals de levering, de plaatsing, het nazicht en het 
onderhoud van de verkochte produkten. 
Vraag is wat is een kleine dienst of een onbeduidend voorwerp door het han
delsgebruik aanvaard? In hun gezaghebbend werk (Les Pratiques du Commerce, 
nr. 479) suggereren De Caluwe, A., Delcorde, A.C. en Leurquin, X., als 
criterium de 5% regel te hanteren waarover sprake in artikel 37 - 5". Zoals ik 
hiema zal aantonen is dit criterium uiterst gevaarlijk en van aard aan de uitzon
dering gesteld bij artikel 37 - 3" een zo ruime toepassing te geven dat de 
principiele verbodsbepaling van artikel 35 er sterk wordt door uitgehold. 

176. Het hof van beroep te Gent hanteerde het 5% criterium in de hiema 
uiteengezette zaak. 
De functie van ceremoniemeester bij een begrafenisplechtigheid (begeleiden van 
de lijkkist in de lijkwagen, helpen bij het dragen van de kist, aanwijzen van 
voorbehouden plaatsen, begeleiden van familieleden of vrienden van de overle
dene, schikken en plaatsen van bloemen, en dies meer, heeft een eigen geaard
heid, is volkomen los te zien van het bedrijf van begrafenisondememer en is 
alleszins vatbaar voor een afzonderlijke prijsbepaling, die ongetwijfeld de 5% 
zou overtreffen waarvan sprake in artikel 37 - 5" zodat die bedrijvigheid van 
ceremoniemeester niet als een kleine dienst kan bestempeld worden. 
De gratis toelevering van een ceremoniemeester bij een begrafenisplechtigheid is 
alleszins geen veralgemeende praktijk die alsdusdanig door het handelsgebruik 
aanvaard is, al voeren andere begrafenisondememers in het Gentse dezelfde 
publiciteit (Gent, 7 mei 1980, B.R.H., 1981, 103). 

177. Er zou kunnen geargumenteerd worden dat het gevaar verbonden aan het 
hanteren van het 5% criterium opgevangen wordt door het feit dat artikel 37 - 3" 
stelt dat deze kleine diensten en onbeduidende voorwerpen door het handels
gebruik dienen aanvaard te worden. Of deze tweede voorwaarde een voldoende 
garantie betekent kan worden betwijfeld. Waarom zou in een bepaalde sector 
geen gebruik kunnen ontstaan dat er in bestaat voorwerpen te geven waarvan de 
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aankoopprijs niet hoger Iigt dan 5% van de verkoopprijs van het hoofdprodukt of 
-dienst? Zo dergelijk handelsgebruik zich zou ontwikkelen en men het 5% 
criterium hanteert dan wordt het gratis geven van een muziekinstrument ter 
waarde van 25.000 fr bij de aankoop van een wagen van 500.000 fr het toegeven 
van een onbeduidend voorwerp. 

178. Voorzeker kan er gerekend worden op het gezond verstand van de rechter 
zoals uit volgend geval blijkt: er is geen handelsgebruik, aldus de Voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel te Brussel, dater in bestaat armbanden, kettingen 
en/of hangers gratis te geven bij de aankoop van kledingstukken (Voorz. Kh. 
Brussel, 4 december 1978, J.T., 1979, 504). 

179. In niet gepubliceerde beslissingen hebben resp. de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Antwerp en (vonnis van 4 november 1982) en het Rof van 
Beroep te Antwerpen (arrest van 8 november 1982) het 5% criterium bij de 
beoorde1ing van wat als onbeduidend voorwerp moet gelden, verworpen. 

In dezelfde zin besliste ook de V oorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Turnhout: het gratis rondrijden in de koninklijke huwelijkswagen, van hetzij een 
bruidspaar op de dag van het huwelijk, hetzij van wie dan ook, een dagje uit door 
gans Belgie wordt aangeboden bij de aankoop van waren voor een waarde van 
minimum 75.000fr. Ret gaat hier niet om een algemeen gebruik: de concrete 
kostprijs en waarde van de aangeboden dienst ten andere blijkbaar aan het bedrag 
van de minimum aankoop aangepast, bewijst integendeel de beduidende en zeker 
ongewone aard ervan (Voorz. Kh. Turnhout, 18 februari 1977, Otten, m. 78). 

ARTIKEL 37-4" 

180. Ret is ook toegelaten kosteloos samen met een hoofdprodukt of dienst 
monsters uit het assortiment van de fabrikant of van de verdeler aan te bieden. Ret 
geven van een film door een brandstofproducent kan niet gedekt worden door 
voomoemde uitzondering omdat een kleurenfilm geen monster is uit het assoiti
ment van de brandstofproducent. (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981, B.R.H., 
1982, 60). Na uitspraak van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel heeft 
de brandstofproducent zijn inschrijving in het handelsregister uitgebreid tot de 
verkoop van produkten en materialen betreffende de fotografie en de uitvoering 
van alle fotografische werken. Ret Rof van Beroep houdt met deze wijziging geen 
rekening (Brussel, 6 oktober 1981 ,R.W., 1981-82, 1354). Wordtdeze beslissing 
niet geadstrueerd dan ligt zein de lijn van de rechtspraak: die aan de aanpassingen 
van de inschri jving in het handelsregister met als duidelijk oogmerk het succesvol 
ornzeilen van de handelspraktijkenwet elke invloed op de beoordeling van de 
gewraakte praktijk ontzegt (zie o.m. Gent, 23 november 1979, R. W., 1979-80, 
2099; Antwerpen, 21 april1980, B.R.H., 1980, 555). 

ARTIKEL 37-5" 

181. De uitzondering waarvan het meest toepassing wordt gemaakt is ontegen
sprekelijk deze bepaald bij artikel 37 - 5° dat stelt dat kosteloos samen met het 
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hoofdprodukt of -dienst mogen worden aangeboden voorwerpen waarop onuit
wisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke als
dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de 
aanbieder ze heeft gekocht, niet meer bedraagt dan S% van de verkoopprijs van 
het hoofdprodukt of van de dienst, waarmede zij worden gegeven. 
Een handige marrier om zich op deze uitzonderingsbepaling te beroepen bestaat er 
in bij het aanbod van het hoofdprodukt het schenken van een gekend merkprodukt 
te beloven. Wanneer dan evenwel het hoofdprodukt wordt aangekocht blijkt het 
, ,geschenk'' niet het beloofde merkprodukt te zijn maar een ander gelijkaardig 
produkt waarop het door artikel37- so vereiste reclameopschrift onuitwisbaar en 
duidelijk zichtbaar is aangebracht. Uiteraard wordt ook- en wellicht dank zij 
deze substitutie- de S% grens geeerbiedigd. In een degelijk gemotiveerd arrest 
heeft het Hof van Beroep te Bergen deze praktijk veroordeeld. De wetmatigheid 
van de voorgestelde verrichting dient te worden beoordeeld in functie tot de 
formulering van het aanbod, aldus het hof (Bergen, 9 november 1981 ,J. T., 1982, 
293 met noot De Vroede P.). In een onuitgegeven vonnis van 7 december 1981 
heeft de V oorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik eenzelfde standpunt 
ingenomen. 

182. Artikel3 7 - so stelt dat het reclameopschrift goed zichtbaar moet zijn. Na de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent (zie De Vroede, P., ,De 
wet op de Handelspraktijken", T.P.R., 1979, 130) onderstreept het Hof van 
Beroep te Antwerpen dat met goed zichtbaar bedoeld wordt , ,goed zichtbaar bij 
het gebruik van bet l<:osteloos gegeven produkt''. Ret ging in deze om een gouden 
ring die bij de aankoop van meubelen werd geschonken. Aan de binnenzijde van 
die ring stond de inscriptie van de naam van de meubelfirma. Dat volstaat niet 
want ,bij het dragen van de ring is geen enkel teken van reklame zichtbaar" 
(Antwerpen, 8 november 1982, onuitg. A.R. 2S24/81). 
Een vermelding in kleine letters van de firmanaam beantwoordt evenmin aan het 
vereiste van goede zichtbaarheid (Voorz. Kh. Brussel, 4 december 1978, J.T., 
1979, S04). 

183. Voor de berekening van de S% grens dient rekening gehouden met de totale 
kostprijs van het aangekochte produkt, d.w.z. aankoopprijs + B.T.W. (Voorz. 
Kh. Brussel, 4 december 1978, J.T., 1979, S04). 

ARTIKEL 38-3" 

184. Samen met het hoofdprodukt of -dienst mogen ook, onder bepaalde voor
waarden kosteloos titels worden aangeboden die recht geven op een ristomo in 
geld. Naar aanleiding van een verkoopsmanifestatie gaven handelaars aan hun 
kopers een schild per schijf van 200 fr minimum, in specien uit te wisselen tegen 
zijn waarde. Een immatriculatienummer werd hiervoor vanwege de Minister van 
Economische Zaken bekomen. Toch veroordeelde de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Luik het verkoopprocede omdat op de schilden geen 
vermelding van de geldwaarde voorkwam en de bij artikel 38 - 3° a en b aan de 
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klientele te verschaffen informatie ontbrak: (Voorz. Kh. Luik, 3 januari 1978, Dix 
ans .. . , 119, 69). 

ARTIKEL 38-4• 

185. De zogenaamde getrouwheidskaarten vai1en onder de toepassing van artikel 
38 - 4°. Zo in deze betwistingen niet bekend zijn, is het aangewezen terzak:e te 
vermelden de studie van Bailon, G .L., ,Getrouwheidskaarten (art. 38 - 4° 
W.H.P.) (B.R.H., 1982, 252-261). 

AFDELING VI 

OPENBARE VERKOPEN (art. 44-50) 

A. ALGEMEEN 

186. Een openbare verkoop zoais bedoeld in artikel44 W .H.P. gebeurt bij opbod 
ofbij afslag (Voorz. Kh. Hasselt, 11 maart 1977 ,Limb. Rechtsleven, 1979, 23). 

B. KUNSTWERK 

187. Open bare verkopen die be trekking hebben op kunst-, verzamelings- of 
antikwariaatsvoorwerpen blijven buiten het toepassingsgebied van de wet op de
handelsprak:tijken. Enkele betwistingen hebben zich terzak:e voorgedaan. 

De bepaling m.b.t. kunstwerken die in het gemeenschappelijk E.E.G.-douane
tarief voorkomt en waarnaar het on twerp van zevende B. T. W. -richtlijn verwijst, 
is voorzeker niet van aard om aile problemen op te lossen omdat ze slechts handelt 
over schilderijen, schilderingen en tekeningen geheel met de hand vervaardigd, 
originele gravures, originele etsen, originele litho's, originele standbeelden en 
origineel beeldhouwwerk. 

188. De reele problemen stellen zich m.b.t. voorwerpen van toegepaste kunst 
bvb. tapijten. Het Hof van Beroep te Antwerpen stelde in een arrest van 15 juni 
1978 dat het feit dat tapijten volledig met de hand waren gemaakt niet voor gevolg 
heeft deze tapijten ais kunstvoorwerpen te kunnen aanmerken (Otten, nr. 98). De 
V oorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt zag het net andersom 
(Voorz. Kh. Hasselt, 27 februari 1980, Limb. Rechtsleven, 1980, 23 met noot 
Hansen M.). 

189. Dat geen kunstenaar als auteur of ontwerper van de in beslag genomen 
tapijten gekend is, volstaat niet om deze tapijten niet als kunstvoorwerpen aan te 
merken. Ook het argument dat de inkoopfak:tuur van een tiental van de voor de 
openbare verkoop bestemde tapijten de prijs aangeeft per m2 ' een douanevereiste 
ingevolge de terzak:e dienende reglementering, is niet van doorslaggevende aard 
om een voorwerp niet ais kunstvoorwerp te beschouwen, aldus het Hof van 
Beroep te Gent zetelend in correctionele zak:en (Gent, 30 juni 1982, onuitg. nr. 
333/82 van het Parket en nr. 48.403 van het arrest). 

929 



190. Gaat het om voorwerpen die in serie werden gemaakt dan kunnen zij geen 
aanspraak maken op het predikaat kunstvoorwerp (Voorz. Kh. Turnhout, 28-30 
april1976,Rev. Dr. Intel!., 1978,298 metnootDe VroedeP. m.b.t. porceleinen 
zilverwerk en bevestigd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, 15 juni 
1978, Otten, nr. 98). 
In dezelfde gedachtenorde blijft ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koop
handel te Brugge: ,Een nieuw tapijt is slechts een kunstvoorwerp wanneer het 
om een enig stuk gaat. Tapijten met een grote verspreiding kunnen niet aange
merkt worden als kunstvoorwerpen in de zin van artikel 44-3° (Voorz. Kh. 
Brugge, 30 april1981, R.W., 1982-83, 1196 met noot De Vroede P.). 
Minder overtuigend is het argument van de V oorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Turnhout wanneer hij het karakter van kunstvoorwerp ontzegt aan 
meubelen omdat ze in geen enkele stijlklasse in te deleq zijn, hetzij van recente 
datum of nieuw of werden getransformeerd (Voorz. Kh. Turnhout, 8 maart 1976, 
R.W., 1978-79, 730 met noot De Vroede P.). 

C. VERZAMELINGSVOORWERP 

191. In een onuitgegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent wordt 
inzake verzamelingsvoorwerpen het volgende gezegd: , ,Het onderscheid dat de 
wetgever heeft willen maken tussen kunstvoorwerpen en verzamelingsvoorwer
pen werd o.a. ingegeven door het feit dat een kunstvoorwerp niet objectief 
waardeloos kan zijn,' terwijl een verzamelingsvoorwerp in veel gevallen slechts 
een subjectieve waarde heeft of zelfs waardeloos is. Een verzameling kan men 
ook aanleggen van objectief waardeloze voorwerpen bvb. bierviltjes, suiker
zakjes, enz., een kunstverzameling niet. 
Andere kenmerken van de verzameling zijn een bepaalde gelijkaardigheid en 
meervoudigheid van de verzamelde voorwerpen. Die kenmerken behoeft een 
kunstvoorwerp niet te hebben. 
Het is degene die ,verzamelt" die de bestemming van verzamelingsvoorwerp 
aan de aangekochte, geruilde of ten geschenke ontvangen zaak geeft en niet de 
vorige eigenaar van die zaak, al is het vanzelfsprekend niet uitgesloten dat de 
aldus door de verzamelaar verkregen zaak reeds in hoofde van zijn vorige 
eigenaar een verzamelingsvoorwerp was. Een verzamelingsvoorwerp kan zijn 
hoedanigheid alsdusdanig verliezen, een kunstvoorwerp zal zijn hoedanigheid 
behouden (Corr. Gent, 22 december 1982, onuitg. vonnis nr. 4915). 

D. ANTIQUARIAATSVOORWERP 

192. Inzake antiquariaatsvoorwerpen wordt het door de douane aangewende 
criterium, zijnde meer dan 100 jaar oud, gehanteerd (De Vroede, P., noot bij 
Voorz. Kh. Turnhorit, 28-30 april 1978, Rev. Dr. Intel!., 1978, 299). 

E. NIEUW OF GEBRUIKTE PRODUKTEN? 

193. Artikel 45 W.H.P. bepaalt dat als nieuw produkt wordt beschouwd ieder 
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produkt dat geen duidelijke tekenen van gebruik vertoont. Dit is uiteraard een 
feitenkwestie die door deskundigen moet worden uitgemaakt. 

194. Ben openbare verkoop van produkten die niet als kunstvoorwerpen worden 
beschouwd en evenmin onder een andere uitzondering van artikel 44 valt, mag 
enkel betrekking hebben op reeds gebruikte produkten (art. 45) (Stuyck, J., noot 
bij Voorz. Kh. Turnhout, 10 oktober 1980, R.W., 1980-81, 2822). 

F. AANKONDIGINGEN M.B.T. OPENBARE VERKOPEN 

195. De bepalingen van de artikelen 44 en 45 W.H.P. worden geschonden 
wanneer een openbare verkoop van antikwiteiten, kunst- en verzamelingsvoor
werpen wordt aangekondigd dan wanneer niet aile te koop geboden voorwerpen 
aan deze voorwaarden voldoen. 
Het is zonder belang terzake of tussen de te koop aangeboden voorwerpen een 
gedeelte, mogelijk zelfs het overwegend gedeelte inderdaad hetzij kunst-, verza
melings- of antikwariaatsvoorwerpen zijn (Voorz. Kh. Turnhout, 28-30 april 
1978, Rev. Dr. Intell. 1978, 298 met noot De Vroede, P. bevestigd Antwerpen, 
15 juni 1978, Otten, nr 98). 

196. In een advertentie m. b. t. een openbare verkoop wordt aangekondigd dat de 
te verkopen goederen afkomstig zijn van het faillissement van twee meubelzaken. 
Het blijkt evenwel dat een hoeveelheid der te koop gestelde goederen niet tot de 
faling behoren. Het gaat hier om een handeling strijdig met de eerlijke han
delsgebruiken die beroepsbelangen van andere handelaars, vnl. hun normale 
concurrentiele afzet van soortgelijke goederen schaadt (Voorz. Kh. Turnhout, 17 
december 1976, Otten, nr. 71 zie ook: Voorz. Kh. Brussel, 18 december 1978, 
B.R.H., 1979, 130 en Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 
137). 

G. VERHOUDING OPENBARE VERKOOP - REIZENDE VERKOOP 

197. Het is mogelijk dat een openbare verkoop die volledig aan de wettelijke 
vereisten voldoet, als reizende verkoop (art. 53 W.H.P.) zou kunnen verboden 
worden. 
Steunend op een beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
teLeuven (6 juni 1974,R.W., 1974-75, 1959 metnootStuyck, J.) had ikreeds in 
rnijn vorig overzicht van rechtspraak op deze mogelijkheid gewezen (De Vroede, 
P., ,Overzicht van Rechtspraak, Wet op de Handelspraktijken", T.P.R., 1976, 
693, nr. 140). 
Tijdens de hier behandelde periode kwam deze verhouding opnieuw ter sprake. 
Ben openbare verkoop wordt aangekondigd met vermelding dat voorafgaandelijk 
aan de veiling, tijdens de tentoonstelling aankooporders worden aanvaard en 
toegewezen. Het gaa:t hier om nieuwe juwelen. Deze te koop aanbieding is een 
reizende verkoop omdat die verkoop gebeurt in een hotel waar de verweerder 
geen vestigingszetel, noch bijhuis, noch handelsagentschap heeft terwijl er geen 
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continu'iteit is in de verkopen in de zin dat van een bijhuis kan gesproken worden 
(Voorz. Kh. Hasselt, 3 december 1976, Otten, nr. 68). 
198. Een verkoop wordt aangekondigd als , , Unieke Openbare Verkoop''. Onder 
de te koop aangeboden waren komen voor Perzische tapijten die zullen verkocht 
worden ,stuk voor stuk tegen elk aannemelijk aanbod". De formulering van 
deze verkoopswijze wijst er op dat met de kandidaat-koper van een tapijt op een 
individuele wijze gemarchandeerd wordt tot een akkoord over het laagste bod van 
de kandidaat-koper aannemelijk voor de verkoper. Dusdanige verkoop is geen 
openbare verkoop in de zin van artikel 44 W.H.P., het is zonder meer een 
reizende verkoop, de bijstand van een gerechtsdeurwaarder brengt deze aard van 
reizende verkoop geenszins in het gedrang (Voorz. Kh. Turnhout, 30 januari 
1981, Otten, nr. 131). 

AFDELING VII 

. AFGEDWONGEN AANKOPEN (art. 51) 

·t99. Het afleveren van een produkt via de post aan iemand die zijn abonnement 
rechtsgeldig heeft opgezegd schendt artikel51 W.H.P. (Antwerpen, 1 december 
1981, B.R.H., 1982, 525). 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout (1 oktober 1976, 
J.T., 1977, 241 met kritische noot van Th. Bourgoignie) had er anders over 
geoordeeld. De zogezegde overtiedingvan artilcel51restilteerde, alaus de Voor
zitter uit materiele vergissingen begaan zonder kwade trouw of opzet. De Voor
zitter achtte het ook aanvaardbaar dat een firma- het ging over een postorder
bedrijf- die 500.000 bestellingen per jaar ontvangt circa 1000 annulaties per 
dag, zou te verwerken krijgen! 
Het Hof verbiedt niet het versturen van aanmaningen tot betaling van betaalde of 
niet betaalde facturen in b. v. verstuurde maar niet bestelde produkten omdat het 
niet onder het verbod van artikel 51 W.H.P. valt (Stuyck, J., ,Afgedwongen 
aankoop: Het arrest van het Hof van Antwerpen- 1 december 1981'', B.R.H., 
1982, 615). 

AFDELING VIII 

KETTINGVERKOOP (art. 52) 

200. In een onuitgegeven vonnis werd toepassing gemaakt van artikel 52 
W.H.P. dat de verkoop volgens het zogenaamde ,sneeuwbalprocede" of vol
gens soortgelijke procede's en het deelnemen aan zulke verkopen verbiedt (Corr. 
Brussel, 12 maart 1982). 
Het gehuldigde verkoopsysteem gebeurde door tussenkomst van drie kategorieen 
zelfstandige verdelers. 
1. De lokale verdeler die, na een inschrijvingsrecht te hebben betaald, de pro-
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dukten verkoopt (het ging om zeep) die hij heeft aangekocht bij de rechtstreekse 
verdeler mits een remise van 25% op de verbruikersprijs. 
2. De rechtstreekse verdeler: iedereen die wenst rechtstreekse verdeler te worden 
dient een belangrijke investering te doen en aan de organiserende vennootschap 
(Home Family Products) een som te betalen ten bedrage van minimum 55.000 fr 
en maximum 75.000 fr. Op de produkten die hij aankoopt krijgt hij een remise van 
40% op de verbruikersprijs. Hij mag direct aan de verbruikers verkopen (hij wint 
dan 40% op de verkoopprijs) of aan een lokale verdeler aan wie hij 25% moet 
afstaan. Zijn winst bedraagt in dat geval 15%. 
3. De algemene verdeler: aileen de rechtstreekse verdeler die aan alle voorwaar
den heeft voldaan kan algemeen verdeler worden. Hij verbindt er zich toe aan 
H.F.P. een bijdrage te betalen voor de opleidingskosten en bovendien tenrninste 
een rechtstreekse verdeler aan te werven. 

Hij koopt produkten rechtstreeks bij de vennootschap H.F .P. en krijgt 50% op de 
verbruikersprijs. Hij kan rechtstreeks aan de verbruiker verkopen of aan een 
rechtstreekse verdeler. In het eerste geval heeft hij 50% winst, in het andere 
slechts 10%. 
Het hele systeem is gebaseerd minder op de verkoop van produkten dan op het 
recruteren van nieuwe zelfstandige verdelers, vooral rechtstreekse verkopers die 
belangrijke investeringen moeten doen, die op hun beurt andere verdelers moeten 
recruteren die zullen investeren en op hun beurt andere verdelers zoeken tot de 
markt zal verzadigd zijn. 
Heeft men bier niet te doen met een sneeuwbalprocecte in de eigenlijke betekenis 
dan is het ongetwijfeld als , ,soortgelijk procecte'' aan te merken. Een veroorde
ling werd dan ook uitgesproken. 

AFDELING IX 

REIZENDE VERKOPEN (art. 53) 

A. ALGEMEEN 

201. De interpretatie van artikel 53 heeft zoals geweten aanleiding gegeven tot 
tal van betwistingen. Zoals de Raad van State (arrest nr. 18.848 van 15 maart 
1978) terecht opmerkt is de wettelijke definitie van de reizende verkoop zo breed 
dat ze de drie soorten ambulante handel bedoeld in artikel2 van het K.B. nr. 82 
van 28 november 1939 omvat. 
Omwille van deze brede definitie is de wetgever verplicht geweest in artikel 53, 
eerste lid W.H.P. uitdrukkelijk de ambulant<t handel uit het toepassingsveld van 
dit artikel 53 te sluiten. 

B. AFBAKENING REIZENDE VERKOOP-AMBULANTE HANDEL. HET BEGRIP 

, ,LOKALEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK'' 

202. De moeilijkheden zijn daarmee niet opgelost omdat de formulering van een 
der drie soorten ambulante handel voor twee interpretaties vatbaar is. Als am-
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bulante handel wordt inderdaad o.m. aangemerkt de te koop aanbieding en de 
verkoop in lokalen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd voor 
de verkoop of te koop aanbieding. 
Vrij algemeen wordt aangenomen dat de specifieke verkoop- of te koop aan
biedingsbestemming een objectieve voorwaarde is, m.a.w. dat deze specifieke 
bestemming niet mag bepaald worden door de verboden verkoopactie zelf (Gent, 
27 juni 1975, R.W., 1975-76, 931 met instemmende noot van Stuyck, J.). 

203. Met betrekking tot het begrip toegankelijk voor het publiek werden twee 
stellingen geformuleerd: 
a. het volstaat dat op het ogenblik van de te koop aanbieding of de verkoop het 
lokaal voor het publiek toegankelijk is, 

b. de toegankelijkheid voor het publiek is een aan de plaats verbonden hoedanig
heid, m. a. w. de toegankelijkheid voor het publiek is een objectieve voorwaarde, 
zij dient bestendig te zijn ook wanneer er geen verkoop of te koop aanbieding 
plaats heeft. 

204. Mede onder invloed van de in toepassing van de wetgeving op de ambulante 
handel getroffen beslissingen (zie De Vroede, P., Handboek, 2e uitg. n° 423) 
werd meestal voor de eerste stelling geopteerd en werden o.m. als toegankelijk 
voorhetpubliek aangemerkthotelzalen (Gent, 27 juni 1975,R.W., 1975-76, 931 
metinstemmende noot Stuyck, J.), banketzalen van traiteurs (Gent, 24 mei 1974, 
B .R.H., 1975, 567 met instemmende noot Rothe, M.), bioskopen (Voorz. Kh; 
Brussel, 25 november 1974, B.R.H., 1975, 590, bevestigd Brussell december 
1976, Rev. Dr. Intel!., 1977, 252) en privezalen voor commerciele doeleinden 
verhuurd (Voorz. Kh. Dendermonde, 16 april 1973, R.W., 1973-74, 2287; 
B.R.H., 1973,497 met nootLeurquin, X.; Voorz. Kh. Turnhout, 5 maart 1976, 
R.W. 1978-79, 729; Voorz. Kh. Turnhout, 25 oktober 1976; R.W., 1976-77, 
1531 met instemmende noot van Stuyck, J.; Voorz. Kh. Brugge, 20 mei 1976, 
R.W., 1977-78, 2593; Voorz. Kh. Antwerpen, 4 februari 1977, B.R.H., 1977, 
722 met kritische noot De Vroede, P., bevestigd Antwerpen, 19 december 1978, 
R.W., 1978-79, 1792 met noot Van den Bergh, R.). 

205. De andere stelling die steeds de rnijne is geweest (De Vroede, P., Hand
hoek, 2e uitg. nr. 424) kende minder bijval (Voorz. Kh. Hasselt, 3 juli 1972, 
B.R.H., 1975, 359; Voorz. Kh. Hasselt, 18 juni 1916,Bull. Handelsregl., 1978, 
nr. 15-16, 82; Gent, 20 november 1973, R.W., 1974-75, 50; Voorz. Kh. 
Kortrijk, 19 februari 1976, Otten, nr. 53; Voorz. Kh. Antwerpen, 8 november 
1980, B.R.H., 1981, 470). 
Ook het Hof van Beroep te Antwerpen sprak zich in die zin uit: ,door lokalen 
toegankelijk voor het publiek moet verstaan worden de plaatsen die bestendig 
toegankelijk zijn voor het publiek en niet aileen deze die ter gelegenheid van de 
verkoop toegankelijk worden gemaakt. Een dergelijke verkoop is een reizende 
verkoop in de zin van artikel 53 W.H.P." (Antwerpen, 17 december 1980, 
B.R.H., 1982, 51 met noot Stuyck, J.). 
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206. In zijn arrest van 19 maart 1982 (R.W., 1982-83, 628 met noot De Vroede, 
P.) heeft het Hof van Cassatie orde op zaken gesteld. De toegankelijkheid voor 
het publiek in de zin van artikel2, eerste lid van het K. B. nr. 82 van 28 november 
1939 is een objectief kenmerk van de plaats waar men verkoopt dat niet afhangt 
van de enkele wil van de leurhandelaar, die, zoals ten deze, naar de vaststellingen 
van het arrest, een zaal in gebruik neemt om gedurende twee namiddagen zijn 
koopwaar aan te bieden en te verkopen en die zaal te dien einde voor het publiek 
openstelt. De vereiste toegankelijkheid impliceert dat de plaats, uit haar aard, 
gewoonlijk voor eenieder toegankelijk is. 
Het is meteen duidelijk dat een verkoop of een tekoopaanbieding in lokalen -
niet vermeld in de inschrijving in het handelsregister - die niet bestendig 
toegankelijk zijn voor het publiek als reizende verkoop dient te worden aange
merkt. 

C. ZIJN OPEENVOLGENDE VERPLAATSINGEN NOODZAKELIJK? 

207. Voor de toepassing van artikel 53 is het niet vereist dat de handelaar een 
systeem aanwendt dat bestaat in opeenvolgende verplaatsingen der goederen ten 
einde zein ongewone lokalen te verkopen (,Overzicht", T.P.R., 1976, 694 nr. 
145). 

Dit standpunt werd nog bevestigd bij vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel. De Voorzitter voegt er aan toe , ,De handelaar die de 
bestendigheid inroept van de bezetting en uitbating van de lokalen waar hij 
verkopen organiseert moet er zich van onthouden in de voor het publiek bestemde 
publiciteit de indruk te geven dat de tentoonstellingen en te koop aanbiedingen die 
het kan bekijken in deze lokalen slechts een tijdelijk karakter zullen hebben'' 
(Voorz. Kh. Brussel, 8 januari 1979, J.T., 1979, 342). 

D. DE VERMELDINGEN IN DE INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER 

208. Voor de toepassing van art~el 53 W.H.P. staan de inschrijving'in het 
handelsregister en de daarin' voorkomende vermeldingen centraal. 

Handelt in strijd met artikel53 W.H.P., hij die zonder enige inschrijving in het 
handelsregister in een danstent feestelijkheden inricht (Voorz. Kh. Turnhout, 23 
oktober 1981, B.R.H., 1982, 302; Voorz. Kh. Turnhout, 5 september 1980, 
R.W., 1980-81, 1947 met noot De Vroede, P., impliciete oplossing). 

Het te koop aanbieden van produkten in een verkoopinrichting die niet voorkomt 
in de inschrijving in het handelsregister is een reizende verkoop en moet dienvol
gens verboden worden (Voorz. Kh. Oudenaarde, 23 december 1980, B.R.H., 
1981, 477 met noot De Vroede, P.; Voorz. Kh. Brussel, 20 maart 1979, J.T., 
1979, 285). 

De te koop aanbieding van produkten uit de hand in een lokaal waar de verkoper 
geen vestiging heeft en die niet gedekt is door een leurkaart is als reizende 
verkoop aan te merken (Voorz. Kh. Hasselt, 22 november 1980, B .R.H., 1981, 
472). 
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209. De vermeldingen van de inschrijving in het handelsregister volstaan even
wei niet. 
De inschrijving in het handelsregister van een bijhuis zonder installatie noch 
personeel, dat eens per jaar of nog minder gehuurd wordt, is louter fictief en 
duidelijk gebeurd met het doel de wet te ontduiken (Antwerpen, 21 april1980, 
B.R.H., 1980, 555). 
Voor de toepassing van artikel 53 W;H.P. is vereist dat de inschrijving in het 
handelsregister een reeel karakter heeft en een verkoopplaats betreft voor een 
doorlopende handelsactiviteit (Gent, 23 november 1979, R. W., 1979-80, 2099 
met noot De Vroede, P.). 

E. HET BEGRIP ,BIJHUIS" 

210. Artikel 53 W.H.P. geeft geen definitie van het begrip ,bijhuis". Een 
bijhuis onderstelt een zekere bestendigheid van uitbating en toezicht en is zeker 
niet een plaats waar dezelfde handel gewoonlijk niet uitgeoefend wordt (Ant
werpen, 21 april1980, B.R.H. 1980, 555; in dezelfde zin Voorz. Kh. Kortrijk, 
19 februari 1976, Otten, nr. 53). 

F. HET BEGRIP , ,HANDELSBEURS'' 

211. De uitstalling met het oog op de verkoop, te koop aanbieding ofverkoop is 
niet als reizende verkoop aan te merken wanneer deze verrichtingen plaats hebben 
i;lokalen-gebruikt vooreenhandelSbeurS(art.-53~ tweedelld in fine).-- -

Terzake dient gewezen op een discrepantie tussen de Franse en de Nederlandse 
tekst van de wet. De Franse tekst zegt , ,locaux occupes par une foire com
merciale'' ; wil men dus aan het verbod van artikel 53 ontsnappen dan dient de 
verkoop op de te koop aanbieding te gebeuren in lokalen waar een handelsbeurs 
plaats heeft. 
In de Nederlandse tekst staat: ,lokalen gebruikt voor een handelsbeurs" en dat 
kan gei:nterpreteerd worden in de zin van , ,het volstaat dat de lokalen voor een 
handelsbeurs kunnen gebruikt worden". Aldus werd deze finale van artikel 53 
gei:nterpreteerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent in 
een vonnis van 13 november 1982 (onuitgegeven). 
In een eveneens onuitgegeven arrest stelt het Hof van Beroep te Gent orde op 
zaken: de wetgever heeft veeleer de manifestatie dan het lokaal bedoeld. Dit 
wordt beklemtoond door de Franse tekst die gelijkwaardig is. Iedere verwarring 
ware vermeden geworden indien niet ,gebruikt voor" maar ,gebruikt door" 
ware geschreven geworden (Gent, 17 januari 1983, onuitg. A.R. 19.421/82). 

212. Het begrip handelsbeurs wordt in artikel 53 niet gedefinieerd evenrnin 
worden toepassingscriteria verschaft. Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen 
is een handelsbeurs een plaats waar een aantal handelaars voor een beperkte duur 
bij elkaar te vinden zijn en waar zij-min of meer georganiseerd- hun goederen 
in hun aantrekkelijkheid en/of nieuwigheid aan het publiek voorstellen hopend 
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dat hierdoor de verkoop van deze goederen zal gestimuleerd worden (Antwerpen, 
2 juni 1981, R.W., 1981-82, 1770 met noot De Vroede, P.). 

213. De esplanade van de hallen van een jaarbeurs is als een verlengde van de 
jaarbeurs te beschouwen, een te koop aanbieding aldaar is niet als reizende 
verkoop aan temerken (Voorz. Kh. Luik, 24 november 1980,Dixans .. . , 120, nr. 
72). 

G. TENTOONSTELLING = UITSTALLING MET HET OOG OP DE VERKOOP? 

214. · Als reizende verkoop wordt niet alleen aangemerkt de te koop aanbieding 
en de verkoop van produkten aan verbruiker maar ook de uitstalling met het oog 
op de verkoop. 

De voorstelling vanjuwelen door een persoon wiens beroep het is raadgever te 
zijn in investeringen in edelstenen, dient te worden gelijkgesteld met een uitstal
ling met het oog op de verkoop. V oomoemde persoon evenmin als zijn lastgever 
hebben hun voomaamste inrichting of bijhuis niet in het hotel waar de voorstel
ling zal plaats hebben. Dus is artikel 53 W.H.P. van toepassing (Voorz. Kh. 
Luik, 21 november 1980, B.R.H., 1981, 474 met noot De Vroede, P.). 

215. Ditzelfde standpunt werd voorheen reeds ingenomen door de Voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde en zulks op basis van een m.i. 
overtuigende motivering. , ,De belanghebbende firma die een tentoonstelling van 
tapijten organiseert heeft een inschrijving in het handelsregister genomen met 
vermelding van het lokaal waar de tentoonstelling plaats heeft. Als handelswerk
zaarnheid heeft zij , ,handelspromotie'' aangeduid. De gedaagde toont niet aan dat 
de door haar te Rouse gevoerde aktiviteit een verrichting zou zijn die buiten haar 
maatschappelijk doel valt en waar bovendien alle winstbejag zou ontbreken. Zo 
het er niet om te doen was de bezoekers de gelegenheid te geven de geexposeerde 
of eraan gelijkende koopwaar te verwerven zou het geen zin gehad hebben een 
inschrijving in het handelsregister te nemen voor groot- en kleinhandel in Oos
terse tapijten (Voorz. Kh. Oudenaarde, 6 december 1976, Bull. Handelsregl., 
1978, nr. 15-16, 68). 

H. HETK.B. VAN22 APRIL 1974 

216. Overeenkomstig artikel 53, eerste lid kan de Koning op het verbod van 
reizende verkoop afwijkingen verlenen voor produkten of in de voorwaarden die 
Hij stelt. De Koning heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt bij K.B. van 22 
april 1974. 

a) Artikell 

In artikel1 van het K.B. werd het begrip reizende verkoop opnieuw- en anders 
- gedefinieerd door te stellen: de reizende verkoop is deze welke plaats heeft in 
een prive lokaal, dit is een lokaal dat niet toegankelijk is voor het publiek. Reeds 
in mijn vorig overzicht van rechtspraak had ik de stelling verdedigd dat dit artikel 
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onwettelijk was (De Vroede, P., ,Overzicht", T.P.R., 1976,699, nr. 154). De 
Raad van State zag het eveneens zo en vemietigde op annulatieberoep voomoemd 
artikel 1 (arrest nr. 18.848 van 15 maart 1978). Het mag dan wei tot enige 
verbazing aanleiding geven vast te stellen dat dit vemietigde artikel een achteraf 
nog werd toegepast (Voorz. Kh. Antwerpen, 3 mei 1979, B.R.H., 1979, 565). 

b) Artikel2 

217. Artikel2 van het K.B. van 22 april1974 dat een nieuwe afwijking inhoudt 
op het verbod van artikel 53 werd totdusver niet aangevochten. Op de interferen
ties van de toegestane afwijking op de interpretatie van artikel2 van de wet op de 
ambulante handel (zie terzake De Vroede, P. ,Handboek, 2e uitg. nr. 407-408 en 
434bis) attendeerde m.i. zeer terecht Stuyck, J. (R.W., 1977-78, 2455). 

c) Artikel 3. Aanvechting v66r de Raad van State 

218. Ook artikel 3 van het K.B. van 22 april 1974 werd aangevochten in 
hetzelfde annulatieberoep, fundamenteel omdat in voomoemd artikel 3 de Ko
ning aan de Minister van Econornische Zaken de bevoegdheid delegeerde om in 
bepaalde omstandigheden afwijkingen toe te staan. De Raad van State verwierp 
evenwel dit tweede deel van het annulatieberoep. 
De argumenten waarop de Raad van State steunde waren de volgende: 

a. er bestaat geen gevaar voor arbitraire en oncontroleerbare voorwaarden bij de 
afwijkingsprocedure uitgewerkt bij artikel 3. De afwijking van het verbod van 
reizende verkoop ook wanneer deze uit het stilzwijgen van de Minister volgt is 
een beslissing die voor annulatieberoep bij de Raad van State vatbaar is. 
b. de hier besproken afwijkingsbevoegdheid werd aanvankelijk aan de Minister 
toegekend en achteraf aan de Koning ingevolge een regeringsamendement. 
De bepaling kan betekenen dat de wetgever aan de Koning de bevoegdheid heeft 
opgedragen om afwijkingen in individuele gevallen te verlenen volgens voor
waarden die hij vooraf en op algemene wijze heeft gesteld. 
De bepaling kan ook betekenen dat de Koning aileen ermede belast wordt om op 
algemene wijze de voorwaarden te stellen waaraan moet worden voldaan om een 
afwijking van het verbod van reizende verkoop te bekomen. Deze laatste inter
pretatie dient aangenomen te worden : het is duidelijk de wil van de Senaatscom
missie geweest (derhalve van de wetgever) om de appreciatiemacht die het 
oorspronkelijk ontwerp aan de Minister toekende om afwijkingen toe te staan, te 
behouden doch de uitoefening van deze macht binnen de door Koning vast te 
stellen criteria te beperken. 
Artikel 3 stelt deze criteria vast, de Koning was dus bevoegd om de Minister 
ermee te belasten op elke individuele vraag tot afwijking van het verbod van 
reizende verkoop een beslissing te nemen. 
Het gaat dus niet om een verboden delegatie van macht noch om iets strijdigs met 
artikel 53 eerste lid, aldus de Raad van State (arrest nr. 18.848 van 15 maart 
1978). 
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219. Op deze beslissing van de Raad van State heeft Stuyck, J., terecht kritiek 
geformuleerd. Zijn argumenten- ik neem ze graag over - zijn de volgende: 
a. een beroep op de parlementaire voorbereiding om een duidelijke wettekst 
tegen de letter te interpreteren is zeer discutabel. Deze tekst luidt , ,behoudens 
afwijkingen verleend door de Koning''. Er staat niet behoudens afwijkingen 
verleend door de Minister". 
b. het systeem van machtiging door stilzwijgen gehuldigd door artikel3 moge in 
se niet onwettig zijn; een mala fide of zelfs een stipte toepassing er van door 
onderhorigen kan het verbodstelsel helemaal ontkrachten. Is de Minister geequi
peerd om een blijvende toestroming van mass a's aanvragen binnen twintig dagen 
op hunmerites te toetsen? (Stuyck, J., nootbij arrestm. 18.848 van de Raad van 
State, R.W., 1977-78, 2455). 

d) Artikel 3. Toepassingsvoorwaarden 

220. Artikel 3 van het K.B. van 22 april 1974 geeft aan de Minister van 
Economische Zaken· de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op het verbod 
van reizende verkopen. De voorwaarden om deze afwijking te bekomen zijn de 
volgende: 
a. Het moet onmogelijk zijn of moeilijk het aanbod tot verkoop, de uitstalling 
met het oog op de verkoop of de verkoop in de voornaamste vestigingszetel, een 
bijhuis of een agentschap voorkomend in de inschrijving in het handelsregister 
van de handelaar of van de tussenpersoon te laten geschieden, 
b. De aanvraag dient te worden gericht tot de Minister van Econornische Zaken, 
bij aangetekend schrijven. De aanvraag moet gemotiveerd zijn, de plaats vermel
den waar wordt voorgesteld tot de verkoop, enz. over te gaan, de datum en duur 
van de voorgestelde verrichting alsook de aard van de produkten waarop zij 
betrekking heeft. 
c. De toelating kan slechts verleend worden indien het bewezen is dat zij niet van 
die aard zal zijn een ongerechtvaardigd nadeel aan de gevestigde handel te 
berokkenen. 
d. Zo de Minister binnen twintig dagen na ontvangst van de aanvraag niet 
geantwoord heeft wordt de toelating geacht verleend te zijn. 

221. Het is niet geweten of er op het Ministerie van Economische Zaken veel 
aanvragen tot afwijking toe komen. De twee bekende gevallen van aanvraag tot 
afwijking werden evenwel zeer slordig behandeld. lnderdaad in beide gevallen 
werd niet onderzocht of het toestaan van een afwijking niet van die aard zou zijn 
een ongerechtvaardigd nadeel aan de gevestigde handel te berokkenen (Voorz. 
Kh. Hasselt, 11 maart 1977, Otten, m. 79; Raad van State arrest 16 april1980, 
m. 20.252, B.R.H., 1981, 595). 

222. Artikel 3 legt bovendien aan de Minister van Economische Zaken de 
verplichting op zijn beslissing te motiveren. Ook dat werd minstens eenmaal 
verzaakt (Raad van State, arrest 16 april1980, m. 20252, B.R.H., 1981, 595). 
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223. Het systeem dat door artik:el 3 werd uitgewerkt vertoont nog een bijko
mende belangrijke leemte in de mate dat de toelating kan verworven worden door 
stilzwijgen van de Minister. Behoudens vergissing mijnentwege impliceert zulks 
dat in geval van toelating door stilzwijgen door de betrokken Minister niets of 
hoogstens heel weinig zal onderzocht worden. 
Het systeem van toelating verworven door stilzwijgen vertoont nog een ander 
gebrek zoals uit de hiema uiteengezette zaak zal blijken. 

224. Wegens uitstalling en verkoop van Oosterse tapijten in een gehuurd lokaal 
in de streek van Turnhout in januari en februari 1977 wordt een vordering 
ingesteld v66r de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout. De 
inrichter van de tapijtenverkoop beroept zich op een ministeriele toelating beko
men op grond van artik:el 3 van het K.B. van 22 april 1974. 
Vermoedelijk had de Voorzitter weet van het feit dat tegen deze beslissing een 
annulatieberoep was ingesteld bij de Raad van State. Pas bij arrest van 16 april 
1980 velt de Raad van State zijn arrest: de ministeriele toelating wordt vernietigd. 
Hierop worden de debatten voor de V oorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
op 10 oktober 1980 heropend en wordt door de V oorzitter beslist dat de reizende 
verkoop op voormelde plaats en datum regelmatig was aangevraagd en door de 
terzake bevoegde macht (stilzwijgend) toegestaan en dus niet te beoordelen is als 
een verboden reizende verkoop. 
De vernietiging der ministeriele beslissing meer dan drie jaar na datum ervan, kan 
ten opzichte van\rfa'weefder gevoeglijk slecli:ts impliceren dat terzake van-het 
door hem destijds gestelde verzoek om afwijking geen ministeriele beantwoor
ding bestaat en in aanmerking kan worden genomen. Om die reden blijft de 
reizende verkoop in kwestie aanzien als zijnde toegelaten (Voorz. Kh. Turnhout, 
10 oktober 1980, R.W., 1980-81, 281). 

225. In zijn commentaar op dit vonnis onderstreept Stuyck, J., dat het merk
waardige besluit van de Voorzitter de vinger legt op de inconsistentie van artikel 
3 van het K.B. van 22 april1974: enerzijds mag een afwijking maar worden 
afgeleverd , ,indien het bewezen is dat zij niet van aard zal zijn een ongerechtvaar
digd nadeel aan de gevestigde handel te berokkenen'' - en het niet kunnen 
leveren van het bewijs dat een onderzoek daamaar plaatsgevonden heeft leidt tot 
de nietigheid van de toelating (arrest R. v. S. 16 april1980)- maar anderzijds kan 
een (in dat geval uiteraard niet op een ministerieel onderzoek steunende) toelating 
verkregen worden door 'stilzwijgen (zie reeds geciteerde noot in R. W., 1980-81, 
658-659). De uitspraak van de Voorzitter is daarom nog niet correct, maar 
begrijpelijk: op het vlak van de belangenafweging kan men zich immers afvragen 
of men een handelaar moet tegenwerpen dat een drie jaar eerder verkregen 
toelating ongeldig is. Op het vlak van de rechtshandhaving ware een dergelijk 
besluit anders niet van elke zin ontbloot: het bevel tot staken t.a.v. een lang 
geleden gestelde daad heeft uitwerking voor de toekomst in die zin dat de 
herhaling strafbaaris·: artikel61 (zie Cass., 3 oktober 1978,R. W., 1978-79, 1211 
met noot Stuyck, J.). 
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Technisch bekeken mag bet opleggen van een dwangsom bij niet-naleving van 
een expliciet naar de toekomst toe geformuleerd stakingsbevel evenmin als 
mogelijkheid worden uitgesloten. 

226. Met betrekking tot artikel 3 van bet K.B. van 22 april 1974 werd nog 
opgeworpen dat dit K.B. bet artikel82 W.H.P. heeft rniskend. Dit laatste artikel 
zegt , ,De Koning oefent de Hem krachtens de bepalingen van hoofdstuk II 
toegekende machten uit op gezamenlijk voorstel van de Ministers die de Econo
rnische Zaken en de Middenstand in hun bevoegdheid hebben''. Dit bezwaar is 
nietgegrond: hetK.B. van 22 apri11974 heeftinderdaadde bij artikel82 W.H.P. 
opgelegde verplichting ingelost, bet stelt niet dat de afwijking waarover sprake in 
artikel 3 door de beide Ministers moet worden gegeven (Voorz. Kh. Gent, 14 
december 1976, Bull. Handelregl., 1978, nr. 15-16, 73). 

I. ARTIKEL 53 EN ARTIKEL 30 E.E.G. 

227. Naar aanleiding van een verbod van reizende verkoop opgelegd aan een 
Engelse firma die in'het Antwerpse meubelen kwam verkopen (Antwerpen, 17 
december 1980,B .R.H., 1982, 51) steltStuyckdevraagofartikel53 W.H.P. niet 
in strijd is met artikel30 E.E.G. Hij beschouwthet als een maatregel van gelijke 
werking als een invoerbeperking in de mate waarin een verkoopmethode radikaal 
wordt verboden die bet niet in Belgie gevestigde bedrijven onmogelijk maakt 
rechtstreeks aan de Belgische consument te verkopen. Het verbod kan niet 
gerechtvaardigd worden vanuit bet doel de consument te beschermen of vanuit 
een ander dringend doel van algemeen belang (ibidem). 
lk deel dit standpunt hoegenaamd niet. Uit de voorbereidende werken tot de wet 
blijkt dat bet verbod terzake van reizende verkopen en de bescherming van de 
consument en de normalisatie van de concurrentievoorwaarden beoogt (De Ca
luwe, A., e.a., nr. 611). En deze beide doelstellingen worden door het Hofvan 
Justitie aanvaard om restrictieve maatregelen, in de mate dat zij van toepassing 
zijn en op nationale en op ingevoerde produkten, als verenigbaar met artikel30 
E.E.G. aan te merken (zie arrest van bet Hof van Justitie, 22 juni 1982 besproken 
door De Vroede, P., , ,De Belgische wetgeving inzake stempeling der zil
versrnidswerken uit verzilverd metaal en artikel30 E.E.G.'' inLiber Amicorum 
F. Duman, 356). 
Bovendien wordt ami buitenlandse firma's niet verboden in Belgie rechtstreeks 
aan de consument te verkopen, zij moeten evenwel de ook voor de Belgische 
handelaars geldende voorschriften naleven. 

Terloops kan nog worden vermeld dat Verougstraete, I. in zijn bijdrage ,De wet 
op de handelspraktijken en bet recht van de Europese Gemeenschappen'' de 
reizende verkopen niet ter sprake brengt bij de raakvlakken tussen communautair 
recht en W.H.P. (Liber Amicorum Mertens de Wilmars, 393). 
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HOOFDSTUK IV 

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

AFDELING I 

ARTIKEL 54 

A. ALGEMEEN 

· 228. Volgens het Rof van Beroep te Brussel, steunend op het arrest van 27 mei 
1977 van hetRofvan Cassatie (R. W., 1977-78, 666-668) heeft artikel54 W.R.P. 
een algemene draagwijdte en kan het ook toegepast worden op daden die reeds 
door andere bepalingen van voormelde wet verboden zijn (Brussel, 6 oktober 
1981, R.W., 1981-82, 1354). 
In zijn aan dit arrest gewijde noot (ibidem 1364) neemt G.L. Ballon afstand van 
deze stelling en wel om volgende redenen: artikel54 W.R.P. als algemene norm 
komt krachtens de algemene rechtsbeginselen niet in aanmerking voor toepassing 
wanneer een specifieke regel de gewraakte praktijk volledig omvat. 
Ret heeft dus slechts aanvullende owerking voor het geval het specifieke voor
schrift ongewenste leemten zou vertonen. De stelling van het Rof ontneemt ten 
dele hun betekenis aan de specifieke bepalingen: zij zouden slechts een verduide
lijking van de algemene norm uitmaken. Dit wordt door deW .R.P. zelf tege11ge
sproken: sommige praktijken, zoals bv. verkoop met verlies zouden nooit in 
dezelfde mate onrechtmatig geacht worden indien slechts op de algemene norm 
der eerlijke handelspraktijken werd gesteund. Men kan dan ook de vraag stellen 
of men bij aanvaarding van deze stelling, zo ver wil gaan dat men aanvaardt dat 
het volstaat om louter op grond van artikel 54 W.R.P. een veroordeling te 
vorderen indien de gewraakte praktijk volledig gevat wordt door een specifiek 
voorschrift (in dezelfde zin met enkele betwistbare toevoegingen, Voorz. Kh. 
Luik, 9 juni 1980, B.R.H., 1981, 94). 
Ik deel dit standpunt van G.L. Ballon niet. Artikel 54 heeft m.i. een dubbele 
betekenis. Ret is aanvullend daar waar een specifieke regeling ontbreekt, het is 
soms ook alomvattend wanneer een handeling niet alleen een specifieke regeling 
van de W.R.P. schendt maar bovendien indruist tegen de algemene behoorlijk
heidsnorm, waarvan de inhoud door de rechter wordt bepaald (De Vroede, P., 
,La notion usages honnetes en matiere commerciale", R. C .J.B., 1982, 65-82). 
Ook E. Krings (Pas., I 1977, 995-996), J.M. Nelissen (noot bij Voorz. Kh. 
Mechelen, 29 december 1978,B.R.H., 1982, 243) en I. Verougstraete (,De wet 
handelspraktijken en het recht van de Europese Gemeenschappen", in Liber 
Amicorum Mertens de Wilmars, 399) kennen aan artikel54 een algemene draag
wijdte toe. 

B. RET BEGRIP EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN 

229. Ret begrip ,eerlijke handelsgebruiken" is moeilijk te definieren. Ik heb 
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geprobeerd aan de hand van de rechtspraak en de rechtsleer het te omschrijven en 
kwam tot de volgende conclusies. 
a. Het hier bedoelde gebruik is niet op te vatten in de zin van gewoonterechts
regel. Ret gaat om een gedragsregel. 
b. De als eerlijk aan te merken handelsgebruiken kunnen niet teruggebracht 
worden tot de praktijk van een enkeling. Zij moeten gedragen worden door een 
groep, niet noodzakelijkerwijze door iedereen; desgevallend kan de gedraging 
van een rninderheid model staan voor de anderen. Het bestaan van een gebruik in 
handelszaken kan vastgesteld worden zelfs wanneer bepaalde betrokkenen in een 
gegeven kontekst anders handelen (Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 1980, Rev. Dr. 
Intel!., 1980, 262). 
c. Wat de inhoud betreftis er geen volledige overlapping van eerlijk enmoreel al 
zullen tal van handelingen aangemerkt als strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken indruisen tegen een morele waardenschaal. Er zijn even wei gedragingen die 
als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken worden bevonden en tach moreel 
neutraal zijn (vb. verkoopsweigering); sommige gedragingen zoals het copieren 
of slaafs nabootsen worden in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar geacht dan 
wanneer ze strijdig zijn met een morele gedragscodex. 
d. Een met de eerlijke handelsgebruiken conforme daad kan ook bestaan in een 
onthouding van het stellen van een bepaalde daad. 
e. De inhoud van het begrip wordt niet door de handelsrniddens maar wei door de 
rechter bepaald. Geconfronteerd met de econornische realiteit oordeelt hij welke 
gedraging wei en welke gedraging niet als strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken aan te merken is. Hieruit resulteert ook dat de maatschappelijke evolutie in 
het begrip zal terug te vinden zijn (De Vroede, P., , ,La notion usages honnetes en 
matiere commerciale", R.C.J.B., 1982, 65-82). 
Een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad kan ook gesteld worden uit 
onvoorzichtigheid, zorgeloosheid of zelfs rniskenning van de loyale en eerlijke 
praktijk tussen handelaars (Cass., 28 januari 1982, B.R.H., 1982, 240; Brussel 
20 januari 1981, B.R.H., 1981, 405. 

230. Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen totaliseert de beoordeling van 
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, van aard om de beroepsbe
langen van een andere handelaar te schaden, een groot aantal objectieve en 
subjectieve gegevens en omstandigheden in een globale appreciatie (Antwerpen, 
30 juni 1981, R.W., 1981-82, 2038 met noot De Vroede, P.). 
De vraag kan worden gesteld of aldus voor de toepassing van artikel54 geen door 
de wet niet voorzien kwantitatief criterium wordt toegevoegd. Wei kan niet 
worden ontkend dat de herhaling van gelijkaardige feiten wijzen op een voortdu
rende handelspolitiek en dienvolgens de beoordeling van de rechter zullen 
be"invloeden (zie Voorz. Kh. Brussel, 12 december 1977, J.T., 1978, 260). 

C. DE HOEDANIGHEID VAN DE AANLEGGER 

231. De rechtspraak blijft verdeeld wat het antwoord betreft op de vraag: kan de 
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vordering tot staking gebaseerd op artikel 54 alleen door een handelaar worden 
ingesteld? In een vonnis van 11 juli 1980 stelt de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel , ,la recevabilire de 1' action basee sur 1' article 54 LPC n' est 
pas conditionnee par la qualite de commen;ant du demandeur, il suffit qu'il soit 
interesse (Rev. Dr. Intell. 1981, 87; Antwerpen, 17 februari 1982, R.W., 
1981-82, 2612 met noot Stuyck, J., Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 1981, 
B.R.H., 1982, 179 met noot De Brouwer L.). 

Meestal evenwel wordt aangenomen dat het instellen van een vordering tot 
staking de hoedanigheid van handelaar vergt. Terzak:e worden dan twee uiteenlo
pende standpunten voorgehouden. Is het begrip handelaar op te vatten in de zin 
daaraan door het Wetboek van Koophandel gegeven (zie o.m. Voorz. Kh. 
Doomik, 30 september 1981, B .R .H., 1982, 304) of strekt het zich uit tot deze 
economische agenten die een actieve rol in de mededinging spelen? (Voorz. Kh. 
Brussel, 8 juni 1978, J.T., 1978, 583; Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1978, 
B.R.H., 1979, 170)? 
Ik beperk me tot het weergeven van de voorgehouden standpunten maar wens te 
onderstrepen dat ik de terzak:e door het Hof van Beroep te Brussel ontwikkelde 
stelling niet kan bijvallen (Brussel, 22 november 1979, J.T., 1980, 153). ,11 est 
conforme a I' esprit du texte que I' action ne soit pas ouverte a une partie qui y 
echapperait si elle devait etre detenderesse''. Deze motivering werd terecht op de 
korrel genomen door L. De Brouwer die onderstreept dat artikel57 elke idee van 
symmetrie tussen aanlegger en verweerder uitsluit vermits dit artikel 57 het 
vorderingsrecht toekentaan niet handelaars, zoals bvb. de beroepsverenigingen 
en de consumentengroeperingen (1. T., 1981, 277). 
Zie ook randnummers 5-12. 

232. Is de aanlegger een handelaar en steunt zijn vordering op een handelsac
tiviteit voor dewelke hij niet in het handelsregister is ingeschreven, dan dient zijn 
vordering onontvankelijk te worden verklaard op grond van artikel 42 van de 
wetten op het handelsregister gecoordineerd bij wet van 20 juli 1964 (Brussel, 6 
januari 1981, J.T., 1981 429). 

D. DE HOEDANIGHEID VAN DE VERWEERDER 

233. Dezelfde betwistingen bestaan m.b.t. de hoedanigheid van de verweerder. 
De verweerder dient geen handelaar te zijn, aldus luidt het standpunt van de enen 
(Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1977, J.T., 1977, 640; Voorz. Kh. Tumhout, 5 
september 1980, R.W., 1980-81, 1947 met noot De Vroede, P.; B.R.H., 1981, 
335; Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975, B.R.H., 1978, 165; met enkele 
nuances Voorz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976, R.W., 1976-77, 104). 
Terzak:e zijn eveneens uitsprak:en in tegengestelde zin te noteren (zie o.m. 
Brussel, 8 februari 1979, B.R.H., 1979, 487; Brussel, 22 november 1979, J.T., 
1980, 153; Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275; Voorz. Kh. 
Brussel, 28 september 1981 ,J.T., 1981, 742; Voorz. Kh Dendermonde, 14 april 
1977, R.W., 1977-78, 2531). 
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Het past hier in herinnering te brengen dat de hoedanigheid van handelaar niet 
afhangt van de inschrijving in het handelsregister. Zo werden ook vorderingen 
ontvankelijk verklaard tegen verweerders die niet in het handelsregister waren 
ingeschreven maar toch daden van koophandel stelden (Voorz. Kh. Luik, 16 mei 
1978,Dixans ... , 107, nr 10; Voorz. Kh. Gent, 30maart 1979,B.R.H., 1979, 
495). 

234. De vordering tot staking moet gericht zijn tegen diegene die een handeling 
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken heeft gesteld. Het feit van de aange
stelde is niet het feit van de aansteller die niet aan de handeling heeft deelgeno
men. 
Vermits de vordering tot staking niet tot doel heeft de vergoeding van de door de 
onwettige handeling veroorzaakte schade te benaarstigen, is B. W. artikel1384, 
derde lid hieraan vreemd (Cass., 25 november 1954, Pas., 1955 I. 270). De 
aanlegger in een vordering tot staking dient dus aan te tonen dat de aansteller 
eveneens een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft gesteld. 
Dergelijke daad zou er kunnen in bestaan hebben onwettige handelingen gesteld 
door een of ander lid van bet personeel te hebben geduld of in een gernis aan 
toezicht op dat personeel (Voorz. Kh. Brussel, 19 mei 1978, J.T., 1979, 325 ____,. 
Zie evenwel Voorz. Kh. Charleroi, 5 mei 1975, B.R.H., 1979, 571). 

E. DIENEN DE AANLEGGER EN DE VERWEERDER CONCURRENTEN TE ZIJN? 

235. De rechtspraak stelt en zulks komt overeen met de bedoelingen van de 
wetgever (P arl. Stuk, Senaat, 415 van 6 juni 1969) dat het niet noodzakelijk is dat 
de betwisting zich voordoet tussen handelaars of ambachtslui die dezelfde of 
gelijkaardige activiteiten ontwikkelen of zich richten tot eenzelfde klientele 
(Voorz. Kh. Brussel, 26 juli 1976, B.R.H., 1977, 593; Antwerpen, 9 maart 
1976,R.W., 1976-77, 1006 metkritische noot van Van den Bergh, R.; Luik, 10 
mei 1978,Jur. Liege, 1978-79,273; Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 30 april 
1981,R.W., 1982-83, 1000 met noot Bailon, G.L.). Ook de rechtsleer deelt dat 
standpunt(zie o.m. Krings, E., nootbij Cass., 27 mei 1977 ,Pas., 1977, I, 995). 

F. DIENT DE AANLEGGER DE GELAEDEERDE PERSOON TE ZIJN? 

236. Meestal wordt deze vraag bevestigend beantwoord (Voorz. Kh. Oude
naarde, 1 februari 1979, B.R.H., 1980, 365; Brussel, 22 november 1979, J.T., 
1980, 153; Voorz. Kh. Luik, 9juni 1980,B.R.H., 1981, 94metenigenuances; 
Brussel, 6 januari 1981, J.T., 1981, 429 steunend op art. 42 van de gecoi:irdi
neerde wetten op het handelsregister). 
Dit standpunt wordt bekritizeerd in niet ondertekende noten bij het vonnis van de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde van 1 februari 1979 
(B.R.H., 1980, 365) en bij het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik van 9 juni 1980 (B.R.H., 1981, 94). Volgens I. Ver
ougstraete (,Wet handelspraktijken en E.G. recht'', 399, voetnoot 19) is het niet 
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vereist dat bet de eisende partij is die schade heeft geleden. M. Gotzen (,Con
currentievereiste- Wettigheidsnorm- Pogingsbegrip: drie door de wet tot eco
nomische herorientering gesmeerde scharnieren van art. 54 der wet betreffende 
de handelspraktijken", R. W., 1979-80, 2554) drukt zich in deze aangelegenheid 
niet duidelijk uit. Hij schrijft: , , Voor de eiser volstaat verder in deze voorstelling 
van zaken de hoedanigheid van handelaar of ambachtsman met daarbij de om
standigheid dat de door hemal dan niet als persoonlijke concurrentie ervaren daad 
effectief zijn beroepsbelangen schaadt of tracht te schaden", wat m.i. te inter
preteren is in de zin: de eiser in een geding ingesteld we gens overtreding van 
artikel54 moet de gelaedeerde zelf zijn. Dat wordt dan weer enigszins afgezwakt 
door de commentaar (ibidem, voetnoot 8) bij het arrest van het Hofvan Beroep te 
Luik, 10 mei 1978 (fur. Liege, 1978-79, 273) m.b.t. het gebruik van het 
uithangbord , ,La Boule Rouge'' voor een totaal verschillende handel (cafe) door 
een nieuwkomer op het oude adres van een eiser (drogist) die zijn winkel elders 
was gaan vestigen. M. Gotzen zegt: , ,Het concurrentieel karakter van de bestre
den daad is hier afwezig in de verhouding van eiser tot verweerder maar bestaat 
tegenover de eigen branchegenoten van de verweerder aangezien die zich juist 
door middel van het bestreden uithangbord als mededinger op zijn markt aan
biedt". 
In een vonnis van 11 juli 1980 stelt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophan
del te Brussel , ,Nous devons examiner si un acte contraire aux usages honnetes a 
pu porter prejudice a un commer9ant, ce demier ne doit pas etre necessairement la 
partie demanderesse au proces" (Rev. Dr. Intel!., 1981, 87 met verwijzing naar 
een noot bij Voorz. Kh. Oudenaarde, 1 februari 1979, B.R.H., 1980, 367). 
Het is inderdaad juist dat artikel 54 niet zegt dat de handelaar (of ambachtsman) 
die de schending van artikel 54 imoept de gelaedeerde persoon moet zijn. Toch 
kan men zich de vraag stellen of het optreden van een niet gelaedeerde persoon 
niet zou stranden op het gemis aan be lang voor het instellen van de vordering (art. 
17 Ger. W.)? 

G. SCHADEN OF TRACHTEN TE SCHAD EN - GOEDE TROUW 

237. Het inzicht tot schaden dient niet te worden bewezen (Antwerpen, 3 juni 
1975, B .R .H., 1977, 119) trouwens wordt algemeen aangenomen dat overtredin
gen tegen de bepalingen van W .H.P. ook te goeder trouw kunnen worden begaan 
(Voorz. Kh. Luik, 20 mei 1976, B.R.H., 1977, 737; Voorz. Kh. Brussel, 11 
oktober 1976, B.R.H., 1977, 469; Voorz. Kh. Kortrijk, 5 mei 1977, B.R.H., 
1978, 578; Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 39; Voorz. Kh. 
Charleroi, 11 oktober 1978, B.R.H., 1979, 575; Bergen, 12 november 1979, 
Rev. Dr. Intel!. 1980, 38; Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 
1981, 532; Voorz. Kh. Brussel, 15 oktober 1980,R.W., 1981-82, 322,B.R.H., 
1981, 528; Brussel, 20 januari 1981 ,B .R.H., 1981,405 ;Rev. Dr. Intel!., 1981, 
154; Cass., 28 januari 1982,B.R.H., 1982, 240; anders maar ten omechte Voorz. 
Kh. Tumhout, 1 oktober 1976, l.T., 1977, 241 met kritische noot van 
Bourgoignie, Th.) evenmin is vereist hetbestaan van een reeds door de aange
klaagde daad verrichte schade (Voorz. Kh. Brussel, 26 juli 1976, B.R.H., 1977, 
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593; Antwerpen 9 februari 1978, B.R.H., 1978, 422; anders maar ten onrechte 
Voorz. Kh. Brusse1, 22 maart 1976, B.R.H., 1976, 605-611). 

Te verwijzen is tevens naar het artikel van Swennen, H. ,Pout parkeren en de 
eerlijke handelsgebruiken" JB.R.H., 1980, 89) die terecht attendeert op het feit 
dat de toepassing van artikel54 twee voorwaarden vergt: de daad strijdig met de 
eerlijke handelsgebruiken enerzijds, het feit dat door het stellen van dergelijke 
daad een schadetoebrengende potentialiteit voor een partner in het ruilverkeer 
ontstaat. 

238. Aan de uitdrukking ,tracht te schaden" heeft M. Gotzen (,Preventief 
aanwenden van de vordering tot staken voor en na het Cassatiearrest van 4 juni 
1976" ,R. W., 1976-77, 1973) een preventieve betekenis gehecht, een stellingdie 
ik tot de rnijne heb genomen (De Vroede, P., Handboek, 2e uitg. nr. 1242) om 
redenen die ik nog geexpliciteerd heb ik een noot onder de beslissingen van resp. 
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik, te Hasselt, te Oude
naarde en te Antwerpen (B.R.H., 1981, 478). 

H. BEGRIP BEROEPSBELANGEN 

239. Het begrip beroepsbelangen is zeer breed op te vatten. De omstandigheid 
dat de gedingvoerende partijen geen concurrenten moeten zijn onderstreept zulks 
ten voile. V anzelfsprekend blijft het noodzakelijk te bewijzen dat deze- zelfs 
breed opgevatte beroepsbelangen - het gevaar lopen geschaad te worden 
(Evrard, J.J., Van Innis, Th., a.w., J.T., 1978, 37 nr. 69). Een dergelijk bewijs 
werd geleverd door de uitgever van de Michelingids die een vordering had 
ingeleid tegen een restauranthouder die ten onrechte het bericht had verspreid dat 
zijn restaurant zijn eerste Michelinster had gekregen. De uitgever van de restau
rantgids heeft er belang bij dat derden zich niet tooien met een Michelinster die ze 
niet bezitten (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 30 april1981 ,R. W., 1982-83, 
1000 met noot Bailon, G.L.). 

AFDELING II 

ARTIKEL 54 INHOUDELIJK 

ALGEMEEN 

240. Van meet af heb ik het standpunt verdedigd dat de in artikel 54 bedoelde 
daden tot drie grote kategorieen kunnen worden teruggebracht. 

1. Handelingen en/ of gedragingen die niet onder toepassing vallen van een 
specifieke wettelijk bepaling (241-335). 

2. De niet-naleving van wetten waardoor de concurrentiepositie van de partners 
in het ruilverkeer kan worden aangetast (336-356). 

3. Aile handelingen die onder een specifieke regeling van de W.H.P. vallen 
(357-364) (De Vroede, P.,Handboek, 2e uitg. nr. 1245; zie ookDe Vroede, P., 
,Overzicht", T.P.R., 1976, 702-729 en De Vroede, P., ,Over praktijken 
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strekkend tot het verdraaien van de normale voorwaarden der concurrentie'', 
B.R.H., 1978, 408-421). 

§I. Handelingen en/ of gedragingen die niet onder toepassing vall en van een 
specifieke wettelijke bepaling 

A. DE HANDELINGEN EN/OF GEDRAGINGEN DIE EEN VERWARRINGSRISICO IN

HOVDEN 

ALGEMEEN 

241. Verwarringsrisico kan bestaan op het vlak van de benaming van de onder
neming, de aldaar te koop geboden produkten o.m. via de verpakking, de 
aangewende verkoopsmethodes inclusief het gebruikte publiciteitsmateriaal. Te 
onderstrepen is dat het vaak moeilijk zal zijn om de handelingen en/ of gedragin
gen die een verwarringsrisico inhouden te onderscheiden van de daarrond ge
voerde publiciteit. 

1. Verwarringsrisico inzake de benaming van de onderneming 

a. De familienaam 

242. Hoewel het gebruik van de persoonsnaam van een vennoot in de maat
schappelijke benaming van een P.V.B.A. wettelijk geoorloofd is, is het door 
verwarringsgevaar met- een vroeger-bestaande-maatschappelijke-benaming _van 
een andere vennootschap niet aileen strijdig met artikel 17 van de ven
nootschapswet, maar eveneens strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. 
Kh. Brugge, 19 januari 1978, B.R.H., 1978, 666). De uiteenzetting der feiten 
lijkt hier onontbeerlijk: Paul Lambert treedt uit de P. V .B.A. Lambert P. en Dauw 
L., die haar benaming verandert in Lambert en Dauw P.V.B.A. 
Paul Lambert sticht een nieuw bedrijf (volledig gelijkaardig: olieprodukten) 
onder de benaming P.V.B.A. Lambert Paul en Zoon. De Voorzitter beschouwt 
dit als verwarringstichtend: het opvallend bestanddeel der resp. handelsbenamin
gen is Lambert, terwijl de gelijkluidendheid der letters ,au'' in Dauw en Paul de 
gelijkaardigheid dezer handelsbenarningen nog aandikt. 

243. Er is misbruik van maatschappelijke benaming wanneer een op zichzelf 
geoorloofde benaming op verwarringstichtende wijze wordt gebruikt. Ret ging in 
casu om een uurwerkgroothandel waaraan Mevr. J. Kinsbergen de benaming 
J.K. had gegeven dan wanneer de door haar vader opgezette en nog steeds 
bestaande uurwerkgroothandel werd uitgebaat onder de benaming A.K. en als
dusdanig sinds een veertigtal jaren bekend stond (Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 
1979, B.R.H., 1979, 619). 

244. Een pasteibakker had de zaak die hij uitbaatte onder zijn naam Ooyen 
overgelaten. Deze overlating omvatte de materiele en onlichamelijke elementen 
afhangend van het handelsfonds. 
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Enk:ele tijd later opende de dochter van de overlater in dezelfde straat op het 
nummer 20 een gelijkaardige zaak onder de benaming ,,Doyen 20''. 

Een affichette werd aangebracht in de eerste wink:el met woorden van dank aan 
het adres van de klientele voor de jaren getrouwheid en met vermelding dat tal van 
specialiteiten voortaan in nr. 20 konden worden bekomen. 
In het uitstalraam van nr. 20 werd een affichette uitgestald met vermelding 
, ,Heropening van de pasteibakkerij Doyen''. Een stakingsbevel wordt uitgespro
ken. Voorzeker, zo betoogt de Voorzitter, heeft elke handelaar het recht zijn 
farnilienaam te gebruiken maar de omstandigheden van de zaak zijn als aanrnati
ging van de bekendheid van de onderneming aan te merken en deze bekendheid 
maakt deel uit van het overgelaten handelsfonds (Voorz. Kh. Luik, 23 april1979, 
Dix ans .. . , 121 nr. 77. Zie ook Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1980,B .R.H., 
1982, 607). 

b. De handelsnaam 

245. Overeenkomstig artikel8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 
(bekrachtigd bij wet van 5 juni 1884) wordt de handelsnaam in al de Unielanden 
beschermd zonder verplichting van depot of registratie, ongeacht of deze han
delsnaam al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk (zie terzake 
o.m. de Visscher, F., ,La Protection du nom commercial etranger", B.R.H., 
1980, 226 en Van Lier, H., , , Conflits entre des denominations sociales, les noms 
commerciaux et les marques", B.R.H., 1979, 51). 

246. Deze bepaling werd in tal van zaken toegepast waarbij dan werd onder
streept dat de bescherming toekomt aan het eerste recht dat resulteert uit het 
gebruik of de bekendheid in Belgie. Het gebruik van de in de tijd minder lang 
aangewende benarning dient te worden verboden voorzover de activiteitssectoren 
zich overlappen. Dergelijke (gedeeltelijke) overlapping bestaat tussen de activi
teiten van de internationale hotelketen Meridien (die occasioneel ook reiscon
tracten volgens de formule ,alles inbegrepen" sluit) en het reisagentschap 
Meridien (Voorz. Kh. Brussel, 4 juli 1979, B.Rt.H., 1980, 218). Volledige 
activiteitsoverlapping was er ook in de zaak ,Lenotre" I ,Le Notre", beide 
traiteurs (Voorz. Kh. Brussel, 11 juli 1980, Rev. Dr. Intell., 1981, 87). 

247. Er is geen enk:ele reden om die bescherming tot het grondgebied van een 
stad of een staat te beperken indien in hoofde van het klienteel een verwarringsge
vaar bestaat tussen twee inrichtingen met een overeenstemmende handelsnaam, 
zoals met de handelsnaam van het Parijse cabaret Crazy Horse Saloon en van het 
Brusselse cabaret Le Crazy. 
De rechter adstrueert zijn beslissing nog als volgt: Parijs en Brussel, twee 
nabijgelegen hoofdsteden zijn beide gelegen in het hart van de E.E.G., de 
klientele van dergelijke instellingen is intemationaal en verplaatst zich gemakke
lijk van de ene hoofdstad naar de andere. 
In deze zaak werd door de verliezende partij gewezen op de gebruiken van de 
hotelnijverheid die geen bezwaar heeft tegen het feit dat in tal van steden hotels 
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dezelfde naam drag en al hebben ze onderling geen verb and met elkaar. De rechter 
wimpelt dit argument af enerzijds omdat de geciteerde benamingen banaal zijn en 
uit niets blijkt dat meer typische hotelnamen in verschillende steden gebruikt 
worden, bovendien is er geen gelijkenis tussen de gebruiken in de hotelnijverheid 
en in deze van de organisatie van toneelvoorstellingen (Brussel, 23 jnuari 1980, 
B.R.H., 1980,221 ;J.T., 1980,561 terbevestigingvan Voorz. Kh. Brussel, 16 
januari 1978, J.T., 1979, 308). 

c) De vennootschapsbenaming 

248. Een vennootschap wordt aangewezen door een bijzondere benaming die 
moet verschillend zijn van die van elke andere vennootschap. Is zij dezelfde of 
gelijkt zij zoveel op een andere dat dwaling kan ontstaan mag elke belangheb
bende ze doen wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat. 
Deze bepaling geldt evenzeer voor een naamloze vennootschap (art. 27 ven
nootschapswet) als voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijk
heid (art. 117). 
In geval van verwarringsrisico tussen maatschappelijke benamingen heeft de 
benadeelde partij een vorderingsmogelijkheid op grond van voomoemde bepa
ling. Zij kan ook de schending van artikel 54 W.H.P. inroepen. Dat werd o.m. 
gedaan in de zaak Belfotop/Beltop. Dat de maatschappelijke zetels van beide 
vennootschappen ver van elkaar verwijderd waren was zonder belang omdat de 
activiteiten van beide vennootschappen ten dele gelijklopend zijn (Voorz. Kh. 
Brussel, 9 oktober 1981, R.W., 1982-83, 1937 met noot Slootmans, J.). 

249. Wanneer een overeenstemming bestaat tussen twee vennootschapsbena
mingen moet de vordering tot staking beschouwd worden onafgezien van de 
voorwaarden waarin beroep mag gedaan worden op artikel 28 vennootschapswet 
(Voorz. Kh. Brussel, 22 maart 1976, B.R.H., 1976, 605). 

250. Van zodra een eerst gevestigde vennootschap bij de oprichting van een 
latere vennootschap aan laatstgenoemde de toelating heeft gegeven zich een 
welbepaalde maatschappelijke benaming uit te kiezen, mag zij, op voorwendsel 
van verwarringsgevaar, zich later niet verzetten tegen het gebruik van die bena
ming (Voorz. Kh. Brussel, 24 december 1980, B.R.H., 1982 399). 

d. De fantasiebenaming 

251. Zijn de benamingen banaal dan verwerpt de Voorzitter van de Rechtbank 
van Koophandel te Luik systematisch elk verwarringsrisico. Zo zag hij geen 
verwarringsmogelijkheid tussen de volgende benamingen: S .P .R.L. Laurence/ 
Couture Laurence (Voorz. Kh. Luik, 2 juni 1977 ,Dix ans .. . , 112 nr. 32, trots de 
eerder beperkte geografische verwijdering, elke winkellag aan de andere kant 
van de Maas); Librairie Universitaire als benaming gebruilct door twee naast 
elkaar gelegen boekhandels (Voorz. Kh. Luik, 2 april1974,Dix ans ... , 113 nr. 
37), Cleopatra, benaming gebruikt door een winkel gelegen te Ans en door een 
winkel in het centrum van Luik (Voorz. Kh. Luik, 1 maart 1979, Dix ans ... 122, 
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m. 79); Confort Thermo Technique/Thermo Confort (Voorz. Kh. Luik, 29 
november 1975, Dix ans ... 122m. 83); Confort multi services/Confort services 
(Voorz. Kh. Luik, 29 november 1976, Dix ans ... , 122m. 84). 

e) Een aardrijkskundige benaming 

252. Een aardrijkskundige be naming, ten deze de naam van een gehucht- kan 
een uithangbord uitmaken en de eerste gebruikers van een dergelijke benaming 
genieten dan ook van een voorrangsrecht ten opzichte van diegenen die achteraf 
diezelfde benaming aanwendt voor een, zoals ter deze, gelijkaardige activiteit 
( expositie en verkoop ~an kunstvoorwerpen) gericht op hetzelfde kunstminnend 
publiek binnen eenzelfde streek en gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de 
eerste gebruikers, waardoor zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verwarring 
geschapen wordt in de geest van derden (V oorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 1981 , 
B.R.H., 1982, 179). 

253. De benaming Eurohallen Belgie is verwarringstichtend met het in Belgie 
bekende Maastrichtse beurs- en tentoonstellingscomplex ,Eurohal" van ap
pellante. Ret is daartoe niet nodig dat de activiteiten van beide partijen identiek 
zouden zijn. Ret volstaat dat zij, zij het slechts gedeeltelijk hetzelfde hetzelfde 
publiek aanspreken (Antwerpen, 17 februari 1982,R.W., 1981-82, 2612). Zoals 
J. Stuyck (ibidem 2614) aanstipt lijkt voor het verwarringsgevaar ook vereist te 
zijn dat het publiek tussen beide ondernemingen een bepaalde band vermoedt. Is 
een eigenlijk vermoeden uitgesloten dan blijft er in bepaalde gevallen plaats voor 
parasitaire concurrentie (zie Van den Bergh, R., , ,Parasitaire concurrentie en art. 
54 W.H.P.", R.W., 1978-79, 1717). 
Door de toevoeging van , ,Belgie'' aan de benarning Eurohal werd vermoedelijk 
het verwarringsrisico nog verhoogd. 

f) Het gebruik van een vroegere op franchising basis toegestane benaming 

254. , ,DeN. V. Horizon had het recht verworven, mits betaling van de bijdragen 
bepaald in het franchisingcontract te refereren naar de naam en het systeem 
AURORA waardoor de activiteit van een huwelijksbureau wordt gedekt. In 
toepassing van het franchisingcontract had ze voornoemd recht verloren de dag 
dat ze de benaming HORIZON had aangenomen en de betaling der bijdragen had 
gestaakt. Toch ging Horizon verder in de publiciteit te verwijzen naar Aurora; zo 
bvb. ,pour vous aider a faire un bon mariage, pensez Horizons .a., ancien Aurora 
s .a .. Bovendien werd het embleem Aurora verder gebruikt. De gestandardiseerde 
antwoorden op de vragen tot inlichtingen gebruikt door Horizon zijn haast de 
letterlijke copie van de vroegere Auroraformulieren (Brussel, 6 mei 1980, 
B.R.H., 1981, 51). 

g) Gebruik van de benaming van een failliet verklaarde onderneming 

255. De curator van een faillissement heeft bij de realisatie van de activa aan de 
gedaagde de omoerende goederen alsmede bepaalde roerende goederen van de 
gefailleerde verkocht. De gedaagde heeft ook geprobeerd de handelsbenarning 
Euro Tuft aan te kopen. De curator heeft zulks geweigerd om reden dat die 
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handelsbenaming door hem gebruikt wordt bij de briefwisseling, voor het aan
schrijven van de schuldenaars en voor het voeren van processen. 
De gedaagde gebruikt toch de benaming. 

N aar het oordeel van de V oorzitter zal inzake het gebruik van handelsbenamingen 
de vordering slechts toelaatbaar zijn in de mate waarin, rekening houdend met de 
concrete omstandigheden van het geval de gebruikte handelsbenaming van aard is 
in de geest van het publiek verwarring te stichten. De eiser in zover hij in 
persoonlijke naam zou optreden is geen handelaar en zijn beroepsbelangen als 
handelaar kunnen derhalve ook niet in het gedrang komen zodat hij dan ook niet 
steunen kan op de bepalingen van de gemelde wet. 
In zover de eiser optreedt als vertegenwoordiger van de gefailleerde, dient 
vastgesteld te worden dat deze laatste geen handelsactiviteiten meer heeft, zodat 
wanneer zij schade lijdt door onrechtmatige daden, zij deze schade niet ondergaat 
in haar beroepsbelang als handelaarster, en zij derhalve ook niet kan steunen op de 
bepalingen van de gemelde wet. 
De vordering werd als ontoelaatbaar afgewezen (Voorz. Kh. Oudenaarde, 1 
februari 1979, B .R .H., 1980, 365). Het mogelijke verwarringsgevaar wordt dus 
niet onderzocht. 
In een noot onder het ·bier besproken vonnis wordt gewezen op de verkeerde 
toepassing van de faillissementswet: een gefailleerde vennootschap heeft wel
licht geen handelsactiviteit nieer maar kan die nog krijgen o.m. indieu zij een 
akkoord na faillisement vnmgt. De curator mocht wel optreden als vertegenwoor
diger van de gefailleerde en aldus kon de vordering beschouwd worden als 
ingeleid door de gelaedeerde handelaar. 

256. De onderneming die een maatschappelijke benarning aanwendt op grond 
van een bij vonnis nietig verklaarde overdracht, handelt in strijd met de eerlijke 
gebruiken. De feiten waren de volgende: op 12 oktober 1976 wordt de N.V. 
Forges de Ciney failliet verklaard. Op 24 juni 1976 toen voornoemde firma reeds 
in financiele moeilijkheden verkeerd, werd de N.V. ,Les Nouvelles Forges de 
Ciney" opgericht. 
Bij overeenkomst geregistreerd op 25 juni 1976 stond de N.V. Forges de Ciney 
het merk, ,Ciney'' af aan deN. V. , ,Les Nouvelles Forges de Ciney'' en ontzegde 
zich het recht met ingang van 1 september 1976 dit merk nog te gebruiken. Tegen 
deze akte zijn de curatoren van de N.V. Forges de Ciney opgekomen. Bij vonnis 
van 26 juli 1977 van de Rechtbank van Koophandel te Dinant werd deze over
dracht van merk nietig verklaard want voltrolH<:en tijdens de verdachte periode 
(Brussel, 15 juni 1978, B.R.H., 1978, 662). 

257. Handelaars hadden van de curatoren het handelsfonds en de benaming van 
de gefailleerde vennootschap Texter gekocht. Andere handelaars organiseerden 
een handelsmanifestatie in de oude lokalen van de vennootschap en gebruikten 
daarbij in hun publiciteit de naam Texter. Zulks werd hen verboden (Voorz. Kh. 
Luik, 29 april1977, Dix ans ... , 112, nr. 35). 
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h) Beoordelingscriteria 

258. Uiteraard geldt als basiscriterium voor de beoordeling van het verwar
ringsrisico de gelijkenis tussen de gebruikte benamingen vooral wanneer ze 
banaal zijn of alsdusdanig aan de rechter voorkomen. Bij de gevallen geciteerd in 
randnummer 251 kunnen nog de volgende worden toegevoegd. Telkens werd het 
verwarringsrisico voor onbestaande gehouden. Tussen de benarning Scuba-shop 
en Scuba Shop N avez, benamingen die overigens gelet op hun beschrijvende aard 
weinig origineel zijn is dank zij de toevoeging van de eigen naam Navez geen 
verwarring mogelijk. Ret Rof te Bergen voegt daar evenwel wijselijk aan toe: 
, ,de concrete omstandigheden van bet geval wijzen uit of er aldan niet verwarring 
mogelijk is; volledige analogie en naast elkaar bestaan van beide handelszaken 
zijn niet vereist om het verwarringsrisico te bewijzen (Bergen, 24 november 
1976,B.R.H., 1978,439 waarbij een vonnis van de Voorzittervan deRechtbank 
van Koophandel te Charleroi werd hervormd, 5 april1976,B.R.H., 1978, 439). 

- , ,Indien de samenvoeging van alledaagse woorden van aard is om aan een 
uitdrukking een oorspronkelijk karakter te geven, kan het risico van verwarring 
echter niet weerhouden worden indien het zou voortspruiten uit een banale 
benarning. Dienvolgens is elk verwarringsrisico tussen de benamingen ,Comp
toir d'Escompte de Belgique-Liege'' en ,,Comptoir d'Escompte de Ruy-Liege'' 
uitgesloten" (Voorz. Kh. Luik, 5 januari 1976,B.R.H., 1976,463, bevestigd bij 
Luik, 27 juni 1978, onuitg.). 

259. Meestal beoordeelt het Rof van Beroep te Antwerpen het verwarringsrisico 
op zeer strenge manier ook wanneer de benamingen banaal zijn. Zo beslist het dat 
er een verwarringsrisico bestaat tussen de ondememingsbenaming Amerikaanse 
Legerstock en Legerstock Jan de Kolenboer (Antwerpen, 22 januari 1980, Jus 
1980,338 metnootDe Vroede, P. ;B.R.H., 1981, 321). VanhetzelfdeRof: ,het 
gebruik van een zelfs banale en in het openbaar domein gevallen benaming kan in 
concreto misleidend of verwarrend zijn (Antwerpen, 3 juni 197 5, B .R .H., 1977, 
119). 

Op deze strenge beoordeling is mij slechts een uitzondering bekend. Ret Rof 
oordeelde dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de activiteiten van de 
Amerikaanse luchtv.aartmaatschappij Delta Air Lines en de tot een gedeelte van 
Europa beperkte activiteiten van de Belgische luchtvaartmaatschappij Delta Air 
Transport, zelfs indien eerstgenoemde enkele vliegroutes naar Europa (doch niet 
naar Belgie) uitbaat en zelfs indien haar handelsnaam in bepaalde kringen van ons 
land bekend was (Antwerpen, 2 mei 1979, B.R.H., 1980, 215). 

260. Betwistbaar om niet te zeggen onjuist is de beslissing van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel te Brussel waar hij oordeelt dater geen verwar
ringsgevaar kan bestaan tussen de benaming Dynamit Nobel doelend op een 
vennootschap naar Duits recht en de benaming Nobel aangenomen door een firma 
naar Belgisch recht, trots het feit dat beide ondememingen op de Belgische markt 
produkten verkopen die de woning aangaan. De Voorzitter stoelt deze beslissing 
enerzijds op het feit dat de aankopers ervaren mensen zijn, wat ook het geval is 
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voor diegenen (i.e. architecten) die deze produkten aanprijzen, anderzijds op het 
feitdat geen geval van verwarring bekendis (Voorz. Kh. Brussel, 22 maart 1976, 
B.R.H., 1976 605). Ik wens hierbij op te merken dat het bestaan van een 
verwarringsrisico volstaat. 

261. Benevens het criterium van de gelijkenis tussen de benamingen worden ook 
de criteria van de gelijkenis der activiteiten en dat van de nabijheid der betrokken 
ondernemingen gehanteerd. Aan de hand van deze criteria kwam de Voorzitter 
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel tot de conclusie dat er geen 
verwarringsrisico bestond tussen de benamingen Grande Societe des Vins de 
France en France-Vins. Volgens hem beperkte de gelijkenis zich tot het gebruik 
van de benaming France. Anderzijds was er groot verschil in de aard en het 
volume van de te koop geboden wijnen en in de praktisch totaal anders samen
gestelde klientele. Te onderstrepen is wel dat naar het oordeel van de Voorzitter 
de banaliteit der benamingen niet alsdusdanig het verwarringsrisico uitsluit 
(Voorz. Kh. Brussel, 27 juni 1977, J.T., 1977, 643). 
Daartegenover staat dan weer dat de benamingen Salima Boutique of Oriental 
Samina Boutique als verwarringstichtend met de benaming , ,Samina Boutique'' 
werden aangemerkt. De ligging der beide panden, de aard van de klientele en de 
aard van de verkochte produkten waren doorslaggevend (Brussel, 22 januari 
1979, Rev. Dr. Intell., 1980, 92). 
Verwarringsmogelijkheid is erook tussen de benamingen ,Aluganda" en de 
reeds ingeburgerde benaming , ,Alu Gent''. De gelijkaardigheid van de door de 
partijen verkochte goederen (aluminium constructies) en de relatieve nabijheid 
van de resp. verkoopplaatsen speelden daarbij ook een rol (Voorz. Kh. Gent, 15 
april1980, R.W., 1980-81, 326 met noot Storme, M.). 

262. Fonetische gelijkenis wordt eveneens in uiteenlopende zin beoordeeld. Ik 
citeerde reeds het geval Belfotop/Beltop waar de fonetische gelijkenis een rol 
speelde bij het aanvaarden van een verwarringsrisico (zie randnummer 248). De 
hierna vermelde beslissingen werden genomen door de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Luik. Zij zijn lang niet eensluidend, voorzeker hebben 
ook hier de begeleidende omstandigheden een rol gespeeld. 
Ret verwarringsrisico tussen de be naming en C .B.A. C. en COBAC gebruikt door 
ondernerningen waarvan de activiteiten verschild~n wordt afgewezen (Voorz. 
Kh. Luik, 1 februari 1979, Dix ans ... 122 nr. 80). 
Dezelfde Voorzitter nam een gelijkaardig standpunt in m.b.t. de benamingen 
ITAC en ITAG trots het feit dat de desbetreffende ondernemingen gedeeltelijk 
hetzelfde terrein bestreken. De Voorzitter fundeerde deze beslissing als volgt , ,la 
specialisation de l'activite commerciale, la valeur pecunaire des engagements a 
conclure, leurs particularites - typographie - sont telles que cette confusion 
hypothetique ne pourrait persister, sauf negligence ou encore d'une autre partie, 
pollicitee ou pollicit~mte (Voorz. Kh. Luik, 7 mei 1981,Dix ans ... 122 nr. 81). 
Hij aanvaardde het verwarringsrisico in de zaken Quick Shop/Quick sec (gelijk-
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aardige ondememingen gelegen op eenzelfde stads- en administratief gebied) 
(Voorz. Kh. Luik, 5 juni 1975,Dixans ... 113 nr. 38), B.I.V. enB.I.B. (Voorz. 
Kh. Luik, 11 maart 1980, Dix ans ... 113 nr. 39), F.I.A.C./I.F.A.C. (twee 
ondememingendie zich tot eenzelfde klientele richten) (Voorz. Kh. Luik, 5 mei 
1975, bevestigd Luik, 30 maart 1976, Dix ans ... 113 nr. 40). 

2. Verwarringsrisico tussen produkten 

a. Produkten geiaentificeerd door de handelsnaam 

263. Het begrip ,handelsnaam" kan een dubbele betekenis hebben. De han
delsnaam kan dienen tot identificatie van de ondememing, hij kan ook dienen om 
produkten van deze ondememing te identificeren. De titularis van een han
delsnaam kan zich rechtstreeks beroepen op artikel 8 van het Unieverdrag van 
Parijs ter bescherming van zijn rechten. Hij kan zich verzetten tegen het gebruik 
van een identiek voor soortgelijke produkten aangewend merk zo er verwar
ringsgevaar is. Vanzelfsprekend kan van dergelijk risico slechts sprake zijn 
wanneer de titularis· van de handelsnaam de produkten die hierdoor geidentifi
ceerd worden, commercialiseert onder voomoemde handelsnaam zoniet heeft de 
ingeroepen handelsnaam slechts een louter administratief bestaan (Kh. Me
chelen, 29januari 1979,B.R.H., 1979, 370metnootTh. Vanlnnis;J.T., 1979, 
322). 
Van ditzelfde principe werd ook toepassing gemaakt in de zaak der hem den 
verkocht onder het merk Hilton. De verhandeling van hemden onder voomoemd 
merk is verwarringstichtend en betekent een aantasting van de rechten op de 
handelsnaam Hilton voor alombekende hotels waarin luxewinkels worden uitge
baat. De titularis van de handelsnaam kan zich verzetten tegen het gebruik van 
zijn handelsnaam als merk (Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1978, B.R.H., 
1980, 210). 

b. Andere produkten 

264. Bestaan van verwarringsmogelijkheid- De verwarring tussen produkten 
(in casu tussen echte en nagemaakte) kan ontstaan door het onvoorzichtig en 
onbekommerd optreden van een verkoper die zichzelf in een positie manoevreert 
in dewelke hij het ware van het nagemaakte niet meer kan onderscheiden (Cass., 
28 januari 1982, B.R.H., 1982, 240). 

265. Verwarring kan ook ontstaan door in zijn documentatie het merk van 
iemand anders te gebruiken om produkten aan te bieden die heel vaak niet deze 
zijn van eiseres, al geven ze de indruk het te zijn (Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 
1981, Rev. Dr. Intel!. 1981, 350). 

266. De verkoop van batterijen bekleed met een merk Fulgor dan wanneer het om 
Tudor batterijen ging en zich daarbij bedienen van een documentatie waarop het 
merk Tudor voorkomt is een handeling die bewust verwarringstichtend is (Voorz. 
Kh. Bergen, 16 mei 1980, J.T., 1981, 537). 
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267. Verwarringsgevaar uitgesloten - Verwarring tussen twee machines is 
uitgesloten wanneer op de machine van verweerster in zeer goed leesbare letters 
of merken de herkomst van bet produkt wordt vermeld (Voorz. Kh. Den
dermonde, 1 maart 1978, B.R.H., 1978, 570; in dezelfde zin Gent, 2 december 
1977, B.R.H., 1978, 568). 

- In de betwisting O'Grady cheque/cheque Economy werd gesteld: 

a. De O'Grady cheque is niet beschermbaar op grond van de eenvormige Bene
luxwet inzake tekeningen en modellen en zulks wegens zijn zeer grote gelijkenis 
met de sedert jaren door bet publiek gekende Eurocheque. 

b. Verwarring tussen O'Grady cheque en de cheque Economy is uitgesloten 
omdat op de cheques een eigen kenteken werd aangebracht (Rb. Brussel, 6 
januari 1981, Rev. Dr. Intell., 1981, 142). 

c. Verwarring tussen de benamingen van toneelvoorstellingen of kranten 

268. Zelfs indien voelbare verschillen tussen benamingen bestaan, is bet het 
geheel van de benaming meer dan de bestanddelen waardoor bet gemiddeld 
publiek zal getroffen zijn. Wanneer twee concurrerende kunstopvoeringen wor
den geproduceerd moeten de producenten benarningen gebruiken die voldoende 
van mekaar verschillen. 

Zulks is niet bet geval voor de benamingen International Holiday on Ice en 
HollywoodJceRevieJ'I. D~ze twee lc1Inst_opvo~rillg~ll vertone11 IIl~rkJ:>are_g~lijk~-_ 
nissen, doen beroep op dezelfde toondichter, dezelfde costumier, dezelfde acces
soiristen en dezelfde decorateurs. 
Het verwarringsrisico is des te groter dat de twee voorstellingen in principe nooit 
gelijktijdig worden vertoond (Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1978, B.R.H., 
1979, 126). 

269. Inzake verwarring moet men meer oog hebben voor de gelijkenissen dan 
voor de verschillen waarop de doorsnee klant, die zich voorallaat lei den door een 
vertrouwd beeld of klank doorgaans niet let. 
Verweerster gebruikt de benarning ,Streekkrant" als publiciteitsfiguratieve 
vorm voor een niet dagelijks verschijnend drukwerk niet gecombineerd met 
joumalistieke informatie; dit drukwerk wordt als katem met de titel Streekkrantin 
bet dagblad door verweerster uitgegeven, elke vrijdag ingelast. 

De toevoeging door verweerster aan de benaming Streekkrant - een com
mercieel begrip van bet door eiser louter als publiciteitsmedium gekenmerkt 
uitgegeven en kosteloos verspreid blad- van een geografische benaming, noch 
bet verschillend lettertype, noch het verschillend beeldmerk zijn van aard het 
verwarringsrisico ongedaan te maken nu hierdoor de benaming ,Streekkrant" 
, ,in se'' in het geheel van de context niet verloren gaat, zodat het zijn onder
scheidende kracht behoudt (Voorz. Kh. Gent, 10 februari 1981, R. W., 1981-82, 
324). 
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d) Verwarring bij gebruik van slogans 

270. De slogan ,Waar haalt de Gentenaar al z'n informatie? Uit Het Laatste 
Nieuws" werd als verwarringstichtend aangemerkt. Niet alle lezers van de 
gevoerde reclame weten of denken dat verweerster het woord Gentenaar uit
sluitend in de zin van de persoon gebruikt; niets belet het doorsnee-publiek te 
menen dat het woord de Gentenaar (benarning van een te Gent sinds jaren 
verspreide krant die in het Gentse een grote bekendheid heeft verworven) in casu 
voor tweeerlei uitlegging vatbaar is of dat hier een woordspeling voorhanden is. 
Het feit dat de affiche waarvan sprake deel"uitmaakt van een campagne gevoerd in 
andere belangrijke steden van het Vlaamse landsgedeelte is irrelevant (Voorz. 
Kh. Brussel, 15 oktober 1980,B.R.H., 1981, 528). 

e) Gelijkenis inzake verpakking 

271. Het gebruik van dezelfde verpakking, zijnde een glazen bokaal, is slechts 
een van de elementen van het geheel van de voorstelling van het produkt. Het 
verwarringsgevaar zou veel kleiner geweest zijn indien verweerster samen met 
het gebruiken van een glazen bokaal, andere kleuren zou gebruikt hebben dan 
degene die eiser gebruikt. 
De glazen bokaal kan niet als tnerk worden beschouwd dus is de V oorzitter van de 
rechtbank van koopliandel, zetelend zoals in kort geding, bevoegd. Het verwar
ringsrisico is des te grater dat de produkten der gedingvoerende partijen vaak zij 
aan zij op dezelfde rekken te koop worden aangeboden. Het feit dat op de 
bokalen, zowel op het etiket als op het deksel het merk van het produkt vermeld 
wordt is irrelevant. Een niet gering deel van de doorsnee consumenten is minder 
aangetrokken door een merk dan door een totaalindruk. 
In het behandelde geval was geen der elementen uit het geheel van de voorstelling 
van het produkt op zichzelf en afzonderlijk bekeken, storend of onrechtmatig. 
Deze trefpunten, hoewel rechtmatig gebruikt zijn evenwel niet weg te denken in 
de beoordeling van het verwarringstichtend en derhalve onrechtmatig karakter 
van de aangeklaagde verpakking wanneer deze in haar geheel wordt bekeken met 
de ogen van de argeloze koper. 
Bovendien dient te worden onderstreept dat de veralgemeende toepassing van de 
zelfbediening leidt tot de praktische uitschakeling van de verkoper als tussenper
soon tussen het produkt en de consument. De informatie van de doorsnee 
consument zal dus uitsluitend voortkomen van het geheel van de voorstelling 
waaronder de vorm, de aard en de kleur van de verpakking en de hierop aange
brachte vermeldingen en afbeeldingen de hoofdrol spelen; de door het warenhuis 
vaak schaars aangebtachte aantekeningen komen slechts in bijkomende orde in 
aanmerking. Ook de visuele afstand van de consument tot het produkt is als 
doorslaggevende toets aan te merken. 
Het verwarringsgevaar betreft hoofdzakelijk de identiteit van de producent. Het 
onderzoek naar de mogelijkheid tot verwarring mag niet beperkt worden tot het 
verwarringsgevaar voor gelijke produkten, het moet uitgebreid worden tot gelijk
soortige produkten binnen de sector van de zachte verse zuivelprodukten (Voorz. 
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Kh. Brussel, 28 maart 1980, Rev. Dr. Intel!., 1980, 190; zie ook Voorz. Kh. 
Brussel, 5 mei 1980, Rev. Dr. Intel!., 1980, 256). 

272. Een grootwarenhuis brengt haar produkten op de markt onder de publici
taire slogan , , witte produkten - produits blancs'' ; de verpakking is overwegend 
wit, zij duidt de herkomst van de produkten aan met vermelding van de naam van 
het warenhuis, van het nummer van zijn handelsregister en van zijn eigen 
merkteken (een varkentje). 
Een ander grootwarenhuis (hier verweerster) verkoopt nagenoeg dezelfde pro
duktsoorten in witte verpakking. Een oranje band duidt de herkomst aan. Het 
nummer van de inschrijving in het handelsregister wordt op elke verpakking 
vermeld. De Voorzitter oordeelt dat gezien de aard van de verkoopmethode niet 
kan geeist worden dat verweerster haar eigen merken opvallend zou aanduiden 
om verwarring te vermijden; toch kan geeist worden dat ondubbelzinnig op de 
verpakking de naam van verweerster zou worden vermeld of een ander duidelijk 
onderscheidingsteken zou worden aangebracht, een oranje streep en de vermel
ding van het handelsregister zijn onvoldoende. 
De verkoop van de produkten in de huidige verpakking moet gestaakt worden. 
(Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 1979, Rev. Dr. Intel!., 1979, 166). 

273. De verzorging van twee b1oembakken werd toevertrouwd aan een gespe
cialiseerde firma die op de bloembakken haar etiket kleefde waardoor de indruk 
werd gewekt dat zij de bloembakken ontworpen had. Aldus stelt zij een verwar
ringstichtende onrechtmatige daad (Voorz. Kh. Brussel, 23 december 1980, 
B.R.H., 1982, 313). 

274. De criteria ter beoordeling van verwarring tussen gelijkaardige verpak
kingen zijn de normale. criteria die gehanteerd worden ter beoordeling van 
verwarring tussen produkten of ondemerningen. De totaalindruk, die aan de klant 
gegeven wordt, is van uitzonderlijk belang, voomamelijk wanneer twee produk
ten niet naast elkaar gerangschikt zijn in eenzelfde uitstalruimte, aangezien de 
vergelijkingsmogelijkheid van de klant dan uitsluitend kan berusten op een vaak 
onvolledige, onduidelijke en vage herinnering. 
De ,afstandsleer" speelt normaal geen rol bij de beoordeling van het verwar
ringsrisico tussen de aangeboden schoonheidsprodukten (impliciet besluit). De 
,Abstandslehre" weinig van toepassing ten onzent aanvaardt dat het verwar
ringsrisico haast onvermijdelijk is wanneer het moeilijk wordt om voor een 
bepaald produkt nog een originele verpakking te vinden. De Voorzitter verwerpt 
in het hier besproken geval de toepassing van deze theorie (Voorz. Kh. Luik, 20 
mei 1976, B.R.H., 1977, 737). 

275. Een vaak voorkomende- en onrechtmatige handeling bestaat er in zich te 
bedienen van het verpakkin~smateriaal toebehorend aan een concurrerende 
firma, om produkten van een ander merk aan de man te brengen. Vooral bij de 
verkoop van butaan- en propaimgas is deze praktijk niet exceptioneel (Voorz. Kh. 
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Luik, 9 februari 1976,Dix ans .. . , 125, m. 98, voor andere gevallen Evrard, J.J. 
en Van Innis, Th., a.w., J.T., 1978, 44 m. 88). Dergelijk gebruik kan ook een 
overtreding zijn van artikel 13 A, I van de E.B.M.W. (Kh. Tongeren, 3 maart 
1977, B.R.H., 1978, 45). 

276. Om het verwarringsrisico inzake verpakking uit te schakelen volstaat soms 
naar het oordeel van de Voorzitter dat een detail wordt gewijzigd (Voorz. Kh. 
Brussel, 5 mei 1978, Rev. Dr. Intell., 1980, 256). 

B. COPIEREN - SLAAFS NABOOTSEN - P ARASIT AIRE MEDEDINGING 

a. Copieren- Slaafs nabootsen 

277. De Belgische rechtspraak toont zich zeer mild wat het slaafs nabootsen 
betreft. Ik heb slechts een beslissing gevonden die het slaafs nabootsen alsdus
danig, d. w. z. los van begeleidende omstandigheden als handeling stri jdig met de 
eerlijke handelsgebruiken heeft aangemerkt (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 mei 1977, 
B.R.H., 1978, 578). 

278. De algemene regel is dus dat copieren of slaafs nabootsen in se niet 
omechtrnatig is voor zover evenwel op het gecopieerde of nagebootste geen 
privatieve rechten bestaan of hierdoor geen verwarring ontstaat (Evrard, J .J., en 
Van Innis, Th., a.w., J.T., 1978, 38, m. 74 met de aldaar geciteerde recht
spraak). Copieren of slaafs nabootsen kan bovendien een parasitair karakter 
hebben in de mate dat men zich aldus het werk van anderen, vrucht van tal van 
inspanningen, omechtmatig toeeigent. 
In de rechtspraak worden deze onderscheiden aspekten niet steeds goed uit elkaar 
gehouden en bestaat een neiging om bvb. de parasitaire en verwarringstichtende 
handelingen in een adem te vemoemen (zie terzake o.m. Van den Bergh, R., noot 
bij Gent, 9 november 1978, R.W., 1978-79, 1718). 

b. Verwarringstichtende, parasitaire namaak 

279. Het te koop stellen van een machine, slaafs gecopieerd op de machine 
waarvan de realisatie en promotie van de aanleggers emstige investeringen 
hebben gevergd is een vorm van parasitaire mededinging. Er is bovendien een 
verwarringsgevaar ook omdat tot zelfs de rode kleur waarin het vaste lichaarn der 
machines geschilderd is, voor beide machines precies gelijk is (Voorz. Kh. 
Turnhout, 20 januari 1978, Rev. Dr. Intell., 1978, 305; B.R.H., 1978, 573). 

280. De haast slaafse narnaking door een handelaar van een publicitaire tekening 
van een van zijn concurrenten is verboden wanneer ondanks kleine detailver
schillen de tekening tot verwarringen en verkeerde interpretatie kan leiden en 
wanneer de handelaar zich aldus het voordeel van een publicitqire campagne van 
zijn concurrent toeeigent (Voorz. Kh. Brussel, 11 oktober 1976, B.R.H., 1977 
469; zie ook Voorz. Kh. Tongeren, 8 december 1975, B.R.H., 1976, 587 met 
noot De Caluwe, A. en Stoffels, M.). 
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281. Het copieren, slaafs nabootsen en tot zelfs afvormen en overgieten toe kan 
niet als onrechtmatige daad worden aangemerkt wanneer het gaat om voorwerpen 
waarop niemand privatieve rechten laat gelden. De nabootsingsvrijheid neemt 
een einde wanneer het gevaar van verwarring begint, wanneer zij aan een 
concurrent toelaat te profiteren van het werk, het creatief vermogen en de 
bekendheid van het nagebootste produkt; deze daden zijn daden van parasitaire 
concurrentie (Voorz. Kh. Mechelen, 15 september 1977, B.R.H., 1980, 39). 

282. Het aanwenden van andermans handelsnaam o.a. bij publiciteit ofverkoop 
in andere omstandigheden dan de noodzakelijke identificatie van de waren van 
verweerder die door eerste eiseres in het handelsverkeer werden gebracht onder 
dezelfde benarningen is onrechtmatig wanneer het bij het publiek verwarring kan 
stichten of wanneer dit al dan niet verwarringstichtend gebruik een eigen com
mercieel voordeel ten doel heeft of de beroepsbelangen van de titularis van de 
handelsnaam kan schaden. Verweerder heeft de cliche's van eiseressen gewoon
weg gecopieerd en aangewend in zijn publiciteit. Afgezien van elke verwar
ringsmogelijkheid dient deze handelswijze als een parasitaire mededinging te 
worden beschouwd verrnits verweerder ongetwijfeld kosten en inspiratie heeft 
kunnen sparen en economisch bevoordeligd werd door voor het promoveren van 
zijn ondememing, cliche.'s van de eiseressen aan te wenden met vermelding van 
zijn naam en adres onder het woord Mercedes Benz (Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 
1980, Rev. Dr. Intel!., 1980, 262). 

--- --

283. Een gewezen personeelslid van de firma T.V. Medda Depannage, stichtte 
een eigen zaak onder de benarning T.V. Depannage Medard (Medard was zijn 
voomaam) in dezelfde gemeente. Hij plagieerde tot in hun voorstelling de 
publiciteitskaarten, de bestelbonnen en de facturen van zijn vroegere werkgever. 
Verbod werd opgelegd hiermee verder te gaan (Voorz. Kh. Luik, 17 maart 1977, 
bevestigd bij Luik, 20 februari 1979, Dix ans .. ~, 112 nr. 33). 

c. Parasitaire mededinging 

284. Onder parasitaire mededinging is te verstaan de handeling waarbij men de 
faam van een concurrent uitbuit zonder verwarring te stichten en zonder diens 
verdiensten omlaag te halen. Men profiteert van de naam of van het werk van een 
ander handelaar waarvan op die wijze de afzetmogelijkheden voor zijn produkten 
wordtbeperkt(Voorz. Kh. Mechelen, 15 september 1971,B.R.H., 1980, 39). De 
onrechtmatigheid ligt hier in het feit dat de nabootser profijt haalt uit de inves
teringen of het sukses van zijn concurrent. 

285. In strijd met artikel 54 W.H.P. maakt zich aan parasitaire mededinging 
schuldig de handelaar die, ook al draagt hij er zorg voor geen verwarring te 
scheppen, profijt haalt uit een door zijn concurrent sinds jaren met hoge kosten 
gevoerd reclamebeleid, waarvan hij zowel de ideeen als de conceptie en de 
presentatie zonder noemenswaardige wijzigingen ovemeemt (Gent, 9 november 
1977, R.W., 1978-79, 1716 met noot R. Van den Bergh). 
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286. Waar begint de parasitaire concurrentie? ,S'inspirer des realisations d'un 
concurrent et beneficier de certaines de ses trouvailles n'est pas illicite en soi, 
meme si cela permet d' eviter des recherches de marketing et de cofrteuses erreurs 
d'orientation, !'imitation d'un leader peut etre un facteur de progres et un 
avantage pour le consommateur''. 
De nabootsing wordt slechts onwettig onverminderd de toepassing van privati eve 
rechten wanneer ze de allures heeft van een systematische en gekarakteriseerde 
plundering die aan de namaker de mogelijkheid geeft op blijvende manier elke 
inspanning inzake creatie en opzoeking uit te sparen (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 
1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 256; J.T., 1981, 538). 

287. Hie et nunc reclame maken voor , witte produkten" en juist dezelfde 
produkten selecteren voor verkoop in witte verpakking is op zichzelf niet on
rechtmatig. Het was te verwachten dat elke groothandel dezelfde basisselectie 
zou doen van produkten bestemd voor dergelijke verkoop. 
In beginsel is er ook geen bezwaar tegen bet feit dat een handelaar bepaalde 
succesrijke methodes of ideeen van zijn mededinger nabootst, ook al spaart hij 
daardoor soms kostelijke en langdurige marktonderzoeken uit; de vrijheid van 
mededinging impliceert dat wie een vondst doet - behalve uitdrukkelijke be
scherrning door de wetgever- navolging moet kunnen vinden. Omechtmatig is de 
praktijk waardoor de aanleuner kennelijk onvoldoende proportionaliteit in acht 
neemt tussen enerzijds het door hem genoten voordeel ( dat hem op zichzelf niet te 
ontzeggen is) en anderzijds het door hem toegebracht nadeel aan een ander 
(Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 1979, Rev. Dr. Intell., 1979, 166). 

288. Wanneer een beroepsvereniging van antiquairs sedert 1972 te Gent onder de 
benaming , ,Antiekbeurs van Vlaanderen'' jaarlijks een beurs heeft georganiseerd 
en die benaming, dank zij de faam die de beurs verworven heeft, een commerciele 
waarde heeft gekregen, dient het gebruik van die benaming door anderen als 
reclame voor een beurs die zij organiseren kort na de vijftiende beurs van de 
beroepsvereniging, te worden aangemerkt als een parasitaire concurrentie 
(Voorz. Kh. Gent, 23 april1981, R.W., 1981-82, 328). 

289. Het slaafs reproduceren van de verslagen der opzoekingen en proeven 
gedaan op kosten van een ander m.b.t. zijn produkt, terwijl men de vermelding 
van bet produkt vervangt door deze van bet eigen produkt is een parasitaire 
handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken en tevens een ongeoorloofde 
reclame. 
Het is terzake irrelevant of de gewraakte praktijken tevens het auteursrecht 
schenden (Voorz. Kh. Brussel, 29 oktober 1979, Rev. Dr. Intell., 1980, 31). 

Gevallen waarin nabootsing of parasitisme niet werden aangehouden 

290. Een meubelhandelaar verweet aan een concurrent de volgende feiten: het 
gebruik van de slogan ,les prix les moins chers d'Europe", het gewagen van 
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belangrijke goederenvoorraden, het geven van geschenken, het serveren van 
champagne in zijn bar. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik wees de vordering af 
omdat publicitaire methodes slechts beschermbaar zijn in de mate dat ze oor
spronkelijk zijn en zo ze bij het publiek een bestendige gedachtenassociatie. 
opwekken tussen wat de Voorzitter , ,la sentence'' noemt en het produkt (Voorz. 
Kh. Luik, 27 mei 1977, Dix ans ... 114, nr. 46). 

291. Bouwspelen afgeleid uit een uitvinding destijds door een nu vervallen 
octrooi beschermd, worden sinds 1958 onder het merk Lego met sukses op de 
Belgische markt te koop aangeboden. 
Op hetzelfde principe fabriceert een andere firma gelijkaardige bouwspelen die 
verschillende jaren later onder de naam Polybric op de Belgische markt worden 
gebracht. Zij kunnen aangepast worden op de bouwspelen Lego, waarmee ze een 
grote gelijkenis vertonen ook omdat dezelfde kleurengamma's worden gebruikt. 
Het Hof van Beroep te Brussel diende zich hier over vier punten uit te spreken. 

Het huldigde de klassieke stelling dat het namaken van wat tot het openbaar 
domein behoort gewettigd is. 
Trots de gelijkenissen tussen beide bouwspelen wordt het verwarringsrisico 
uitgesloten omdat de verpakking verschillend is. 
Dat deze bouwspelen tegen een lager prijs te koop worden aangeboden (het 
gebruikte materieel is van minder goede kwaliteit) kan niet worden aangemerkt 
als een paging om voor zich een deel van de klanten van de tegenpartij toe te 
eigenen. 
Het Hof stelt tens lotte dat het niet onrechtmatig is te profiteren van het succes door 
een concurrent behaald bij de fabricage en commercialisatie van produkten en 
motiveert dit standpunt op weinig overtuigende wijze door de stelling van de 
eerste rechter over te nemen dat totdusver geen rechtspraak bestaat die een 
dergelijk optreden als onrechtmatig aanmerkt (Brussel, 27 november 1979, 
R.C.J.B., 1982, 58 met noot De Vroede, P.). 

292. Het gebruik door een handelaar van leveringsbons die hoewel verschillend, 
een grate gelijkenis vertonen met deze van een andere handelaar is geen daad 
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. 
Dit is het geval zelfs wanneer de bans in hun eerste uitgave produkten vermelden 
die door de handelaar-gebruiker niet verkocht werden maar wel door zijn con
current-eiser in staking, indien v66r ieder gebruik de vermeldingen geschrapt en 
bedrukt werden hetgeen ieder verwarringsrisico belette, zelfs wanneer de oor
spronkelijke vermeldingen zichtbaar bleven (Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 
1973, bevestigd door Brussel, 2 november 1976, B.R.H., 1977, 294). 

293. Het onrechtstreeks profiteren van de reputatie van een merkartikel in casu 
door een handelaar die geen deel uitmaakt van het distributienet van de fabrikant, 
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is op zichzelf geen daad van parasitaire mededinging (V oorz. Kh. Brussel, 16 mei 
1977, B.R.H., 1978, 146 met instemmende noot Stuyck, J.). 

d. Het lokvogelprocede 

294. Het voeren van publiciteit rond een artikel dat men niet in voorraad heeft en 
waarvan men niet weet of men het zal kunnen verkrijgen is als lokvogelprocede 
aan te merken (Voorz. Kh. Brussel, 17 maart 1978,B.R.H., 1980 165 met noot 
De Vroede, P.). 
In een haast gelijkaardig geval werd de aangevochten handeling getoetst aan het 
bepaalde in bet artikel 20 - 1 o en werd het aspect parasitaire concurrentie buiten 
beschouwing gelaten. Het ging om een advertentie m.b.t. meubelen die de 
adverterende handelaar niet in voorraad had en die hi j bovendien te koop aanbood 
tegen een prijs die meer dan 40.000fr lager lag dan de prijs waartegen hij deze 
meubelen zou kunnen aankopen. Enige twijfel nopens de geadverteerde meube
len kon op grand van de gebruikte illustratie niet bestaan (Antwerpen, 3 juni 
1980, R.W., 1981-82, 2509 met noot De Vroede, P.). 

295. Is niet parasitair de verkoop op een bepaalde markt van een merkprodukt 
waarvoor een alleenimporteur adverteert; indien dit parasitaire mededinging zou 
zijn, zou het voldoende zijn een promotiecampagne te voeren voor een bepaald 
produkt om aile derden te beletten op dezelfde manier te verkopen (Voorz. Kh. 
Brussel, 13 maart 1978, B.R.H., 1979, 423). 

C. HET AFWERVEN VAN PERSONEEL 

296. Afwerven van personeel is in principe geoorloofd; het wordt onrechtmatig 
ingevolge de begeleidende omstandigheden (zie o.m. Voorz. Kh. Luik, 16 mei 
1978,Dixans ... 108 nr. 14 en4november 1976,Dixans ... 123 nr. 85). Zulks zal 
het geval zijn wanneer bet afwerven de desorganisatie van andermans diensten tot 
gevolg heeft (in casu werden 28 van de 38 tewerkgestelden afgeworven) en 
bovendien een verwarringsrisico ontstaat en het afhandig maken van het han
delspatrimonium, zijnde de klientele, beoogt. De firma die het personeel afge
worven had, gaf vervolgens haar oorspronkelijke activiteit op om dezelfde 
activiteitals de eiseruitte oefenen (Voorz. Kh. Brussel, 11 september 1981,J.T., 
1981, 743). 

297. Het praktisch gezamenlijk afwerven van vier van haar gespecialiseerde 
werklieden op de werkplaatsen zelf waarop gei:ntimeerde werkte en waarop 
zijzelf voor gei:ntimeerde hadden gewerkt heeft noodzakelijk de diensten van 
gei:ntimeerde gedesorganiseerd en verwarring geschapen tussen de beide onder
nemingen. 
Appellante heeft misbruik gemaakt van de omstandigheden, door gebruik te 
maken van de door haar twee beheerders en stichters opgedane kennis, als 
bedienden van gei:ntimeerde, om zich een deel van de werken op een werkplaats te 
doen toekomen, die zij anders als pasgestichte firma nooit zou bekomen hebben, 
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en op de bestelling waarvan ge1ntimeerde redelijk mocht rekenen (Brussel, 29 
januari 1975, B.R.H., 1976, 79). 

298. Het standpunt ingenomen in de hierboven geciteerde beslissingen kan 
worden bijgevallen. Voorbehoud dient m.i. te worden geformuleerd t.o.v. de 
beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi die 
na herinnerd te hebben dat het rechtsbeginsel van vrijheid van handel en nijver
heid impliceert dat een handelaar vrij is de werknemers van een concurrent aan te 
werven, ook nog als rechtmatig aanmerkt het bewerken van diens klienteel. 
Wordt aileen veroordeeld het aanwenden van deze vrijheid in omstandigheden die 
dit aanwenden onrechtmatig maken (Voorz. Kh. Charleroi, 28 november 1975, 
B.R.H., 1979, 367). 

D. HET AFWERVEN VAN KLIENTELE 

299. Het afwerven van klienteel door ex-werknemers is niet slechts verboden 
wanneer dit gepaard gaat gelijktijdig met daden van verwarring, daden van 
ontreddering van een concurrerend bedrijf en wederrechtelijke toeeigening van 
handelsgeheimen: een dezer vereisten is voldoende (Antwerpen, 9 februari 1978, 
B.R.H., 1978, 422). 

300. Gebruik van een klantenlijst van een concurrent moet in concreto en naar de 
omstandigheden beoordeeld worden (Voorz. Kh. Charleroi, 28 november 1975, 
B.R.H., 1979, 367). Dit betwistbaar standpunt- zie de noot van Francq-B. dle 
terecht onderstreept dat een klantenlijst een deel van het patrimonium van de 
handelaar uitmaakt- wordt enigszins door de Voorzitter gerelativeerd waar hij 
stelt: ,,Attendu qu'il seralt illicite-et abusif de faire visiter par un ancien chauf
feur livreur de pains, la clientele de son employeur en s'abstenant de lui signaler 
que le dit chauffeur-livreur a change d'employeur et en laissant croire ainsi 
que le fournisseur est demeure le meme". 

E. VERDACHTMAKING- VERRADEN VAN FABRIEKSGEHEIMEN- ZICH BE-

ROEPEN OP DE BINDING MET EEN VROEGERE WERKGEVER 

301. Een onderneming wier leidinggevend personeel door een concurrent wordt 
zwart gemaakt kan de staking van dergelijke praktijk en van de verspreiding van 
verkeerde informatie vorderen (Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 1979, B.R.H., 
1979, 619). 

302. Het gebruik van plannen is niet onrechtmatig ofschoon de professionele 
ervaring van de zaakvoerder van verweerster gedeeltelijk bij eiseres werd ver
worven (Voorz. Kh. Dendermonde, 1 maart 1978, B.R.H., 1978, 570). 

303. De onrechtmatige toeeigening van fabricagegeheimen, commerciele ge
heimen en technisch materiaal, het afwerven van personeel om deze geheimen te 
achterhalen, het gebruik van andermans klantenlijsten, het zijn al daden strijdig 
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met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1979, B.R.H., 
1981, 242). 

304. Ret is een gewezen werknemer niet toegelaten van zijn betrekking bij een 
werkgever misbruik te maken om reeds v66r hij met een eigen zelfstandige 
concurrerende bedrijvigheid begint, het klienteel van zijn werkgever aan deze te 
onttrekken en aan zijn eigen bedrijf te hechten (Antwerpen, 9 februari 1978, 
B.R.H., 1978, 422). 

305. Verboden is de referentie naar een vroegere werkgever zelfs wanneer 
terzake niet gepoogd wordt verwarring te stichten. Duidelijk was deze referentie 
enerzijds omdat zij die de aangevochten publiciteit verspreiden gewagen van het 
feit dat ze , ,goed gekend zijn te Stokke!'' anderzijds omdat de publiciteit gei:ndi
vidualiseerd is (persoonlijke invitaties aan de klanten die ingevolge de tewerk
stelling bij de vroegere werkgever gekend waren). 
Mededinging kan bestaan niet aileen tussen twee handelaars maar ook tussen een 
handelaar en de medewerkers van zijn concurrent (Brussel, 7 juni 1979, J.T., 
1979, 611). 

F. DERDE MEDEPLICHTIGHEID 

306. De medewerking aan de inbreuk op de deontologische normen en de 
reclame ervoor zijn als oneerlijke handelspraktijken aan te merken (Voorz. Kh. 
Antwerpen, 4 februari 1982, R.W., 1981-82, 2555). 

307. Zich bevoorraden in produkten bij leveranciers die de verbintenis hebben 
aangegaan tegenover de producent, voomoemde produkten exclusief voor het 
gebruik , , buiten taks' ' te bestemmen en deze produkten op de binnenlandse markt 
afzetten is een handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken want aldus 
neemt men deel aan andermans contractbreuk. De appellant (verweerder in eerste 
aanleg) moet als handelaar in wijnen en geestrijke dranken geweten hebben dater 
voor deze produkten een handel ,buiten taks" bestaat, dat de flessen van deze 
handel het etiket dragen met vermelding ,for duty free only". 

Stelde zich de vraag of het geschonden contract wettelijk was. Ret zou inderdaad 
onder de toepassing van artikel85 eerste lid kunnen vall en. Ret Rof van Beroep te 
Bergen meent hierop ontkennend te mogen antwoorden: de buiten taks handel is 
niet van aard of heeft niet tot gevolg dat het spel der mededinging binnen de 
Gemeenschappelijke Markt zou worden beperkt. 
Ret Rof gaat ook niet in op het verzoek de zaak aan te houden tot de E.E.G.
Commissie zich zou hebben uitgesproken over de klacht neergelegd tegen voor
noemde overeenkomst. De zaak zou kunnen aangehouden worden zo de Com
missie de formele beslissing had genomen een procedure in te lei den. Zulks is niet 
het geval vermits de Commissie zich beperkt heeft ontvangst te melden van de 
klacht. 
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Bij vonnis van de Voorzitter van Rechtbank van Koophandel te Doomik (9 
september 1977, Rev. Dr. Intel!., 1977, 433) werd aan gedaagde het verbod 
opgelegd over te gaan tot de verkoop of de te koop aanbieding van flessen 
aperitief van het merk Ricard die de vermelding dragen , ,for duty free only''. 
De verweerder had zich hierbij neergelegd maar had vervolgens flessen in de 
handel gebracht waar het oorspronkelijk etiket gedeeltelijk overplakt was met een 
etiket van zijn firma zodat nog alleen de woorden ,for" en ,only" zichtbaar 
waren. 
Het Hof, hierin de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Doomik 
(1 maart 1978, onuitg.) volgend, veroordeelt deze handelwijze. De overplakte 
formule blijft zichtbaar bovendien schendt de appellante door de overplakking het 
recht van de producent die het oorspronkelijk etiket heeft ontworpen en geplaatst 
en dienvolgens de enige gerechtigde is om er wijzigingen aan te brengen (Bergen, 
12 november 1979, Rev. D~. Intell., 1980, 38). 

308. Het feit dat een vennootschap een gelijkaardige bedrijvigheid uitoefent als 
de overgenomen handelszaak, dat zij opgericht werd door de zoon van de 
verkopers van de handelszaak en dat voomoemde verkopers aan de vennootschap 
een lening hebben toegestaan, bewijst voldoende de derde medeplichtigheid aan 
de schending van het voorziene onthoudingsbeding (Voorz. Kh. Antwerpen, 15 
december 1977, B.R.H., 1978, 436; Vgl. zaak Doyen, randnummer 244). 

G. PARALLELlMPORT 

309. Parallelimport is in de loop der laatste jaren een courante geplogenheid 
geworden. Aan de basis hiervan ligt de ruime interpretatie van de antikartelwet
geving geformuleerd in artikel 85 E.E.G .. Het bedrijven van nevenimporten 
(d. w .z. importen die gebeuren door personen die produkten betrekken ofwel bij 
in een ander land gevestigde voortverkopers ofwel bij de producent in rniskenning 
van de rechten van zijn concessiehouder in hetland van invoer) wordt op grond 
van de interpretatie gegeven aan artikel 85 E.E.G. niet als een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad aangemerkt (Voorz. Kh. Hasselt, 18 november 
1977,Rev. Dr. Intel!., 1978, 117; Voorz. Kh. Doomik, 9 september 1977,Rev. 
Dr. Intel!., 1977,433; Voorz. Kh. Brussel, 16mei 1977,B.R.H., 1978, 146met 
noot Stuyck, J.). 

310. Zo parallelimport geoorloofd is in hoofde van een handelaar die ondanks 
zijn inspanningen niet als schakel in het selectief distributienet werd aanvaard 
(Voorz. Kh. Brussel, 6 mei 1977 ,B.R.H., 1978, 146 met noot Stuyck, J.) dan is 
het zich bevoorraden op de parallelle markt niet verantwoord in hoofde van 
iemand die geen slachtoffer is van een overtreding van de wetgeving inzake 
mededinging, noch van een rnisbruik van economische machtspositie noch van 
een verkoopsweigering op de regelmatige markt (Cass., 28 januari 1982, B .R .H. , 
1982, 240). Parallelimport in geval van derde medeplichtigheid zal eveneens een 
onrechtmatige daad uitmaken (V oorz. Kh. Luik, 9 juni 1980, B .R .H. , 1981, 94; 
Voorz. Kh. Brussel, 12 februari 1975, B.R.H., 1976, 186). 
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H. VERKOOP VAN MERKARTIKELEN DOOR NIET-ERKENDE DETAllLISTEN 

311. Het recht op parallelimport houdt het recht in een produkt te verkopen 
zonder de door het erkende distributienet toegekende fabriekswaarborg. Het vindt 
zijn beperking in de verplichtingen van elke handelaar inzake informatie van de 
consument en het respect voor het economisch potentieel van de mededingers" 
(Voorz. Kh. Brussel, 6 mei 1977, B.R.H., 1978, 146; zie ook Voorz. Kh. 
Brussel, 13 maart 1978, B.R.H., 1979, 423). 
V anzelfsprekend zullen ook in deze de begeleidende omstandigheden een niet te 
verwaarlozen rol spelen. Zo dient bvb. een onderscheid te worden gemaakt tussen 
het feit van de verkoop alsdusdanig en het feit zich naar aanleiding hiervan als 
erkend verkoper uit te geven. Wat dit laatste betreft is er rekening te houden met 
het eventueel misleidende karakter t.o.v. de verbruiker enerzijds en met het 
desgevallend schadetoebrengende aan de beroepsbelangen van andere handelaars 
anderzijds. In een beslissing die tot 1975 teruggaat toonde de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel zich zeer streng resp. t.a. v. een handelaar, 
geen erkende voortverkoper, die produkten verkocht waarvan het etiket vermeldt 
dat zij enkel door erkende voortverkopers worden verkocht of die dergelijke 
etiketten had verwijderd of overdekt (Voorz. Kh. Brussel, 12 februari 1975, 
B.R.H., 1976, 186). 

312. Het Hof van Beroep te Antwerpen nam in een haast gelijkaardige zaak een 
gans ander standpunt in. 
Het louter te koop aanbieden door een niet erkende verdeler van produkten 
waarop de vermelding ,vente exclusive par les depositaires" voorkomt is, in 
de verhouding tot de fabrikant en zijn erkende verdelers niet in strijd met artikel 
54 W.H.P. omdat deze handelwijze op zich niet als bedrog, oneerlijkheid of 
professionele tekortkoming kan worden gekwalificeerd. 
Een nauwkeurige analyse van de verhoudingen leidt onvermijdelijk tothet besluit 
dat gei:ntimeerde zich tegenover appellante en andere ,depositaires officiels" 
onmogelijk kon of kan voordoen of gedragen als een ,depositaire officiel" 
vermits - indien het door appellanten ingeroepen selectief distributienet goed 
georganiseerd is- appellante en de diverse ,depositaires officiels" toch weten 
of kunnen weten wie tot dat net behoort en wie niet (Antwerpen, 29 maart 1979, 
B.R.H., 1979, 438). 

313. In haast gelijkaardige zaken werd door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik een tegengesteld standpunt ingenomen. In de eerste zaak 
stelde hij dat een verkoper die zich ten onrechte voor erkend verdeler uitgeeft de 
klientele bedriegt en voordelen put uit een kwaliteit die hij niet heeft en zulks 
zonder zich te moeten onderwerpen aan de verplichtingen die ,wegen" op de 
erkende verdelers (Voorz. Kh. Luik, 19 december 1977, bevestigd bij Luik, 10 
januari 1980, Dix ans . .. 123 nr. 86). 
In de tweede zaak besteedde de Voorzitter vooral aandacht aan de hypothese van 
derde medeplichtigheid, hypothese die hij trouwens verwierp. ,Si la doctrine a 
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emis le souhait que, lorsqu'un tiers est informe de I' existence d'une convention 
d'exclusivite, il se renseigne aupres de son vendeur il s'agit d'un vreu pieux, fort 
eloigne des realites. Les conventions d' exclusivite sont souvent complexes et les 
actes de commerce multiples. Une conception abstraite des obligations d'un 
commerc;ant risquerait de debaucher sur un malthusianisme economique nuisible 
finalement au consommateur. L'expression ,depositaire agree" figurant sur les 
emballages a une portee juridique incertaine'' (Voorz. Kh. Luik, 23 augustus 
1979, Dix ans ... 123 nr. 87). 

I. ONRECHTMATIGE PUBLICITEIT NIET BEDOELD BIJ ARTIKEL 20 

314. Een schouwveger verspreidtin alle brievenbussen van het Luikse prospecti 
die het uitzicht hebben van een officieel bericht van een gemeentebestuur. In dit 
document eigent de belanghebbende zich een inspectie-opdracht toe, gewagend 
van een erkenning door de openbare besturen. Hij geeft zich uit als gezworen 
schouwveger, een in de Belgische wetgeving onbekende benaming (Voorz. Kh. 
Charleroi, 17 maart 1977 ,B .R.H., 1978, 449e; in dezelfde zin Voorz. Kh. Luik, 
6 jan~ari 1977, Dix ans ... 114, nr. 47). 

315. Is misleidend de publiciteit m.b.t. een dienst die geen melding maakt van 
het feit dat benevens de aangeduide prijs ook nog het lidmaatschap tot de 
vereniging dientte worden betaald (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978,J.T., 1979, 
39). 

316. Is misleidend de publiciteit van een verzekeringsmakelaar m.b.t. de door 
hem toegepaste tarieven wanneer daarbij niet werd venneld dat deze tarieven elke 
trimester gei:ndexeerd werden, dat taksen en lasten er aan toe te voegen waren, 
enz. (Voorz. Kh. Luik, 7 november 1977, Dix ans ... 114 nr. 48). 
Een andere verzekeringsmakelaar deed het niet beter. Hij kondigde aan dat hij bij 
het onderschrijven van een verzekeringscontract 2000fr korting toekent maar 
preciseerde niet dat het contract pas na vijf jaar kon worden opgezegd. Bovendien 
was misleidend de aankondiging ,Tarieven 10 tot 20% beterkoop dan deze die 
door de andere verzekeringsmaatschappijen worden toegepast'' vermits ook 
andere deze verminderingen toestaan (Voorz. Kh. Luik, 8 december 1977, J.T., 
1978, 247). 

317. Twee chocoladefabrikanten zijn in proces en terwijl het proces aan de gang 
is verspreidt een van hen onder zijn klientele een circulaire waarin het aan de gang 
zijnde proces wordt bekend gemaakt. Deze handeling wordt als foutief bestem
peld omdat het verboden is zonder toelating andermans naam in de uitoefening 
van de handel te vernoemen (Voorz. Kh. Luik, 3 maart 1980, Dix ans ... 124 nr. 
92). 

318. De eenvoudige vermelding van een concurrent in een brief, wanneer daar
toe geen noodzaak voorhanden is, maakt een daad uit die in strijd is met de 
professionele moraal van een handelaar (De Caluwe, A., nr. 642) want iedere 
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handelaar heeft het recht niet te worden gemengd in de pogingen die een con
current ondemeemt om de markt te veroveren. Niet aileen heeft de verweerster de 
eiseres aangewezen, doch heeft daarbij een afbrekende vergelijking gemaakt en 
nl. laten verstaan dat zij meer mogelijkheden had dan de eiseres om aan haar 
correspondenten goede diensten op gebied van collectieve reizen te waarborgen. 
Of de door verweerster verstrekte inlichtingen al of niet met de werkelijkheid 
overeenstemmen is van geen belang. 
Door het stellen van daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken heeft ver
weerster gepoogd de beroepsbelangen van de eisende vennootschap te schaden 
(Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 4 maart 1976, R.W., 1976-77, 2092). 

J. RET OP EIGEN INffiATIEF BEKEND MAKEN VAN EEN VONNIS 

319. Is laakbaar het door verweerster op eigen initiatief, op tendentieuse, onvol
ledige en discrediterende wijze bekendmaken van een vonnis (Voorz. Kh. Brus
sel, 8 juni 1980, B.R.H., 1980, 546). 

Slechts in een geval werd het op eigen initiatief bekend maken van een vonnis 
door de eiseres aan haar Belgische klanten en zulks op haar kosten als niet 
onrechtmatig aangemerkt (Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 1981, Rev. Dr. Intel!., 
1981, 350). 

320. Het publiceren van gedeelten van een vonnis, met uitvoerige commentaar 
en de nodige publiciteit er omheen in een regionaal advertentieblad is een 
onrechtmatige handeling. 
De litigieuse publicatie is afbrekend en onrechtmatig omwille van een reeks 
omstandigheden waarin ze is geschied - buitenmatige publiciteit, uitvoerige 
commentaar, ongeoorloofd gebruik van andermans naam (Voorz. Kh. Kortrijk, 
21 november 1974, B.R.H., 1976, 293). 

321. Omzendbrieven van een concessiehouder aan zijn verdelers mogen slechts 
gegevens bevatten die nodig zijn om rechtmatige belangen van de conces
siehouder te vrijwaren. Ongeacht of de omzendbrieven aldan niet persoonlijk 
gericht zijn aan de verdelers, mogen zij geen rniddel zijn om een mededinger een 
rechtmatige marktpenetratie te ontzeggen noch om afbrekende kritiek uit te 
oefenen op een mededinger (Voorz. Kh. Brussel, 13 maart 1978,B.R.H., 1979, 
423 - in deze omzendbrieven werd o.m. gezegd dat de machines te koop bij 
Makro afkomstig waren van de aanlegger). 

K. ANDERE GEV ALLEN 

322. Het woord ,universitair" is voor het publiek verbonden aan het hoger 
onderwijs, zodat er bedrog is wanneer een dergelijke benarning de bedrieglijke 
indruk geeft van banden met centra van hoger onderwijs. Is in strijd met de 
eerlijke gebruiken het feit van al zijn commerciele argumentering te steunen op 
niet bestaande banden met universiteiten of inter-universitaire instellingen. Er is 
geen onrechtmatige daad wanneer de gelijkenis tussen twee folders te wijten is 
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aan de beschrijving van gelijkaardige werkelijkheden en niet aan een wil tot 
nabootsing (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1978, B.R.H., 1979, 170). 

323. Na de zakenrelaties die hij met een grossier had te hebben beeindigd, ging 
een kleinhandelaar nog verder met de verkoop van Goudakaas waarop een 
origineel etiket voorkwam gelijk aan dat van de grassier. Deze gedraging werd 
foutief bevonden (Voorz. Kh. Luik, 28 april 1977, Dix ans ... 124 nr. 91). 

324. Het is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken voor een taxi-uitbater zijn 
taxis te laten stilstaan op de openbare weg in de nabijheid van de standplaats van 
een mededinger ongeacht of de taxi-uitbater zulks zelf doet of het zijn aangestel
den laat doen (Voorz. Kh .. Charleroi, 5 mei 1975, B.R.H., 1979, 571). 
Volgens Francq, B., had de taxi-uitbater zich van zijn aansprakelijkheid kunnen 
bevrijden zo hij het bewijs leverde dat hij het optreden van zijn aangestelden niet 
heeft geduld noch heeft kunnen vermijden (noot onder zelfde vonnis). 

325. Het feit van goederen geproduceerd met andermans grondstoffen zonder 
diens toestemming en tegen diens verzet op de markt te brengen is een daad van 
oneerlijke mededinging (Voorz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976, R.W., 1976-77, 
104). 

326. Indien tussen aanplakondememingen onrechtmatige praktijken wel denk
baar zijn betreffende affiches aangebracht door een concurrerend bedrijf (bescha
diging, overplakking of zelfs verberging zonder directe aanraking) is het echter 
niet bewezen dat een aanplakker, volgens een gebruik, zich zou moeten ont
houden, na de goedkeuring van de eigenaar, publiciteit te voeren op een gedeelte 
van een gebouw waarvan reeds een ander aanpalend gedeelte door een concurrent 
wordt bezet. 
Indien een vordering steunt op derde medeplichtigheid inzake contractuele ver- · 
plichtingen, moet de rechter van de vordering tot ophouding nagaan of dergelijke 
verplichtingen wel bestaan. De eiser moet het bewijs van de desbetreffende 
verplichtingen leveren als hun bestaan betwist wordt. Dit bewijs is een eerste 
voorwaarde in de volgorde van het nazicht van de elementen - in de beslissing 
achtereenvolgens aangeduid - van de fout die eiser aan zijn concurrent verwijt 
(Voorz. Kh. Brussel, 21 oktober 1974, B.R.H., 1976, 286). 

327. Is niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken het feit van merkprodukten 
waarvan een andere beweert de exclusieve verdeler te zijn, te verkopen tegen 
prijzen die lager liggen dan deze overeengekomen tussen deze exclusieve verde
ler en zijn erkende verkooppunten. 
Het feit van reclame te voeren die het accent legt op prijzen lager dan deze 
toegepast in de erkende verkooppunten zou slechts een handeling strijdig met de 
eerlijke handelsgebruiken kunnen uitrnaken zo het agressief karakter van deze 
reclame bewezen werd (Voorz. Kh. Brussel, 1 maart 1976, Rev. Dr. Intell., 
1976, 351). I 
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Ditbewijs wordt dan geleverd zoals blijkt uit het vonnis van 5 april1976 (Voorz. 
Kh. Brussel, 5 april1976,Rev. Dr. Intel!., 1976, 356;B.R.H., 1976, 611). Dit 
vonnis wordt behandeld in het deel dat betrekking heeft op artikel 20 - 2°. 

328. De forse stijging van de goudprijs sinds eind 1980 heeft tal van personen op 
de idee gebracht zich als opkopers van sloopgoud aan te dienen. In de mate dat de 
vigerende wetten inzake handelsregister, B. T. W., enz ... worden nageleefd is op 
deze praktijk niets aan te merken. De eventuele misleidende publiciteit m. b. t. de 
aankoop van sloopgoud kan op grond van artikel20- 1° W.H.P. aangevochten 
werden. Dit leidde tot talvan veroordelingen (Voorz. Kh. Bergen, 16 november 
1981, onuitg.; Voorz. Kh. Gent, 6 mei 1982, onuitg.; Brussel, 9 februari 1982, 
onuitg., enz.). Een Britse firma beet in deze de spits af door het organiseren van 
,aankoopda:gen" in hotels, restaurants en koffiehuizen en zulks doorheen het 
hele land. Los van het feit dat deze firma niet in het handelsregister is ingeschre
ven- zij werd daarom veroordeeld- (Voorz. Kh. Turnhout, 22 maart 1982 
R.W., 1982-83, 1747 met noot De Vroede, P.) werden de door haar georgani
seerde reizende aankopen als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aange
vochten. Dit standpunt, verworpen door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel (Voorz. Kh. Brussel, 26 november 1982, onuitg.) werd 
aangevallen door het Hof van Beroep te Brussel (Brussel, 22 september 1983, 
onuitg.). 

329. Een warenhuis had in een reclameblad bonnen laten afdrukken. Op voor
legging van een dergelijke bon kon het daarop gespecifieerd produkt tegen 1 fr 
worden aangekocht. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent 
heeft het fictief karakter van de aangekondigde contractuele verhouding als 
concurrentievervalsende praktijk aangemerkt, van die aard dat ze de beroepsbe
langen van een of meer handelaars kan schaden (artikel 54 W.H.P.). Deze 
redenering gaat op omdat de valse voorstelling van een rechtsverhouding een 
handel1ng is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken en omdat deze ongeoor
loofde praktijk schadeverwekkend kan zijn voor de partners in het ruilverkeer. 
(Voorz. Kh. Gent, 22 februari 1980, R. W., 1981-82, 559 met noot De Vroede, 
P.). 

330. Het gratis aanbieden aan particulieren van kleine advertenties door de 
uitgever van een reclameblad is niet als verkoop met verlies aan te merken. Deze 
handelswijze die behoort tot het arsenaal der manieren van beoefening van de 
vrije mededinging, doet geen afbreuk aan de beroepsbelangen van de concurren
ten en is geen autodestructieve praktijk of een die van aard is om de commerciele 
integriteit van de concurrenten in discrediet te brengen (Voorz. Kh. Doornik, 27 
januari 1982, B.R.H., 1982, 517 met instemmende noot van Ballon, die er op 
wijst dat het loutere feit dat iets- gratis en zonder aankoopverplichting- wordt 
gegeven op zichzelf niet onrechtrnatig is). Slechts bij duidelijk marktbederf kan 
het tegendeel aanvaard worden (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981, R.W., 
1981-82, 1356). 
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331. Ook het Hof van Beroep te Brussel stelde vast dat het niet bewezen was dat 
de verweerder aan wie een verkoop met verlies werd verweten, zijn toevluchthad 
genomen tot een verkoopsprocede dat marktvernietigend is (Brussel, 9 december 
1977, J.T., 1978, 297). 

332. Een juwelier vermeldde in zijn advertenties kortingspercentages zonder te 
preciseren op welke artikelen ze van toepassing waren, noch welke de gebruike
lijk door hem toegepaste prijzen waren. 
De Voorzitter weigert een stakingsbevel uit te spreken op grond van artikel 33 
omdat het noch om solden, noch om uitverkoop ging(!). 
Naar zijn oordeel was er geen schending van artikel 20 - 1 o omdat de aangekon
digde prijsverminderingen geen betrekking hadden op een produkt of de voorde
len van een produkt. 
Hij veroordeelde toch de aangevochten publiciteit omdat ze haast bestendig was, 
zij het dan ook mits het inroepen van diverse voorwendsels. Aldus stelde hij , , ... 
on aboutit a fausser l'esprit et la volonte du legislateur et a desarmer l'esprit 
critique du consommateurparune pression ininterrompue''. Bovendien achtte hij 
deze publiciteit van aard te doen geloven dat de andere handelaars overdreven 
prijzen toepasten (Voorz. Kh. Luik, 14 maart 1979, Dix ans . .. 114 nr. 49). 

L. SCHENDING VAN NEVENRECHTEN VAN AUTEURSRECHTEN 

333. Er bestaan geen bijzondere wetgeving ter beteugeling van de nevenrechten 
va~aut~~~~~~chten.- Deze -nev~mechtenmaken het voorwerpuh-van -de inter: 
nationale conventie van Rome van 10 oktober 1961 en van Geneve van 29 oktober 
1971; deze conventies werden niet door Belgie geratificeerd. 
Het zal dus de stakingsrechter zijn die in deze de gelegenheid zal hebben 
handelingen strijdig met de eerlijke handelsgebruiken te sanctioneren, zoals de 
onwettige reproduktie van fonoplaten ook wanneer deze handelingen eveneens 
auteursrechten of merkrechten schenden (Brussel, 20 januari 1981, B.R.H., 
1981, 405; Cass., 28 januari 1982, B.R.H., 1982, 240). 

334. Het onrechtrnatige van de verhandeling van piraatgeluiddragers bestaat er 
in de consument te bedriegen omtrent de herkomst van het produkt en aan de 
handelaar in dergelijke produkten een onrechtrnatig voordeel te geven door de 
niet betaling van allerlei rechten en taksen (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 
1980, B.R.H., 1981, 532). 

335. Zo de verkoop van een slaafs nagemaakte speelplaat strijdig is met de 
eerlijke hande1spraktijken (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 mei 1977, B.R.H., 1978, 
578), dan is het Hof van Cassatie van oordeel dat het I outer feit piraatgeluidsdra
gers te verkopen geen fout is indien het onrnogelijk is voor de verkoper de 
namaking te ontdekken (Cass., 28 januari 1982, B.R.H., 1982, 240). 
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§ 2. Handelingen die reeds bet voorwerp uitmaken van een specifieke rege
ling in andere wetten 

Al.GEMEEN 

336. Op de algemene draagwijdte van artikel 54 W.H.P. werd reeds geatten
deerd door het Hof van Beroep te Brussel dat preciseerde: , ,dit artikel maakt geen 
onderscheid tussen de daden die door zich zelf in strijd zijn met de eerlijke 
handelsgebruiken en daden die maar laakbaar zijn op grond van een speciale wet 
(Brussel, 24 december 1974, R.W., 1974-75, 2527). 

In feite bevestigt dit arrest een standpunt dat reeds meer dan een halve eeuw door 
de overgrote meerderheid van rechtspraak en rechtsleer wordt voorgehouden (De 
Vroede, P., ,La notion ,usages honnetes en matiere commerciale", R.C.J.B., 
1982, 73). Dit standpunt werd bevestigd door de wetgever ingevolge de in
voeging van artikel 54bis bij artikel 95 van de wet van 4 augustus 1978. Zoals 
verder zal worden verduidelijkt kan de overtreding van een hele reeks met name 
genoemde wetsbepalingen beschouwd worden als handeling strijdig met de 
eerlijke handelsgebruiken. Hierop alludeert o.m. de Voorzitter van de Rechtbank 
van Koophandel te Oudenaarde in zijn vonnis van 18 september 1980 (!3ull. 
Handelsregl., 1981, nr. 17, 29). Het Hofvan Beroep te Brusselliet zich nog als 
volgt uit: ,attendu que le legislateur de 1971 n'a pas exclude I' application de 
I' article 54les actes deloyaux et incorrects soumis a des lois penales" (Brussel, 
20 januari 1981, Rev. Dr. Intell., 1981, 154). 

V anzelfsprekend is niet iedere schending van een wet een han de ling die onder de 
toepassing van artikel 54 W.H.P. valt. Deze schending dient ook potentieel de 
beroepsbelangen van handelaars of ambachtslieden te kunnen schaden. 

A. NIET NALEVING VAN ECONOMISCHE, FISCALE EN/OF SOCIALE WETTEN 

33~. De algemene norm der eerlijke handelsgebruiken is geschonden doordat 
beweerdelijke amateurs, zonder de voorschriften van de economische, fiscale en 
sociale wetten nate Ieven, aldus de normale voorwaarden van gelijke concurren
tiemogelijkheden verdraaien (Voorz. Kh. Gent, 30 maart 1979, B.R.H., 1979, 
495). 

338. Het feit dat arbeiders een fabriek bezetten, aldan niet in faling, is in se niet 
onwettig (over de evolutie van het standpunt inzake bedrijfsbezetting, zie De 
Vroede, P., a.w., R.C.J.B., 1982, 79-80). De voortzetting der activiteiten dient 
evenwel de wetten der economische politie te eerbiedigen, i.e. de bepalingen van 
de wet op de handelspraktijken. Zo wordt de B.T.W. bij de verkoop niet 
gekweten, hierdoor wordt de Staat van zijn inkomsten beroofd terwijl het t.o.v. 
de concurrenten een oneerlijke mededinging uitmaakt (Voorz. Kh. Brussel, 20 . 
maart 1979, J.T., 1979, 285). 

339. Een tekortkoming aan de reglementering terzake van de ambulante handel, 
ter gelegenheid van het voeren van verkoopsactiviteiten beschouwd zijnde als 
leurhandel, wordt aangemerkt als overtreding van de eerlijke handelsgebruiken. 
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Het ging om leurbandel want bet lokaal was onbetwist vrij toegankelijk voor bet 
publiek voor de duur van de tentoonstelling met bet oog op de verkoop tijdens de 
openingsuren (Voorz. Kb. Turnhout, 25 oktober 1976,R.W., 1976-77, 1531 met 
noot Stuyck, J.). Op te merken valt dat sinds bet arrest van bet Hofvan Cassatie 
van 19 maart 1982 waarover sprake in randnummer 206 dergelijke activiteit als 
reizende verkoop zou worden aangemerkt. 

340. Ten onrecbte merkte de Voorzitter van de Recbtbank van Koophandel te 
Turnhout de exploitatie van een dranklokaal op een prive terrein - en zulks 
gedurende enkele dagen - als leurbandelsdaad aan. Inderdaad leurbandel naar 
aanleiding van gelegenheidsinricbtingen die de opdrijving van de lokale de
tailbandel nastreven is niet onderworpen aan de wetgeving op de leurbandel 
(artikel8-8° van K.B. nr 82 van 28 november 1939). De scbending van artikel54 
kon evenwel op de overtreding van andere wetsbepalingen gestoeld worden 
(Voorz. Kb. Turnhout, 5 september 1980, B.R.H., 1981, 335). 

341. De scbending van een of ander vestigingsbesluit genomen in uitvoering van 
de vestigingswetgeving werd enkele mal en aangemerkt als bandeling strijdig met 
de eerlijke bandelsgebruiken. Zo bvb. bij de onwettige verkoop in bet klein van 
kleurenfilms (scbending van K.B. van 27 april1966, gewijzigd bij K.B. van 21 
april 1972 boudende instelling van beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor foto
grafen; Antwerpen, 25 juni 1979, R. W., 1980-81, 594 met noot Vander Vorst, 
P.; zie ook Voorz. Kb. Oudenaarde, 18 september 1980, Bull. Handelsregl., 
1981, nr 17, 29), bij onwettige verkoop van fietsonderdelen aan particulieren 
(schending van K.B. van 30 oktober 1964 boudende instelling van be
roepsuitoefeningsvoorwaarden voor fietsmecaniciens gewijzigd bij K.B. 2 mei 
1972) (Voorz. Kb. Turnhout, 22 september 1978, Otten, nr. 102), bij onwettige 
reservatie van een deel of zelfs de totaliteit van de plaatsen in een v liegtuig met bet 
oog op de wederverkoop aan reisagentscbappen (scbending van de wet van 21 
april1965 boudende statuut der reisbureau' s V oorz. Kh. Brugge, Afd. Oostende, 
23 september 1976, B.R.H., 1978, 432). 

342. Het voeren van een activiteit van aannemer zonder registratie ( overeenkom
stig artikel1 K.B. van 5 oktober 1978) en zonder vestigingsvergunning laat aan 
de handelaar toe een onrecbtmatige concurrentievoorsprong te nemen die moet 
ongedaan gemaakt worden (Voorz. Kh. Brussel, 19 december 1980, Bull. Han
delsregl., 1981, nr 17, 35; B.R.H., 1981, 313 met afkeurende noot van M. 
Senelle die o.m. van oordeel is dat de registratie voor de aannemer een mogelijk
beid is maar geen verplicbting). 

343. Handelt in strijd met artikel54 bij die zonder inschrijving in het bandelsre
gister feestelijkheden inricbt, waaronder begrepen bet uitoefenen van een Hore
ca-bedrijvigbeid met winstoogmerk zonder de wettelijke bepalingen toepasselijk 
op dergelijke feestelijkheden nate Ieven (Voorz. Kh. Turnhout, 23 oktober 1981, 
B.R.H., 1982, 302. In dezelfde zin Voorz. Kb. Turnhout, 5 september 1980, 
R.W., 1980-81, 1947 met noot De Vroede, P.; Voorz. Kb. Brussel, 20 maart 
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1978, J.T., 1979, 285; Voorz. Kh. Antwerpen, 19 januari 1981, Bull. Han
delsregl., 1981, nr. 17, 23, Voorz. Kh. Turnhout, 22 maart 1982, R.W., 
1982-83, 1747 met noot De Vroede, P.). 

344. Ret gebeurt dat de Voorzitter van oordeel is dat de schending van de 
wetgeving op het handelsregister aileen als schending van artikel 54bis kan 
worden aangevochten (Voorz. Kh. Tongeren, 26 september 1980, Bull. Han
delsregl., 1981, nr. 17, 25). Deze stelling is tweemaal fout. Enerzijds kan de 
schending van de wetgeving op het handelsregister ook op grond van artikel 54 
aangevochten worden. Anderzijds kan de schending van artikel 54bis aileen 
benaarstigd worden op vordering van de in artikel57bis vemoemde Ministers (zie 
ook randnummers 361-364). 

345. De uitoefening van een beroep zonder toelating is enkel laakbaar indien 
vaststaat dat de van oneerlijke concurrentie beschuldigde handelaar de verplich
ting had zodanige toelating te bekomen (Voorz. Kh. Luik, 3 augustus 1981, 
B.R.H., 1982, 522). In dit vonnis huldigt de Voorzitter de stelling dat een 
wettelijke of reglementaire bepaling die blijvend door de overheid niet wordt 
toegepast, niet onrechtstreeks kracht kan worden verleend via de vordering tot 
staking. Rij steunt terzake op het arrest van het Rof van Beroep te Brussel van 10 
mei 1978 (J.T., 1979, 524) maar schijnt niet te weten dat dit arrest door het Rof 
van Cassatie werd vernietigd bij arrest van 12 juni 1980 (Cass., 12 juni 1980, 
J.T., 1980, 708). 
Een particulier verrichtte vervoeroperaties zonder in het bezit te zijn van de 
vergunningen vereist door de wet van 1 augustus 1960, noch van het getuigschrift 
voor beroepsbekwaarnheid opgelegd bij K.B. van 5 september 1978. Rierover 
diende de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik zich uit te spreken 
op 16 februari 1981. Ret bleek evenwel dat de bevoegde administratie op 8 
december 1980 aan de verweerder vier maand tijd had gegeven om zich in regel te 
stellen. Er was dus volgens de Voorzitter geen overtreding, dus kon geen staking 
worden bevolen (Voorz. Kh. Luik:, 16 februari 1981, Dix ans ... 124 nr. 89). 
Even mild betoonde dezelfde Voorzitter zich t.o.v. een laboratorium dat ho
meopatische geneesmiddelen verkocht zonder erkenning. De motivering om geen 
stakingsbevel uit te spreken was de volgende: het is een omstreden vraag of 
homeopathische geneesmiddelen beantwoorden aan de bepaling gegeven in ar
tikel 1 van de wet van 25 maart 1964. Ret stond dus niet vast dat er een 
overtreding werd begaan; geen enkele strafvervolging was ingesteld en boven
dien had het betrokken laboratorium een erkenningsaanvraag ingediend (V oorz. 
Kh. Luik, 3 augustus 1981,B.R.H., 1982, 522). 

346. Ret doorgeven van reclameboodschappen uitgezonden door buitenlandse 
televisiestations is weliswaar een inbreuk op artikel 21 van het K.B. van 24 
december 1966. Dit besluit werd evenwel nooit toegepast en zulks werd door de 
bevoegde Minister bevestigd. Ret Rof van Beroep te Brussel oordeelde dat een 
schending van de bepalingen van dit K.B. niet kan worden aangemerkt als een 
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met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (Brussel, 10 mei 1978, J.T., 
1978, 525-526; ook in Rev. Dr. Intel!., 1978, 311 met datum 17 mei 1978. Dit 
arrest hervormt het vonnis a quo, Voorz. Kh. Brussel, 26 juli 1976, B.R.H., 
1977, 593-614). Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel werd op zijn beurt 
vemietigd door het Hof van Cassatie. Het komt de Minister niet toe te beslissen of 
een wet in onbruik is gekomen of niet. Het feit dat het Openbaar Ministerie de 
inbreuken op een wet niet vervolgt is evenmin dienend (Cass. , 12 juni 1980 ,]. T., 
1980, 708). 

347. Volgens de plichtenleer van reisbureau's mogen geen commissiegelden, 
ristomo' s of voordelen van welke aard ook aan de klan ten worden toegekend. De 
niet-naleving van dit voorschrift is een daad die strijdt met de eerlijke han
delspraktijken, zelfs indien de inbreuk slechts door de medewerking van een 
andere ondememing, die geen reisbureau is, mogelijk is (Voorz. Kh. Antwerpen, 
4 februari 1982, R.W., 1981-82, 2555). 

348. Het K.B. van 17 april 1964 houdendereglementering van de ristomo's 
toegestaan op de prijs van farmaceutische specialiteiten is strijdig met artikel10 
van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. De algemene strekking van 
deze wetsbepaling die geen enkele beperking inhoudt, brengt met zich dat de term 
, ,levering van geneesmiddelen'' ook de verkoop van geneesmiddelen dekt (door 
de apotheker aan de klient) en dat tot ,,voordelen van welke aard ook'' eveneens 
kortingen of ristomo 's_ behoren. 
Noch naar de letter en evenmin naar de geest van de wetgever blijkt dat kwestig 
verbod van toekenning van voordelen van welke aard ook niet van toepassing is 
op de ristomo's of kortingen. 
De miskenning van de wetgeving van 25 maart 1964 is van aard schade te 
berokkenen aan de vrije apothekers en dus een ongeoorloofd economisch voor
deel te verschaffen aan diegenen, in casu de S. V. Vooruit, die de wet overtreden 
(Voorz. Kh. Gent, 14 december 1982, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheids
recht, nr. 4, maart-april 1983, 145 met noot Nys, H.). 

349. Werden eveneens strijdig bevonden met de eerlijke handelsgebruiken de 
schending van de reglementering inzake de verplichte aangifte van prijsverhogin
gen (Voorz. Kh. Brussel, 13 maart 1978,B.R.H., 1979, 423), de schending van 
de vennootschapswetgeving (Voorz. Kh. Brussel, 9 oktober 1981, R.W., 
1982-83, 1937 met noot Slootmans, J.), de schending van de algemene prijzen
wet (Voorz. Kh. Antwerpen, 9 februari 1978, B.R.H., 1978, 604; Voorz. Kh. 
Brussel, 7 juli 1980, J.T., 1980, 336). 
De niet-naleving van de wetgeving inzake stempeling der werken uit edel metaal 
kwam eveneens aan de beurt. Zonder enige twijfel worden andere handelaars 
geschaad in hun belangen wanneer zij zelf zich van de nodige stempels voorzien 
teneinde hun produkten volgens wettelijke bepalingen te merken en er aldus de 
vereiste kwaliteit aan te verlenen tegenover een andere handelaar die beweert 
dezelfde produkten te verkopen in strijd met de waarheid, daar hij door de 
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afwezigbeid van de nodige merkhandtekeningen deze waarborg van kwaliteit niet 
kan geven (Voorz. Kb. Mecbelen, 29 december 1978, B.R.H., 1982, 243). 

B. ARTIKEL 85 E.E.G. EN ARTIKEL 54 W.H.P.- DE VERKOOPSWEIGERING 

Algemeen 

350. In de loop van de bier besproken periode werden enkele gevallen van 
verkoopsweigering bebandeld. Op een uitzondering na vond de verkoopsweige
ring baar oorsprong betzij in bet bestaan van een selectief distributiestelsel betzij 
in bet bestaan van een prijsbandbavingssysteem. Opvallend is wel dat bet pro
bleem verkoopweigering meer en meer onderzocbt wordt in bet licbt van de 
Europese kartelwetgeving ongeacht of bet bier gaat om een weigering zakenrela
ties aan te knopen dan wel om bet afbreken van bestaande zakenrelaties, ongeacht 
of de weigering uitgaat van een individuele firma of van een groep van ondeme
mingeri. 
Vandaar een zeer duidelijke tendens om de verkoopsweigering als strijdig met bet 
bepaalde in artikel 85 E.E.G. aan te merken. 

351. Een afzonderlijke plaats neemt de verkoopweigering in gesteund op bet feit 
dat de koper voor bet door hem bestelde een onjuiste bestemming had opgegeven 
en de leveringstermijn niet kon worden gehaald. Deze verkoopsweigering werd 
als niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken aangemerkt (Voorz. Kh. Brus
sel, 17 maart 1978, B.R.H., 1980, 165 met noot De Vroede, P.). 

352. Eerder uitzonderlijk zijn de gevallen van verkoopweigering behandeld los 
van de samenhang met artikel 85 E.E.G. 
Een verkoopsweigering- in de zin van weigering met iemand handelsrelaties 
aan te knopen - is niet strijdig met de eerlijke handelsgebruiken wanneer zij 
steunt op bet stelsel van selectieve distributie (Voorz. Kh. Brussel, 8 juli 1975, 
Rev. Dr. Intell., 1976, 347; in dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel, 26 mei 1976, 
Rev. Dr. Intel!., 1976, 339; Voorz. Kh. Brussel, 12 februari 1975, Rev. Dr. 
Intell., 1976, 329 wel wordt daaraan toegevoegd in zover er geen misbruik van 
recht is noch willekeurige beslissing). 
Is de weigering te wijten aan de kwaadwillige druk en de kribbigheid van de 
verkoper dan wordt ze aangemerkt als daad strijdig met de eerlijke handelsge
bruiken (Kh. Brussel, 26 maart 1981, B.R.H., 1982, 277); steunt ze op een 
rechtmatig ekonomisch belang dan is ze geoorloofd (Kh. Brussel, 19 oktober 
1981; B.R.H., 1982, 281). 

I. VERKOOPSWEIGERING EN SELECTIEF DISTRIBUTIESYSTEEM 

353. Een stelsel van selectieve distributie - bet gaat bier om de verdeling van 
parfumerie-artikelen van bet merk Rochas - schendt geen nationaalrechtelijke 
normen. Het is niet bewezen dat dergelijk stelsel de handel tussen de Lidstaten 
(van de E.E.G.) ongunstig bei:nvloedt. Het vormt dus ook geen schending van 
Europeesrechtelijke normen. Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van bet 
selectief distributiesysteem is geen rekening te houden met een brief waarin een 
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ambtenaar van de Commissie (Directeur Generaal DG IV Concurrentie) de 
mening uitspreekt dater voor de Cornmissie geen aanleiding bestaat op te treden, 
nu een dergelijke brief geen formeel bindende uitspraak vormt en uit de inhoud 
van het schrijven blijkt dat het voorwerp van die mening niet hetzelfde is als het 
voorwerp van de betwisting (Antwerpen, 29 maart 1979, B.R.H., 1979, 438). 

In zijn noot bij dit arrest betwist Stuyck, J., de gegrondheid van deze stelling. 
Volgens hem heeft de brief van het Directoraat Generaal E.G. wel betrekking op 
de behandelde betwisting. De Directeur Generaal concludeert tot verenigbaarheid 
met artikel 85 na overwogen te hebben dat Rochas in elk der Lidstaten over een 
eerder bescheiden aandeel op de markt van de betrokken produkten beschikt en 
een groot aantal concurrerende ondemerningen van vergelijkbare grootte op de 
markt aanwezig is. Zo zal de Comrnissie er nauwlettend op toezien dat de 
toelating en uitsluiting van gekwalificeerde detaillisten niet op arbitraire wijze 
gebeurt en een verkapte vorm van belemmering van het vrije ruilverkeer tussen 
erkende verdelers uitmaken. Stuyck, J., verwijst ook naar het arrest Haecht: 
, ,overeenkomsten die niet reeds uit dien hoofde onverenigbaar zijn met de 
gemeenschappelijke markt, leveren deze onverenigbaarheid op , , wanneer zij op 
zich zelf dan wel tesamen met andere overeenkomsten beschouwd, in samenhang 
met de econornische en juridische omstandigheden waarin zij zijn aangegaan de 
handel tussen Lidstaten nadelig kunnen belnvloeden en er toe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst''. 
Te noteren is bovendien dat de vraag een verzoek tot het Hof van Justitie te rich ten 
teneinde een prejudiciele beslissing te bekomen door het Hof werd afgewezen. 

354. Een selectief distributiesysteem is in se niet onrechtmatig, het mag er 
evenwel niet toe leiden dat de verhandeling van eenzelfde merkprodukt van de 
ene Lidstaat tot de andere volledig onmogelijk zou worden. De concessiehouders 
hebben het recht niet hun eigen verdelers te beletten in een andere Lidstaat van de 
E.E.G. de Berninamachines aan te kopen of hun produkten te verkopen aan 
andere personen dan de eindconsument, de facto is zulks een exportverbod. 
Rekening houdend met deze factoren is het kwestige distributiesysteem strijdig 
met artikel 85 E.E.G. en is de doorbraak ervan niet onrechtmatig (Voorz. Kh. 
Brussel, 13 maart 1978, B.R.H., 1979, 423). 

355. Door te verbieden aan de detaillisten concessiehouders verspreid over de 
E.E.G. te verkopen vanuit een andere zetel dan deze vermeld op de bestelbon 
verhindert de fabrikant de detaillisten niet gevolg te geven aan eventuele bestel
lingen uit andere Lidstaten of van consumenten gevestigd in gemeenten waar deze 
detaillist niet gevestigd is. Hij verhindert evenrnin deze detaillisten bestellingen te 
doen bij leden van het net gevestigd in een andere Lidstaat. 
De vereiste gesteld op de bestelbon strekt er alleen toe aan de fabrikant de 
mogelijkheid te geven een rationeel distributienet op te bouwen en de selectie van 
detaillisten mogelijk te maken. 

Dergelijk selectief distributienet is niet strijdig met artikel 85 lid een E.E.G. 
(Voorz. Kh. Brussel, 7 november 1977, B.R.H., 1979, 456). 
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II. VERKOOPSWEIGERING EN PRIJSHANDHA VINGSSTELSEL 

356. De Vereniging ter bevordering van bet Vlaamse Boekwezen (V.B.V.B.) 
die de quasi-totaliteit van de beroepsuitgevers, importeurs, groothandelaars en 
detaillisten boekenverkopers groepeert heeft een· systeem van prijshandhaving tot 
standgebracht. Zich hierop steunend hebben leden van voomoemd V .B. V .B. de 
levering van boeken aan een grootwarenhuisketen geweigerd voorzover deze 
geen verbintenis ondertekent de prijshandhaving in acht te nemen. 
De grootwarenhuisketen voert aan dat deze verkoopsweigering indruist evenzeer 
tegen de artikelen 85 en 86 E.E.G. als tegen regels van zuiver intern Belgisch 
recht. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel onderzoekt vooral het 
Europees kartelrechtelijk aspect van het probleem. Hiema de stadia in zijn 
redenering. 

a. In 1962 werd aan de Cornmissie een eerste V.B.V.B. reglement bekend 
gemaakt. Hangend het geding heeft de V.B.V.B. een nieuw reglement aan de 
Commissie aangemeld voorgesteld als aanvulling op de in 1962 aangemelde 
overeenkomsten. De Voorzitter beslist zonder al te veel motivering dat het 
reglement van 1979 als nieuw reglement is aan te merken, vaststelling waarop hij 
een grotere beoordelingsvrijheid kan stoelen. 

b. Wordt aan de nationale rechter gevraagd de nietigheid van een nieuwe af
spraak vast te stellen dan moet hij, bij de beslissing over het al dan niet schorsen 
van de procedure tot er een uitspraak is van de E.G.-cornmissie, letten op de 
belangen van de in de procedure betrokken partijen; voor zover het gaat om een 
procedure tot staking van een verboden kartel zou het onverantwoord zijn te 
schorsen behalve wanneer het overduidelijk is dat het kartel een vrijstelling zal 
verkrijgen (art. 85 lid 3). 
Indien een kartel in strijd is met artikel 85 E.G. dan is de uitvoering van de 
beslissingen van dit kartel, een rniskenning van de wet, strijdig met de eerlijke 
handelspraktijken. 

c. Het reglement handelsverkeer boeken is een ondememersafspraak die op 
merkbare wijze de mededinging beperkt. Uit het onderzoek van de effectieve 
werking van de afspraak op de bewuste markt, in verband met het economisch en 
juridisch kader waarin de afspraak werd gemaakt blijkt dat deze afspraak, die het 
hele Belgische grondgebied bestrijkt, een versterking van de nationale drem
pelvorrning tot gevolg heeft, hetgeen de in bet E.E. G. -verdrag beoogde econorni
sche vervlechting doorkruist. 

d. De loutere mogelijkheid dat een vrijstelling op grond van artikel85- 3° lid zou 
worden gegeven is geen voldoende reden om te schorsen. 
De rechter moet de belangen afwegen van de justiabele die zwaar gelaedeerd kan 
worden door een nietige afspraak en die van de leden van het kartel die eventueel 
na een tijdelijk verbod hun kartel weer kunnen opnemen indien het een vrijstelling 
krijgt. 

e. Een systeem van gebonden verkoopprijzen is duidelijk in strijd met de uit-
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drukkelijke bepalingen van artikel 85 - 1 o omdat een vaste prijsopleg voor de 
verkoop aan de consument tot gevolg heeft dat de mededinging o.m. tussen 
detaillisten wordt beperkt. 
De beperking is merkbaar-de afspraak wordt toegepast door een reeks uitgevers 
die een belangrijk deel van de markt beheersen. 

De afspraak strekt er toe en had tot gevolg dat prijsmededinging zou verdwijnen 
of drastisch zou worden beperkt minstens op het niveau van de Belgische 
detaillist. 

f. De argumenten ten voordele van prijsbinding worden weggewuifd. Wat meer 
is de Voorzitter geeft zelfs raad hoe de uitgevers zouden kunnen te werk gaan, 
bvb. door aan detaillisten die een ruim assortiment bestellen, belangrijke rabatten 
toe te kennen en aan die welke aileen succesboeken verkopen kleinere kortingen 
te geven- het is aldus ver van uitgesloten dat o.m. de erkende ondememingen 
( aan het kartel gebonden) eventuele uit de rationalisatie voortv loeiende voordelen 
die zij tot stand hebben gebracht, niet via prijsverlagingen aan de verbruikers 
kunnendoorgeven. 
Na apodictisch te hebben vastgesteld dat een prijshandhavingssysteem wellicht 
elke voomitgang vertraagt concludeert de Voorzitter dat van vertikale prijs
binding voor boeken a priori niet duidelijk bewezen is dat dit systeem noodzake
lijkerwijze zal bijdragen tot het behoud van het bestaande type detailverkoop en 
evenmin dat dit systeem het enige en het best aangepaste is om aan de doelstel
ling~n van de uitgevers te beantwoorden; het prijsbindingssysteem wordt boven
dien dooide makers-erVan -zeHondergraven.-H(£ staai aus-mefnaar aile waar
schijnlijkheid vast dat de Commissie een vrijstelling zal geven. 
Een wetsmiskenning ook al wordt ze begaan door een belangrijke fractie van de 
ondememingen van een bepaalde sector- is een praktijk die regelrecht indruist 
tegen de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1979, R.W., 
1979-80, 713). 

§ 3. Handelingen die reeds bet voorwerp uitmaken van een specifieke rege-
ling in de W .H.P. 

357. V66rhetHofvan Cassatiehetbekend arrestvan4 juni 1976 (B.R.H., 1977, 
584) velde is er bij mijn weten nooit een betwisting geweest rond het feit dat een 
inbreuk bvb. op een verbodsbepaling van artikel20 ook een inbreuk kan zi jn op de 
in artikel 54 geformuleerde behoorlijkheidsnorm (voorbeelden in mijn vorig 
Overzicht, T.P.R. 1976, 666, nr. 71 en 704, 165). De verdeeldheid bestond 
slechts in de mate dat een tekortkoming aan een bepaling die niet voorkwam in de 
opsomming van artikel55 tevens als overtreding van artikel54 werd aangemerkt. 
Het is op dat specifieke punt dat het Hof van Cassatie in het hierboven vermelde 
arrest stelling heeft genomen: artikel 54 waamaar in artikel 55 wordt verwezen 
behelst niet de daden die, ofschoon zij aan de criteria van dit artikel beantwoor
den, reeds dooreen andere bepaling van de wetverboden zijn, zo bvb. artikelen2 
en4. 
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358. Amper elf maand later vaardigde het Hof van Cassatie een arrest uit dat 
zoniet een volledige dan toch een haast volledige ommekeer in de rechtspraak 
betekende. Hiema de belangrijkste overweging uit dit arrest. , ,Ten opzichte van 
de rechtsvordering tot aansprakelijkheid wegens daden die met de eerlijke han
delsgebruiken in strijd zijn en waarbij schade wordt veroorzaakt, heeft de bepa
ling van artikel 54 een algemene draagwijdte en is ze derhalve toepasselijk op 
daden die aldan niet door andere bepalingen van de wet verboden zijn (Cass., 27 
mei 1977, B.R.H., 1978, 172). 

Voorzeker is er de aanhef: ,ten opzichte van de rechtsvordering tot aansprake
lijkheid'', ik meen evenwel dat deze aanhef ten onrechte als een beperking wordt 
voorgesteld. Kan men zich bovendien voorstellen dat een bepaling van materieel 
recht een andere betekenis kan hebben naar gelang van de aard van de vordering 
die men instelt? (Verougstraete, I., ,Bevoegdheid van de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel rechtdoend op grond van artikel 55 W .H.P.", R. W., 
1978-79, 820). 

359. Met uitzondering van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Luik die steeds geweigerd heeft gevolg te geven aan een stakingsvordering 
gestoeld op een tekortkorning aan een bepaling die niet voorkomt in de opsom
rning van artikel 55 (Dix Ans ... , 107, nr. 13) volgt de rechtspraak de beslissing 
van het Hof van Cassatie en kent ze aan artikel 54 een algemene draagwijdte toe 
en derhalve toepasselijk ook op de daden die reeds onder de toepassing van andere 
bepalingen van de W.H.P. vallen (Voorz. Kh. Turnhout, 17 maart 1978, Otten, 
nr. 93; Voorz. Kh. Mechelen, 29 december 1978, B.R.H., 1982, 243; Ant
werpen, 22 januari 1980, B.R.H., 1981, 321; Voorz. Kh. Brussel, 22 december 
1980, B.R.H., 1982, 607). 

360. Zo het Hof van Cassatie aan.artikel54 een ruime betekenis heeft toegekend 
dan dient een vordering tot staking wegens bvb. overtreding van een prijsaan
duidingsvoorschrift noodzakelijker wijze aan te tonen dat die overtreding ook een 
overtreding van artikel 54 uitmaakt. Er dient dus zo men tekortkomingen aan 
bepalingen die niet nominatim in artikel 55 worden vermeld wil aanvechten een 
omweg te maken langs artikel54. Dit werd o.m. correctgedaan door de Voorzit
ter van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen. De vordering tot staking is 
wel toelaatbaar aldus deze magistraat, wanneer de inbreuk op artikel4 W.H.P. 
tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 54, omdat dit artikel een algemene 
draagwijdte heeft (Voorz. Kh. Mechelen, 29 december 1978, B.R.H., 1982, 
243; zie ook Voorz. Kh. Turnhout, 17 maart 1978, Otten, nr. 93). 

De omweg langs artikel 54 wordt niet steeds gedaan. Zo ging het Hof van Beroep 
te Antwerpen onrniddellijk in op een vordering gesteund op een overtreding van 
de strafrechtelijk gesanctioneerde prijsaanduidingsvoorschriften zonderte onder
zoeken of deze overtreding ook als schending van artikel 54 kon worden aange
merkt (Antwerpen 2 januari 1979, R. W., 1978-79, 1857 met noot Van den Bergh, 
R.). 
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361. Origineel was wel de houding aangenomen door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen die weliswaar steunend op het cassatie
arrest van juni 1976 stelt dat inbreuken op artikel4 buiten de bevoegdheid van de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel vallen, maar daar aan toevoegt: 
, , wij kunnen ons dienvolgens enkel beperken verweerster erop te wijzen dat zij 
zich schuldig maakt aan door de strafwet beteugelde daden, wanneer zij niet bij 
machte is de prijzen waarnaar zij verwijst in haar publiciteit te rechtvaardigen aan 
de hand van door haar voorheen toegepaste prijzen in dezelfde inrichting" 
(Voorz. Kh. Antwerpen, 8 juni 1978, Otten, nr. 97). 

AFDELING III 

ARTIKEL 54bis 

362. Bij artikel 95 van de wet van 4 augustus 1978 op de economische her
orientering werd in de wet op de handelspraktijken een artikel 54bis ingevoegd. 
Dit nieuwe artikel stelt dat een reeks inbreuken op wettelijke bepalingen als daar 
zijn de wetgeving op het handels- of ambachtsregister, de R.S.Z. enz. kunnen 
aangemerkt worden als himdelingen strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. 
Dit artikel geldt als een explicitering van een algemeen principe dat luidt: een 
handelaar mag geen schade toebrengen aan de beroepsbelangen van een andere 
handelaar door daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Voorz. Kh. 
Gent, 30maart 1979,B.R.H., 1979,495; zieookVoorz. Kh. Brussel, 13 oktober 
1980, J.T., 1980, 728; Bull. Handelsregl., 1981, nr. 17, 38. 
Dit artikel brengt tevens de bevestiging- door de wetgever- dat een wetsover
treding - ook een schending van de algemene behoorlijkheidsnorm kan zijn. 

363. Zo totdusver eerder weinig toepassing werd gemaakt van artikel54bis dan 
dient toch gewezen op de volgende m.i. verkeerde interpretatie. Het is niet omdat 
in de opsomming van artikel54bis de overtreding van de voorschriften m. b. t. het 
handelsregister voorkomt dat hieruit de conclusie dient te worden getrokken dat 
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel dergelijke inbreuk niet meer zou 
mogen sanctioneren op grond van ari:ikel54. Deze vergissing beging de Voorzit
ter van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde (Voorz. Kh. Oudenaarde, 
25 juni 1981, B.R.H., 1982, 179, met noot De Brouwer, L., die terecht op de 
begane vergissing attendeert). En het is meer dan te weten welk artikel moet 
worden toegepast. Gesteld dat alleen de schending van artikel 54bis kan worden 
aangehouden dan kan op een zulkdanige vordering slechts worden ingegaan 
indien ze het werk is van de in artikel57bis vemoemde Ministers (anders, maar 
ten onrechte, Voorz. Kh. Turnhout, 5 september 1980, B.R.H., 1981, 335). 

364. De conclusie is m.i. de volgende: alle tekortkomingen aan de bepalingen 
vemoemd in artikel 54bis kunnen ook op grond van artikel 54 worden gesanctio
neerd. Artikel 54bis is slechts de illustratie van de in artikel 54 abstract gefor
muleerde norm. Bijval verdient dan ook volgende beslissing: 
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AI komt o.m. de tewerkstelling van arbeiders zonder de nodige verklaringen te 
hebben gedaan voor in de opsomming van handelingen die naar luid van artikel 
54bis kunnen worden aangemerkt als handelingen strijdig met de eerlijke han
delsgebruiken en zulks op verzoek van de in artikel57bis vemoemde Ministers, 
dan kan de Voorzitter op grond van de algemene bevoegdheden hem bij artikel55 
verleend, het staken bevelen van een activiteit die gebeurt zonder betaling der aan 
de R.S .Z. verschuldigde bijdragen indien de aanlegger aantoont dat deze praktijk 
nadeel berokkent aan een of meerdere handelaars (Voorz. Kh. Brussel, 13 
oktober 1980, J.T., 1980, 728). 

HOOFDSTUK V 

VORDERING TOT STAKING 

ARTIKELEN 55 en 55bis 

ALGEMEEN 

365. Het bevel tot staking dient niet aangezien te worden als een burgerlijke 
sanctie, maar veeleer als een rniddel om een schade te beperken die bvb. door het 
uitgeven van een oneerlijke publiciteit zal ontstaan (Voorz. Kh. Antwerpen, 8 
februari 1978, B.R.H., 1978, 604). Deze mening wordt evenwel niet door 
iedereen gedeeld. Zo wordt ook voorgehouden dat het stakingsbevel en de 
publikatie ervan een schadevergoeding in natura is (Voorz. Kh.·Antwerpen, 25 
juli 1978, Otten, nr. 101; Kh. Brussel, 29 december 1980, B .R.H, 1982, 313). 

366. Er is , ,staking'' en, ,staking'' : een gewoon bevel tot ophouden kan gegeven 
worden door elke rechtbank of hof of voorzitter in kort geding. Dergelijk bevel 
heeft evenwel nooit de typische gevolgen zoals bedoeld in de W.H.P. (Ver
ougstraete, I., ,Bevoegdheid van de Voorzitter", R. W., 1978-79, 821, zie ook 
Voorz. Kh. Brussel, 20 maart 1978, J.T., 1979, 285 en Voorz. Kh. Antwerpen, 
19 januari 1981, Bull. Handelsregl., 1981, nr 17, 23). 

367. Inhetarrestvan4 juni 1976 (B.R.H., 1977, 384)heefthetHofvan Cassatie 
gesteld dat de in artikel 55 voorkomende opsomrning beperkend dient te worden 
opgevat. 
In rnijn vorig Overzicht heb ik gewezen op de slordige formulering van artikel 55 
wat reeds in se vragen doet rijzen aangaande de waarde van de opsomrning als 
dusdanig (I'.P.R., 1976, 731-732, nr. 241-243). 

Er is meer, men kan de interpretatie die gegeven wordt aan artikel 54 niet 
losmaken van de betekenis der opsomming voorkomend in artikel 55. Zodra 
gesteld wordt- wat het Hof van Cassatie deed in het arrest van 27 mei 1977 
(/3 .R .H., 1978, 172)-dat artikel54 een algemene draagwijdte heeft kan het niet 
anders of deze ruime interpretatie zal ook een verruirning meebrengen van de 

· opsomrning van artikel 55, meer in het bijzonder van artikel 55 i. 
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368. Op grond van artikel 55bis stelt de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel het bestaan vast van een of meer tekortkomingen als bedoeld in 
artikel 54bis. Hij kan aan de overtreder een termijn gunnen om aan de vast
gestelde tekortkomingen een einde te maken of de staking van de werkzaamheden 
bevelen. Hij kan de opheffing van de staking toestaan zodra bewezen is dat die 
tekortkomingen verholpen zijn (artikel 96 van de wet van 4 augustus 1978). 
Zoals Stuyck J., het aanstipt stelt dit artikel 55bis het probleem van de grenzen 
van de bevoegdheid van de consulaire rechter (De ,anticrisiswetten" (wet 
economische herorientering en wet budgettaire hervormingen) van 4 en 5 augus
tus 1978, ,Constitutioneel-rechtelijke aspecten en belangrijke econo
misch-rechtelijke bepalingen", R. W., 1978-79, 807-812). Het is inderdaad op 
zijn minste genomen ongewoon vast te stellen dat op grond van artikel 55bis de 
Voorzitter een stakingsbevel mag uitvaardigen dat in feite tot de sluiting van de 
ondememing kan leiden. 

369. De Voorzitter kan op grond van artikel 55bis slechts een stakingsbevel 
uitvaardigen op verzoek van deze personen die op beperkende wijze worden 
opgesomd in artikel 57bis (Voorz. Kh. Brussel, 13 oktober 1980, J.T., 1980, 
728). 

AFDELINGI 

PREVENTIEVE AANWENDING VAN ARTIKEL 55 

370. De aanhef van artikel 55 luidt: , ,De Voorzitter stelt de inbreuk vast en 
beveelt de staking ... ''. Op de keper beschouwd wil zulks zeggen dat een bevel tot 
staking slechts kan worden uitgesproken t.a. v. een handeling die aan de gang is. 
Het zou dus gaan om een beoordeling a posteriori (Nelissen-Grade, J.M., 
B.R.H., 1980, 545). 
Toch merken we dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel resp. van 
Oudenaarde, Antwerpen en Luik een stakingsbevel uitvaardigden dan wanneer de 
aangevochten handeling nog moest beginnen (Voorz. Kh. Oudenaarde, 23 de
cember 1980, B.R.H., 1981, 477; Voorz. Kh. Antwerpen, 8 november 1980, 
B.R.H., 1981, 470; Voorz. Kh. Luik, 21 november 1980,B.R.H., 1981, 474met 
noot De Vroede, P.). Meteen belanden we bij de vraag: kan de vordering tot 
staking een preventief karakter hebben? 
Gotzen heeft deze vraag bevestigend beantwoord en wel op grond van de pas sus 
,tracht te schaden" voorkomend in artikel 54, voor zover evenwel de betwiste 
daad niet aileen op zichzelf genomen dienstig is voor concurrentiedoeleinden, 
maar ook de voorbereiding der mededinging zover doordrijft dat men duidelijk 
ziet welke onrechtmatige concurrentie er gaat uit voortvloeien als men de dader 
verder laat begaan. 
Gotzen stelt bovendien dat artikel54 W.H.P. elke aldan niet elders in de W.H.P. 
bedoelde daad strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied verbiedt zodat 
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langs deze omweg het preventief optreden tegen aile in de W.H.P. voorziene 
inbreuken mogelijk wordt. 
Gotzen is tenslotte van oordeel dat op het vlak van het preventief bestrijden van 
pogingen tot onrechtmatig mededingen door voorgenomen inbreuken op speciale 
voorschriften van de W.H.P. nog veel kan worden goedgemaakt door een 
pass end gebruik van artikel 18, lid 2 Ger. W. Hij beperkt" deze aanwending 
evenwel tot de door inbreuken op de W.H.P. persoonlijk bedreigde deelnemers 
aan het ruilverkeer (Gotzen, M., ,Preventief aanwenden van de vordering tot 
staken voor en na het Cassatiearrest van 4 juni 1976", R.W., 1976-77, 1793). 
Mijnerzijds heb ik er op gewezen dat ook op grond van artikel20 - 4° W .H.P. aan 
de vordering tot staking een preventief karakter kan worden verleend. Dit artikel 
verbiedtimmers de publiciteit die een inbreuk op de W.H.P. bevordert. Niets zegt 
dat deze inbreuk reeds aan de gang moet zijn (Zie mijn noot bij Voorz. Kh. 
Turnhout, 5 september 1980,R.W. 1980-81, 1948). Erismeer: waaromzouhet 
preventiefkarakter van de vordering tot staken nietkunnen gefundeerd worden op 
artikel18 Ger. W. ? Bepaalde handelingen die door deW .H.P. verboden worden 
(reizende verkoop, openbare verkoop van nieuwe vervaardigde produkten) kun
nen slechts met sukses aangevochten worden via een preventieve vordering 
omdat de informatie daaromtrent meestal vrij laat verspreid wordt. 

371. Het is m.i. het typische geval van een toegelaten rechtsvordering ingesteld 
om de schending van een emstig bedreigd recht te voorkomen ( artikel18 Ger. W., 
een beginsel dat onverminderd geldt voor de bijzondere rechtspleging van de 
vordering tot staking ; anders, maar behoudens vergissing alleenstaand V oorz. 
Kh. Brussel, 4 juni 1973, B.R.H., 1973, 470). Deze vordering heeft een gedeel
telijke preventieve aard, het is dus juist in dergelijke rechtsplegingen dat artikel 
18 Ger. W. zijn voile draagwijdte kan hebben. De bevoegdheid om ten deze een 
declaratoir vonnis te wijzen in de zin van artikel18 Ger. W. wordt impliciet doch 
noodzakelijk gegeven aan de Voorzitter door artikel 55 W.H.P. (Voorz. Kh. 
Brussel, 16 juni 1979; R.W., 1979-80, 713). 

372. De vordering tot staking is een voorafgaande maatregel die slechts beteke
nis heeft zo de staking kan bevolen worden v66r de periode van de overtreding 
verstrijkt (Voorz. Kh. Luik, 6 november 1981,B.R.H., 1982,477 met noot De 
Vroede, P.). 

AFDELING II 

AARD VAN DE PROCEDURE 

373. Voor zover als nodig wens ik nog in herinnering te brengen dat de Voorzit
ter van de Rechtbank van Koophandel optredend inzake W .H .P. een bijzondere 
bevoegdheid uitoefent om ten gronde vast te steilen dat iemand een handeling 
heeft gesteld strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (Cass., 20 oktober 1972, 
J.T., 1973, 111). 
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374. De procedure tot staking is een procedure sui generis die behalve voor wat 
de inleiding betreft in belangrijke mate afwijkt van het kort geding, zodat de 
regelmatigheid van het boger beroep niet de toepassing vereist van artikel1063-
1 o Ger.W. (Gent, 28 november 1979, B.R.H., 1980, 291). 
De toelaatbaarheid van een vordering tot staking, ook al wordt deze ingeleid op de 
wijze van het kort geding is niet afhankelijk van een vereiste van spoed (Voorz. 
Kh. Charleroi, 10 april1975, B.R.H., 1979, 250; in dezelfde zin Voorz. Kh. 
Brugge, Afd. Oostende, 23 september 1976, B.R.H., 1978, 432). 

375. Er heerst betwisting aangaande het,, uitsluitend'' karakter van de bevoegd
heid van de V oorzitter van Rechtbank van Koophandel ( voor een status questionis 
Laenens, J., ,Overzicht van rechtspraak", De bevoegdheid (1970-1978), 
T.P.R., 1979, 322 nr. 152). In een recent vonnis werd gesteld dat de Rechtbank 
van Koophandel eveneens bevoegd is om te beslissen ingevolge een vordering tot 
staking. De staking van het ten laste gelegde feit is een vorm van hers tel in natura. 
De Rechtbank is inderdaad bevoegd om de herstelvormen op te leggen die het 
meest geschikt zijn op het gebied van de quasi-delictuele aansprakelijkheid (Kh. 
Brussel, 23 december 1980, B .R .H., 1982, 313; zie ook Kh. Brussel, 23 maart 
1981, B .R.H., 1982, 277). 

AFDELJNG ill 

BEPERKINGEN OP DE AANWENDING VAN DE VORDERING TOT STAKING 

A. UITSLUITING VAN TEKORTKOMINGEN AAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 

376. Tekortkorningen aan contractuele verplichtingen zijn onttrokken aan het 
toepassingsgebied van deW .H.P. en kunnen dus niet via de vordering tot staking 
worden aangevochten. Deze regel die niet in de wet voorkomt hemeemt een 
stelling voorgehouden door het Hof van Cassatie sinds het arrest van 25 november 
1943 (Pas., 1944, I, 70). 
Dit standpunt werd in enkele beslissingen bevestigd (Voorz. Kh. Antwerpen, 22 
april1976,B.R.H., 1977, 576; Voorz. Kh. Brussel, 14februari 1975,B.R.H., 
1976, 198; Voorz. Kh. Charleroi, 10 apri11975, B.R.H., 1979, 250 met noot 
A. De Caluwe; Voorz. Kh. Luik, 12 april1977, Dix ans ... 108 nr. 15; Voorz. 
Kh. Luik, 7 juni 1978,Dixans ... , 108 nr. 16; Voorz. Kh. Luik, 11 maart 1980, 
Dix ans ... , 108 nr. 18). 

377. W anneer een reisagentschap haar erkenning door een inrichter van reizen 
inroept ten einde de voordelen hiervan te doen bekrachtigen en tot grondslag van 
haar vordering niets anders als onrechtmatige daad in handelszaken inroept dan de 
weigering van haar tegenstrever om de normale gevolgen van de erkenning te 
eerbiedigen, moet haar eis verworpen worden (Voorz. Kh. Brussel, 10 mei 1976, 
B.R.H., 1976, 469). 
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378. In een contract werd bedongen dat de leverancier van motorbrandstoffen 
een pompinstallatie in bruik:leen zou geven terwijl de andere partij zich tot bet 
exclusief afnemen van motorbrandstofbij voomoemde leverancier had verplicht. 
De afnemer pleegde inbreuk op deze verplichting van exclusieve bevoorrading 
door in grote hoeveelheden brandstof aan te kopen bij de concurrentie. De 
leverancier maakt een einde aan de overeenkomst en dagvaardt de andere partij 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tot betaling van schadevergoe
ding. 
De leverancier poogt bet hem toevertrouwd materiaal terug te nemen maar stuit op 
bet verzet van de afnemer die verder de elders aangekochte brandstof verkoopt, 
niet aileen met bet materiaal maar bovendien onder bet merk van de leverancier. 
De leverancier bescbouwt deze handelingen als strijdig met de eerlijke handels
gebruiken en vraagt er de staking van. De Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Tumhout verklaart de vordering ontvankelijk maar ongegrond. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen ziet de zaken anders en beslist dat de Voorzitter 
van de Rechtbank van Koophandel onbevoegd was omdat er een geding ten 
gronde hangende is waarin zal worden uitgemaakt of de leverancier al dan niet 
terecht een einde heeft gemaakt aan bet contract (Antwerpen, 6 september 1979, 
R.W., 1979-80, 1375 met noot Swennen, H.). 

379. De uitsluiting van contractuele tekortkorningen mag men niet te absoluut 
zien. Zo zal de Voorzitter bevoegd blijven om overeenkomsten te onderzoeken 
die worden opgeworpen als verweerrniddelen tegen vorderingen tot staking 
(Voorz. Kh. Brussel, 8 mei 1968, B.R.H., 1968, 579). Zo ook zal de schending 
van een contractueel beding aanleiding kunnen geven tot een vordering tot staking 
indien de aangevochten daad op zicbzelf strijdig is met de eerlijke gebruiken in 
handelszaken (Voorz. Kh. Luik, 16 mei 1978,Dix ans ... 108 nr. 14; Voorz. Kh. 
Luik, 19 en 23 oktober 1981, B .R B., 1982, 401 steunend op Schricker nr. 59, 
Evrard, J.J. en Van Innis, Th. ,J.T., 1978,42 nr. 93). Inhethierbesprokengeval 
werd een niet concurrentiebeding niet geeerbiedigd. Deze schending gebeurde 
evenwel op een manier die verwarring kon stichten (steunend op De Caluwe, 
a.w., nr. 772 en Fredericq, a.w., t. IT, nr. 141). 

380. De Voorzitter van de Recbtbank van Koophandel kan ook de staking 
bevelen van bet sluiten, onder bepaalde voorwaarden of bepaalde omstandighe
den, van overeenkomsten met derden. Het geldt bier niet een verbod om elke 
overeenkomst met derden te sluiten voor bet houden van verkopingen in hun 
winkels, zelfs met een exclusiviteitsbeding, maar wel om een verbod daden te 
stellen waarbij gepoogd wordt dergelijke contracten te sluiten door gebruik te 
maken van de verwarring tussen zijn persoonlijke bedrijvigheid en zijn vroeger 
optreden als alleenverkoper van een andere handelaar en door op sluikse wijze, 
exclusiviteitsbedingen in te lassen tussen de algemene voorwaarden van een 
vervoerdocument (Cass., 26 november 1976, R.W., 1977-78, 226). 
Het Hof van Cas sa tie bevestigde aldus de vorige uitspraken (Voorz. Kh. Kortrijk, 
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13 juni 1974, zie Overzicht, T.P.R., 1976, 711, m. 187, bevestigd door Gent 
9 juli 1975, B.R.H., 1977, 730 met noot De Caluwe, A. en Stoffels, M.). 

B. DE UITSLUITING VAN DADEN VAN NAMAKING (artike1 56) 

381. Naar luid van artikel 56 vindt artikel 55 geen toepassing op daden van 
namaking die onder toepassing vallen van de wetten betreffende de uitvin
dingsoctrooien, de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of 
-modellen en de auteursrechten. 
Dit artike1 vertolkt de leer geformuleerd in de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie sinds het arrest van 16 maart 1939 (De Vroede, P., ,De Wet op de 
handelspraktijken", T.P.R., 1979, 550). 
De bedoeling is te voorkomen dat de stakingsrechter beslissingen zou nemen die 
tegenstrijdig zouden kunnen zijn met een latere op grond van een vordering in 
namaak door de rechtbank uitgesproken beslissing (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 
1978,B.R.H., 1978, 588; Voorz. Kh. Brussel, 15 oktober 1980,B.R.H., 1981, 
528). 
Indien het rechtstreeks voorwerp van een stakingsvordering geen daad van 
namaak mag zijn, belet niets een vordering tot staking van met de wet van 14 juli 
1971 wegens andere redenen dan de namaak strijdige daden, zelfs indien het 
stakingsbevel de verdere namaak in feite verbiedt (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 
1978, J!.R.H., 1978, 588, met noot Braun, A.). 

382. De in artikel 56 bedoelde daden van namaking zijn deze die onder toepas
sing vallen van de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- of 
handelsmerken, de nijverheidstekeningen of modellen en de auteursrechten. 
Een eerste precisering dringt zich dienvolgens op: de niet door een specifieke 
wetgeving beschermde intellectuele rechten worden niet bedoeld. Zulks zal het 
geval zijn van de dienstmerken die buiten het toepassingsgebied van de Benelux
Merkenwet werden gelaten. 
Het begrip , ,dienstmerk'' behoort tot de Belgische wetgeving sinds de wet van 27 
apri11965 houdende goedkeuring van het Unieverdrag vanParijs. A~ikel6 sexies 
stelt ,de landen van de Unie verbinden zich er toe de dienstmerken te bescher
men''. Zij zijn niet gehouden de inschrijving voor deze merken te regelen. 
Er bestaat in Belgie geen specifieke bescherming voor dienstmerken, dus dient de 
beschermingte gebeuren via de W.H.P. (Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 1980,Rev. 
Dr. Intel!., 1980, 262; zie ook Sunt, Chr., ,Dienstmerken", R.W., 1978-79, 
2401). 

383. Het gebeurt dat om de bescherming van de Benelux-Merkenwet te kunnen 
genieten hulpwaren het voorwerp uitmaken van een depot. 
Hulpwaren zijn stoffelijke goederen die bijkomstig zijn aan de dienst of een hulp 
zijn om de dienst beter te kunnen verrichten. De Rechtbank van Koophandel te 
Brussel heeft eens een dergelijk depot nietig verklaard. Het ging hier om het depot 
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van een veertigtal voedingswaren onder de benarning ,Hard Rock Cafe". De 
Rechtbank oordeelde dat deze benaming niet dient om die waren op de markt te 
brengen. Niet de benarning van de waren individualiseert het menu en de spijzen 
maar de handelsinrichting (Kh. Brussel, 6 maart 1978, B.R.H., 1978, 480). 

384. Wat de schending van hande1sbenamingen of nevenrechten betreft zie 
randnummers 245-247 en 333-335. 

Wat de merken betreft zijn bedoeld de eigenlijke daden van merknamaking. 

385. Zijn uitgesloten van de vordering tot staking de daden van merknarnaking, 
een begrip dat dient getoetst aan het bepaalde in artikel13A-1 van de Benelux
merkenwet (Voorz. Kh. Brussel, 7 juli 1980,Rev. Dr. Intel!., 1981, 82 steunend 
op Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1978, B.R.H., 1978). 

Het begrip namaking dekt evenwel niet aile vormen van merkaantasting die door 
de eenvormige Bene1uxwet inzake warenmerken zijn verboden (Voorz. Kh. 
Brusse1, 5 mei 1978,B.R.H., 1978,588 en Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 1979, 
B.R.H., 1981, 242). 
Zijn enkel bedoeld de onder artikel 8 van de wet van 1 april 1879 limitatief 
opgesomde gevallen van narnaak. De tekst van deze bepaling werd uitdrukkelijk 
behouden bij wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van de Benelux
overeenkomstvan 10 maart 1962 (Voorz. Kh. Brussel, 13 februari 1978,B.R.H., 
1978, 582). 

386. Zo de narnaak een teken betreft dat beschouwd wordt als merk in de zin van 
artikel1 Benelux-Merkenwet dan dient de vordering afgewezen in toepassing van 
artikel 56 W.H.P. 
Het toneel dat de verpakking van de aanlegster versiert is als merk te beschouwen, 
een brede opvatting ervan is deze van voornoemd artikel1 Benelux-Merkenwet. 

Het doet er niet toe dat dit toneel sarnengesteld is uit elementen van ongelijke 
originaliteit, het geheel is distinctief. 
In afwezigheid van andere zogezegde nagemaakte elementen die niet zouden 
kunnen gedeponeerd worden naar luid van artikel12B Benelux-Merkenwet dient 
de vordering te worden afgewezen (Voorz. Kh. Brussel, 18 februari 1976. Rev. 
Dr. Intel!., 1977, 116 en Voorz. Kh. Brussel, 22 aprill977, Rev. Dr. Intel!., 
1977, 249). 

Artikel 56 doelt niet op aile gevallen van merkaantasting 

387. De hier besproken beperking van de bevoegdheden van de consulaire 
rechter dient zo restrictief mogelijk te worden gei:nterpreteerd. Het merkenrecht 
behoort principieel tot het algemeen domein der oneerlijke mededinging, een feit 
dat in schier alle juridische stelsels wordt aanvaard. 
De tweeledigheid in het lev en geroepen door artikel56 mag het beoogde doel niet 
voorbijstreven en ten onrechte elke procedure, die merkaspecten vertoont ver
larnmen. 
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Indien het rechtstreeks voorwerp van een stakingsvordering geen daad van 
narnaking mag zijn, staat niets in de weg van een vordering tot staking van met de 
wet van 14 juli 1971 wegens andere redenen dan de narnaak strijdige daden, zelfs 
indien het stakingsbevel de verdere narnaak in feite verbiedt. 
De Beneluxmerkenwet noch deW .H .P. hebben tot doel gehad de titularis van een 
merk te beroven van het gemeenrechtelijk verhaal of van het verhaal wegens 
oneerlijke mededinging tegen handelingen die vermoedelijk het nut van het merk 
aantasten zonder evenwel een merknarnaak te zijn (Voorz. Kh. Brussel, 21 maart 
1979, B.R.H., 1981, 242; Rev. Dr. Intell., 1979, 32). 

Daden van misbruik van merk worden niet bedoeld 

388. De daden van misbruik van een merk in de zin van artikel 13 A.2 van de 
Benelux-Merkenwet vallen niet onder toepassing van artikel56 W.H.P. dienvol
gens blijft de stakingsrechter op grond van artikel 55 bevoegd (Voorz. Kh. 
Brussel, 15 oktober 1980,B.R.H., 1981, 528; Voorz. Kh. Brussel, 11 juli 1980, 
Rev. Dr. Intell., 1981, 87). 
Van dit principe werd toepassing gemaakt resp. in de zaak ,Streekkrant" en 
,Waar haalt de Gentenaar al z'n informatie?" 

In de zaak ,Streekkrant" beoogde de titularis van de benarning ,Streekkrant" 
het gebruiksverbod van deze benarning door iemand anders. Het gebruik van deze 
benarning door verweerster in haar eigen uitgaven is verwarringwekkend in de 
geest van het koperspubliek omtrent de identiteit van de door de partijen uitgege
ven edities. 
Noch de Beneluxwet, noch de W.H.P. ontzeggen de merkhouder het recht het 
gemene recht of de onrechtmatige mededinging te doen gelden teneinde han
delingen te doen sanctioneren die niettegenstaande zij onrechtstreeks het nut van 
een merk aantasten, evenwel de namaking ervan niet uitmaken noch tot de 
narnaking ervan mogen worden uitgebreid (Voorz. ~h. Gent, 10 februari 1981, 
R.W., 1981-82, 324). 
Van merkmisbruik was er eveneens sprake in de advertentie ,Waar haalt de 
Gentenaar al z'n informatie? Uit Het Laatste Nieuws" (Voorz. Kh. Brussel, 15 
oktober 1980, B.R.H., 1981, 528). Het ging hier om een misbruik van het 
warenmerk , ,De Gentenaar'' gedeponeerd voor een krant (zie ook randnummer 
270). 

389. M.i. valt ook de onrechtrnatige aanwending van een fabrieksmerk buiten 
het toepassingsgebied van artikel56 (anders maar m.i. ten onrechte Voorz. Kh. 
Antwerpen, 22 april1976, B .R.H., 1977, 576 met instemmende noot Stoffels, 
M.). 

390. De onbevoegdheid van de stakingsrechter de staking te bevelen van·een 
daad van narnaking die onder toepassing valt van de merkenwet, verbiedt de 
stakingsrechter niet ten incidentele titel de geldigheid van ingeroepen exclusieve 
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merkenrechten nate gaan (Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1978, B.R.H., 
1980, 210). 

391. De handeling die er in bestaat, in de loop van een geding tot staking, zijn 
toevlucht te nemen tot deponering van een handelsmerk om het wettelijk verbod 
van artikel 20 W.H.P. te omzeilen is een bij gebrek aan goede trouw met de 
eerlijke gebruiken strijdige daad (Gent, 28 november 1979, B.R.H., 1980, 291 
ter bevestiging van vonnis a quo Voorz. Kh. Oudenaarde, 16 november 1978). 

Octrooien-Modellen 

392. De eenvormige Beneluxwet stelt de bescherming van een model niet afban
kelijk van zijn originaliteit wel van zijn nieuwheid (Braun, A., en Evrard, J.J., 
Droit des dessins et modeles au Benelux, nr. 37). Er is evenwel slechts bescher
ming wanneer het model gedeponeerd is. 

393. Artikel56 W.H.P. laat de stakingsrechter niet toe kennis te nemen van een 
vordering we gens namaak van een octrooi en/ of model. De stakingsrechter blijft 
evenwel bevoegd om nate gaan in hoeverre twee machines niet zodanig op elkaar 
gelijken dat daardoor verwarring aangaande de herkomst ervan ontstaat (Voorz. 
Kh. Dendermonde, 1 maart 1978, B.R.H., 1978, 570). M.a.w. het copieren 
wordt slechts laakbaar ingevolge de begeleidende omstandigheden. Alsdan wordt 
het terrein van de modellenbescherming verlaten en belandt men op het terrein 
van de oneerlijke mededinging. 

394. De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen kan niet wor
den ingeroepen ter bescherming van niet gedeponeerde modellen. Wel kan een 
vordering op grond van artikel54 worden ingesteld wegens mogelijke verwarring 
tussen voomoemde niet gedeponeerde modellen. Terzake stelde de eerste rechter 
-en de appelrechter volgde hem hierin- dat alle gegevens nopens de wijze van 
vervaardiging van de ski-blousons, ingeroepen door eiseres, samen het model 
uitmaken dit is het schikkingsgeheel van lijnen en vormen aangebracht aan een 
produkt met het doel daaraan een nieuw voorkomen of een eigen vorm te geven. 
Na te hebben gesteld dat er geen verwarringstichtende combinatie is van voor
stellingselementen die buiten het modelliggen, vervolgt hij: ,Als oneerlijke 
mededinging zou kunnen aangemerkt worden niet aileen de nabootsing van het 
model maar bovendien de aanwending van rniddelen om in de geest van de 
portentiele koper verwarring te stichten nopens de oorsprong van het model om 
aldus op een parasitaire wijze haar voordeel te doen met de faam van een 
concurrent of met diens publicitaire inspanningen of om beslag te leggen op diens 
klandizie (Gent, 2 december 1977, B .R.H., 1978, 568; Rev. Dr. Intel!., 1978, 
114). 

Know-how 

395. Zelfs indien know-how octrooieerbaar is, mag die niet met een octrooi 
worden gelijkgesteld; dus is artikel 56 niet van toepassing. 
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De onrechtmatige toeeigening van know-how valt trouwens niet onder het begrip 
van narnaak, ook al wordt namaak beoogd (Voorz. Kh. Brussel, 2.1 maart 1979, 
B.R.H., 1981, 242; Rev. Dr. Intel!., 1979, 32). 

AFDELING IV 

0NDERAFDELING I 

Artikel 57- WIE KAN DE VORDERING TOT STAKING INLEIDEN? 

I. DE BELANGHEBBENDEN 

A. DE INDIVIDUELE CONSUMENT 

396. Totdusver werd de ontvankelijkheid van de vordering op grond van de 
W .H.P. ingeleid door een individueel consument slechts tweemaal aanvaard 
(Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976,R. W., 1977-78, 524metnootStuyck, J.; 
J.T., 1977,241 metnootBourgoignie, Th. en Voorz. Kh. Brussel25 april1980, 
B.R.H., 1982, 324 met noot Ballon G.L.). 
Er bestaat ook een neiging in de rechtsleer om de individuele consument niet bij 
voorbaat de vereiste hoedanigheid en belang te ontzeggen en zulks o.m. omdat in 
de W.H.P. bepalingen voorkomen die vooral de verdediging van de belangen van 
de consument beogen. Dit is o.m. het geval voor artikel 20 - 1 o (rnisleidende 
publidteit), (!rtil<:~L2Q~ 2° (v(!rgelij_ke_J!de pu_bliciteit die bedrieglijk of afbrekend 
is), artikel 17 (tekortkomingen aan de bepalingen inzake oorsprongsbenainin~ 
gen), artikel51 (afgedwongen aankopen). (ZieDe Vroede, P. ,Handboekvan het 
Belgisch Economisch Recht, 2e uitg. nr. 1295 ; in dezelfde zin Stuyck, J., noot bij 
Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976,R. W., 1977-78, 524 enBallon, G.L., noot 
bij Voorz. Kh. Brussel, 25 april1980, B.R.H., 1982, 324). 

397. In dezelfde zin gaat ook de hierna geciteerde beslissing. 
De belanghebbende bedoeld in artikel 57 moet niet noodzakelijk ,handelaar" 
zijn. Het volstaat dat hij een persoonlijk be lang heeft dat voldoende groot is om de 
staking te zien bevelen. 
Eenkunstenaar, a1 is hij geenhandelaarin de zin van artikel1 W. Kh. heeftrecht 
op de bescherming van zijn uithangbord wegens het eerste gebruik dat hij daarvan 
voor de aanduiding van zijn atelier gemaakt heeft. Dat atelier is in feite een 
kunstgalerij, er wordt aldaar ook geexposeerd en verkocht (Voorz. Kh. Oude
naarde, 25 juni 1981, B.R.H., 1982, 179). 

B. DE HANDELAAR 

398. Op de problematiek welke betekenis aan het begrip handelaar dient worden 
gegeven wordt hier niet meer teruggekomen. Ik verwijs terzake naar de rand
nummers 4 tot en met 11. 

399. Meerdere handelsondernerningen kunnen wegens samenhang een ge-
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meenschappelijke vordering tot staking inleiden bij eenzelfde exploot ter bestrij
ding van een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. 
De onontvankelijkheid van hun vordering zou niet kunnen worden afgeleid uit de 
in de dagvaarding opgenomen aanduiding dat de eiseressen in de uitoefening van 
hun activiteiten beroep hebben gedaan op een gemeenschappelijke zaakvoerder 
die een ,omegelmatige" vennootschap zou zijn. Ret belang van eiseressen bij 
hun vordering wordt er niet door geschaad (Voorz. Kh. Brussel, 26 juli 1976, 
B.R.H., 1977, 593). 

400. Twee handelaars, zustervennootschappen die aanvullende activiteiten heb
ben, hebben beiden belang de vordering in te stellen tegen een mededinger. De 
vorderingen mochten tegen beide verweerders wegens de samenhang in eenzelfde 
exploot worden ingesteld, nude beweerde daden van omechtmatige mededinging 
gepleegd werden in de schoot van eenzelfde economische entiteit (Voorz. Kh. 
Brussel, 19 december 1980, B.R.H., 1981, 313). 

401. Een vennootschap heeft een belang bij het instellen van een vordering die 
tot doel heeft te beletten dat een personeels-V.Z.W. haar goederen zonder 
toestemmingverkoopt(Voorz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976,R. W., 1976-77, 104). 

402. Buitenlanders en buitenlandse rechtspersonen hebben als zodanig het recht 
in Belgie op gelijke voet als Belgen beschermd te worden tegen oneerlijke 
concurrentie krachtens artikel 2 van het Unieverdrag van Parijs. (Zaak Crazy 
Horse Saloon; zie ook Voorz. Kh. Brussel, 14 januari 1981, Rev. Dr. Intel!., 
1981, 92; in dezelfde zin Brussel, 23 januari 1980, B.R.H., 1980, 221 ). Ret 
volstaat dat de buitenlandse ondememing een belang heeft bij de stopzetting van 
een verboden handelspraktijk in Belgie (Antwerpen, 17 februari 1982, R. W., 
1981-82, 2612 met noot Stuyck, J.). 

403. Ontvankelijk is de vordering ingeleid door het Institut de Controle de la 
qualite et d'etiquetage informatif (quality control S.V.) wegens schending van 
een koninklijk besluit houdende erkenning van een oorsprongsbenarning (inbreuk 
op artikel17- 1° W.H.P.). 
Voomoemd instituut is als belanghebbende aan te merken omdat het bij K.B. van 
18 februari 1974 werd erkend om de bij artikel17 W.H.P. bedoelde oorsprongs
getuigschriften voor het gebruik van de oorsprongsbenarning Jambon d' Ardenne 
af te leveren (Voorz. Kh. Marche, 6 april1977, Rev. Dr. Intel!., 1977, 38). 

IT. DE BELANGHEBBENDE BEROEPSVERENIGING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

404. De door een beroepsvereniging ingestelde stakingsvordering is ontvanke
lijk indien zij bewijst dat de aangeklaagde daad de door haar behartigde be
roepsbelangen schaadt of kan schaden. Zij hoeft niet te bewijzen dat er onder haar 
I eden handelaars zijn die door de aangeklaagde daad in hun belangen rechtstreeks 
worden geschaad (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 1981, 532; 
Voorz. Kh. Hasselt, 14 januari 1977, B.R.H., 1978, 161). 
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405. Een procedure ingesteld door een beroepsvereniging met V. Z. W. statuut is 
ontvankelijk zelfs indien haar ledenlijst ter griffie neergelegd werd, na de wet
telijke termijn doch v66r de dagvaarding en sinds meer dan een jaar geen 
wijzigingen heeft ondergaan (Antwerpen, 21 april 1980, B .R.H., 1980, 555). 

ill. DE BELANGHEBBENDE INTERPROFESSIONELE VERENIGING MET RECHTS-

PERSOONLIJKHEID 

406. Een V .Z. W. die tot doel heeft de verdediging van de econornische be lang en 
van de rniddenstand, is een interprofessionele vereniging in de zin van artikel 57 
ook a1 is haar doel ruimer gesteld dan de loutere verdediging van de belangen van 
handelaars. 
Het kan inderdaad niet betwist worden dat in de sociaal politieke terminologie 
handelaars geacht worden rniddenstanders te zijn (Voorz. Kh. Brussel, 2 sep
tember 1975, B.R.H., 1976, 479). 

407. Het belang van een interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid 
moetblijken uithaar statuten (zie o.m. Voorz. Kh. Turnhout, 5 april1980, Otten, 
nr. 118). 

408. Artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 legt aan de verenigingen met 
rechtsstatus van V.Z.W. op de ledenlijst neer te leggen bij de griffie van de 
Burgerlijke Rechtbank van het ressort. De verplichting om aanvullende leden
lijsten neer te leggen geldt slechts in de mate dat er zich wijzigingen hebben 
voorgedaan (Voorz. Kh. Turnhout, 26 december 1975,J.T., 1977, 138 metnoot 
Van Bunnen, L.; in dezelfde zin Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976, R.W., 
1977-78, 524). 

409. Een vordering tot staking ingeleid door een interprofessionele groepering 
met als doel het behartigen van de beroepsbelangen van ondememers is ontvan
kelijk onafgezien of er zich tussen haar leden handelaars bevinden die produkten 
verkopen die door de verweerder op onrechtmatige manier zouden verkocht 
worden (Voorz. Kh. Hasselt, 14 januari 1977, B.R.H., 1978, 161). 

410. Een V.Z.W. -in casu een interprofessionele vereniging- kan geldig 
worden opgericht door natuurlijke personen optredend in naam van verenigingen 
zonder rechtspersoonlijkheid. Deze personen verbinden dan zichzelf. Op het 
gezag van Goedseels (!_,a personnalite civile des A.S.B.L., nr. 68) beslist de 
Voorzitter dat de niet-vermelding van de leden in de stichtingsakte van een 
V.Z.W. de vereniging niet belet de rechtspersoonlijkheid in te roepen. De 
vordering door een V.Z.W. ingeleid dan wanneer haar ledenlijst na de dagvaar
ding wordt neergelegd is onontvankelijk (Voorz. Kh. Brussel, 2 september 197 5, 
B.R.H., 1976, 479). 
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IV. DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

411. Ter herinnering, de Minister van Economische Zaken is alleen bevoegd om 
een vordering in te stellen m.b.t. tekortkomingen aan de bepalingen van de 
artikelen opgesomd in artikel55 a tot h. Hij kan- althans op grond van artikel57 
tweede lid geen vordering instellen ter bestrijding van een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad (artikel 54). 

412. De Minister heeft totdusver een eerder beperkt gebruik gemaakt van deze 
bevoegdheid. In de hier besproken periode konden we slechts zes vonnissen 
achterhalen ingevolge het optreden van de Minister (Voorz. Kh. Kortrijk, 13 
oktober 1977 ,B.R.H., 1979, 315metnootP. De Vroede; Voorz. Kh. Brussel, 12 
december 1977, J.T., 1978, 260; Rev. Dr. Intell., 1978, 121, deze vordering 
werd tweemaal inge1eid; Voorz. Kh. Brussel, 4december 1978,J.T., 1979, 504; 
Voorz. Kh. Antwerpen, 3 mei 1979,B.R.H., 1979,565, deze vordering ingeleid 
op 12 februari 1976 werd afgewezen; Voorz. Kh. Brussel, 23 mei 1981,B .R.H., 
1982, 57; Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137). Inge
volge een parlementaire vraag blijkt dat tot 24 december 1979 de Minister van 
Economische Zaken in totaal 22 vorderingen tot staking had ingesteld (Pari. 
Besch., Kamer 1979-80, Vragen en Antw. Doc. 9, 764). 

413. Aan te stippen is ten slotte dat de Minister van Economische Zaken in deze 
optreedt als orgaan van de Belgische Staat (Voorz. Kh. Kortrijk, 13 oktober 
1977, B .R .H., 1979, 315, steunend op het ad vies van de Raad van State bij het 
wetsontwerp op de handelspraktijken; zie ook noot De Vroede, P., ibidem). 

V. DE VERBRUIKERSVERENIGINGEN 

414. De vordering kan ook ingeleid worden m.b.t. tekortkomingen aan de 
bepalingen van de artikelen opgesomd in artikel55 a-h door iedere vereniging die 
de verdediging van de belangen van de verbruikers tot doel heeft en die rechts
persoonlijkheid bezit, voor zover deze vereniging vertegenwoordigd is in de Raad 
voor het Verbruik. Niet belanghebbende zal de interprofessionele vereniging 
(Federation Beige des Cooperateurs V.Z.W.) zijn waarvan het maatschappelijk 
doel is het bestuderen en het helpen verspreiden en toepassen van de cooperatieve 
gedachte, leer en werking en niet de verdediging van de belangen van dfi 
verbruiker (Voorz. Kh. Tumhout, 1 oktober 1976, R.W., 1977-78, 524). 

415. Totdusver hebben de verbruikersverenigingen een uiterst beperkte aanwen
ding van het hun toegekende recht gemaakt. Inderdaad, slechts twee vorderingen 
werden op verzoek van een verbruikersvereniging ingeleid (Voorz. Kh. Brussel, 
3 september 1974, B.R.H., 1974, 500-511; Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 
1976, J.T., 1977, 241). 

VI. HET OPENBAAR MINISTERIE 

416. Totdusver werd geen vordering tot staking door het Openbaar Ministerie 
ingesteld. Toch mag worden aangenomen dat dergelijk initiatief tot de mogelijk-
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heden behoort (Van Bunnen, L., ,Mise en reuvre de l'action en cessation
Prodedure et incidents", Rev. Dr. Intell., 1978, 329). 

Tegen wie kan de vordering worden ingesteld? 

417. Ret antwoord op de vraag tegen wie kan een vordering tot staking worden 
ingesteld zal van artikel tot artikel moeten onderzocht worden. Nu eens kan de 
vordering ook tegen niet handelaars worden ingesteld ( artikel 20-1 °) dan weer 
moet de verweerder een handelaar of een ambachtsman zijn ( artikel 54). Dat stelt 
dan weer het reeds behandelde probleem wie dient als handelaar te worden 
beschouwd? 

0NDERAFDELING II 

ARTIKEL 57bis 

418. De vordering op grond van artikel55bis wordt vervolgd op verzoek gedaan 
door een der Ministers die de Middenstand, Economische Zaken, Tewerkstelling 
en Arbeid of Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft. 

419. Zo inderdaad de tekortkomingen bedoeld in artikel 54bis slechts kunnen 
aangevochten worden op verzoek gedaan door een der in artikel 57bis W.H.P. 
aangedu_ideMiJiisters_<ilii11llilg nieJ vergeten worden dat artikel 54bis slechts een 
illustratie is van de algemene norm die door-aitikei54wordi geformult::ird. De 
aldaar opgesomde tekortkomingen kunnen ook op grond van artikel 54 worden 
aangevochten. Artikel57bis heeft dus vooral betekenis omdat het de kring van de 
personen gemachtigd om een vordering in te stellen gevoelig verruimt (in de
zelfde zin De Brouwer, L., noot bij Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 1981, 
B.R.H., 1982, 183). 
Artikel 57bis is niet op te vatten als een restrictieve bepaling; in tegendeel, zij 
verleent aan vier Ministers een vorderingsrecht dat ze voorheen niet hadden (in 
dezelfde zin Stuyck, J., ,De anticrisiswetten",R.W., 1978-79, 807). 

AmBLING V 

INLEIDING VAN DE VORDERING 

§ 1. Door de personen bedoeld bij artikel 57 

420. Artikel 59 eerste lid bepaalt dat de vordering die voor de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel wordt gebracht wordt ingeleid op de wijze van het 
kort geding. De , ,klassieke manier' ' om de vordering tot staking in te lei den is de 
dagvaarding. Bij hoogdringendheid mag in toepassing van artikel584 Ger. W. de 
vordering op verzoekschrift worden ingeleid. 
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421. Er is aanleiding op verzoekschrift te beslissen over een vordering tot staking 
wanneer de aangeklaagde praktijk daags na neerleggen van het verzoekschrift een 
einde neemt (Voorz. Kh. Brussel, 18 december 1978, B.R.H., 1979, 130). 
Er is absolute urgentie wanneer de foutieve handelingen pas konden worden 
vastgesteld twee dagen v66r ermee zou worden opgehouden. Een vordering tot 
staking ingediend op verzoekschrift (art. 584 Ger.W.) is verantwoord (Voorz. 
Kh. Hasselt, 22 november 1980,B .R.H., 1981 ,472). Erishoogdringendheid een 
verkoop te verbieden die bij toepassing van artikel 53 W.H.P. voorkomt als 
reizende verkoop en alsdusdanig verboden is, wanneer deze verkoop voor de 
volgende dag is voorzien (Voorz. Kh. Antwerpen, 8 november 1980, B.R.H., 
1981,470; Voorz. Kh. Luik, 21 november 1980,B.R.H., 1981,474; Voorz. Kh. 
Oudenaarde, 23 december 1980, B .R .H., 1981, 477 met noot De Vroede, P. ; zie 
ook Voorz. Kh. Verviers, 15 oktober 1979, B.R.H., 1980, 476). 
Het is ook mogelijk gelijktijdig de vordering in te leiden bij dagvaarding en bij 
verzoekschrift (Voorz. Kh. Luik, 1 oktober 1980, Dix Ans ... 105, nr. 2). 

422. In de gevallen besproken in randnummer 421 werd door de Voorzitter een 
vonnis ten grande geveld; daar tegenover staat een vonnis van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel te Luik (14 december 1978, B.R.H., 1979, 132) 
die ingaat op de vordering ingeleid bij verzoekschrift maar die aan zijn vonnis een 
voorlopig karakter toekent. 

423. Het gebeurt nog dat ten onrechte de stakingsvordering wordt ingeleid in kort 
geding dan wanneer bedoeld wordt zoals in kort geding (Voorz. Kh. Charleroi, 17 
maart 1977,B.R.H., 1978, 449e, Voorz. Kh. Brussel, 13 februari 1978,B.R.H., 
1978, 582; Voorz. Kh. Luik, 19 oktober 1981,B.R.H., 1982,401; Voorz. Kh. 
Brussel, 4 december 1978, J.T., 1979, 504; Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1977, 
J.T., 1977, 640; Andere voorbeelden, Dix Ans ... 105, nr. 23. 

§ 2. Door de Ministers vernoemd in artikel 57bis 

424. Door de Ministers vermeld in artikel57bis kan de vordering op grond van 
artikel 55bis gedaan worden bij ondertekend verzoekschrift in viervoud neerge
legd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of aangetekend verzonden aan 
deze griffie (artikel 59 tweede lid nieuw). Hiervan werd totdusver een uiterst 
beperkt gebruik gemaakt (Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B .R .H., 1979, 
137). 

AFDELING VI 

VOORWAARDEN VAN ONTVANKELIJKHEID 

Ook de aanlegger is fout- een bezwaar? 

425. Het feit dat de aanlegger zich aan dezelfde tekortkomingen bezondigt als 
deze waarvan hij de staking in hoofde van een concurrent benaarstigt is niet van 
aard invloed uit te oefenen OJ? de ingestelde vordering (Gent, 7 mei 1980, B .R .H., 
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1981, 103. In dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1978, B.R.H., 
1979, 170; Antwerpen, 29 juni 1976, R.W., 1976-77, 1914). 

Termijn om de vordering in te leiden 

426. Het feit dat slechts 18 maanden na het eerste gebruik van de betwiste 
benaming wordt opgetreden is niet dienend. De wet bepaalt geen termijn inzake 
verval vanrecht op het inleiden van de vordering (Brussel, 22 januari 1979,Rev. 
Dr. Intell., 1980, 92). 

427. De vordering tot staken is altijd ontvankelijk, het verloop van tijd, behalve 
de dertigjarige verjaring, houdt de vordering in beginsel ontvankelijk, tenzij de 
onwettelijke daden opgehouden hebben v66r de datum van de dagvaarding en dat 
uit de omstandigheden duidelijk was af te leiden dat zij zich niet meer zouden 
voordoen (Voorz. Kh. Kortrijk, 13 oktober 1977, B.R.H., 1979, 315; zie ook 
Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1978, J.T., 1979, 308). 

428. Het lang uitblijven van een optreden (inleiding van een vordering tot 
staking) rechtvaardigt het toekennen van een termijn (i.e. een jaar) aan de 
verliezende partij om de benaming van zijn ondememing te wijzigen (V oorz. Kh. 
Brussel, 11 juli 1980, Rev. Dr. Intell., 1981, 87). 

Andere voorwaarden 

429. Het gebrek aan een voorafgaande waarschuwing v66r het indienen van de 
vordering is niet aannemelijk (Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 1973, bevestigd 
doorBrussel, 2 november1976,B.R.H., 1977, 294;anders Voorz. Kh. Brussel, 
4 februari 1981, J.T., 1981, 275. 

430. Men verliest zijn rechten niet door niet op te treden tegen alle gevallen van 
schending van deze rechten (Brussel, 19 februari 1981, Rev. Dr. Intell., 1981, 
218). 

Beeindiging van de overtreding - herhalingsgevaar 

431. Zoals reeds in ons vorig overzicht (T.P.R., 1976, 743) aangestipt is de 
beeindiging van de aangevochten praktijk als dusdanig niet exclusief van de 
mogelijkheid de vordering toch ontvankelijk te verklaren zo er een gevaar van 
herhaling bestaat. 

432. Het gevaar van her haling dient te worden onderzocht op het ogenblik van de 
inleiding der vraag, dus in casu enkele we ken na het versturen der bewuste 
brieven die aanleiding gaven tot de stakingsvordering. Niets wees er toen op dat 
het bij deze vijfbrieven zou blijven. Ook al had de handeling een einde genomen, 
bleef het gevaar van herhaling bestaan (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 4 
maart 1976, R.W., 1976-77, 2092); in dezelfde zin Voorz. Kh. Tumhout, 5 
september 1980, R.W., 1980-81, 1947 met noot De Vroede, P.; Voorz. Kh. 
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Charleroi, 11 oktober 1978, B.R.H., 1979, 575; Voorz. Kh. Brussel, 28 sep
tember 1981, J.T., 1981, 742). 

433. Vaak: wordt door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zonder 
vee1 motivering beslist dat de verkeerde maar reeds beeindigde handeling voor 
herhaling vatbaar is wat meteen de ontvankelijkheid van de vordering inhoudt 
(Brussel, 9 december 1977, J.T., 1978, 297; Voorz. Kh. Brugge, 20 april1979, 
Rev. Dr. lntell., 1979, 300). 

434. De blote verklaring van de verweerder dat hij de daad niet meer zal stellen 
volstaat niet om bet herhalingsgevaar uit te schak:elen (Voorz. Kh. Brugge, Md. 
Oostende, 30 april1981, R.W., 1982-83. 1000 met noot Bailon, G.L.; Voorz. 
Kh. Brussel, 4 februari 1981, J.T., 1981, 275). De vraag is evenwel is hiermee 
herherhalingsgevaar bewezen. 

435. Beter gemotiveerd zijn de volgende beslissingen die bet herhalingsgevaar 
voor mogelijk hielden: 
- De verklaring van de drukker dat hij de in zijn bezit zijnde elementen heeft 
vemietigd volstaat niet. Bovendien legt de verweei:der ook geen nieuwe publici
teit voor water zou kunnen op wijzen dat hij nog steeds de oude gebruikt (Voorz. 
Kh. Brussel, 29 oktober 1979, Rev. Dr. Intell., 1980, 31). 

- De verweerder is van oordeel dat bet hem verweten gedrag niet laak:baar is 
(Voorz. Kh. Brussel, 12 januari 1976, B.R.H., 1977, 113). 

- De vordering tot staking is zonder voorwerp zo de daad waarvan de staking 
wordt gevraagd reeds gesteld is en de auteur er definitief een einde aan gesteld 
heeft v66r de vordering werd ingeleid. De daad dient evenwel niet afzonderlijk te 
worden beoordeeld. Zo verschillende feiten die aan een ondememing werden 
verweten, hoewel in tijd en ruimte gespreid, slechts de voortdurende opeen
volgende uitvoering zijn van een en dezelfde beslissing van handelspolitiek, 
waarmee ze alle verbonden zijn zoals verschillende gevolgen een enige oorzaak: 
hebben, is er slechts een prak:tijk en is de herhalingsmogelijkheid reeel. In die 
omstandigheden is een stakingsbevel verantwoord (Voorz. Kh. Brussel, 4 de
cember 1978, J.T., 1979, 504). 

- Gelet op de klaarblijkelijke kwade trouw - bet is ten minste dt:; vijfde maal 
dat de appellante werd veroordeeld wegens schending van de wet op de han
delspraktijken- van de appellante is een gevaar voor herhaling reeel. De staking 
kan derhalve bevolen worden (Antwerpen, 3 juni 1980,R. W., 1981-82, 2509 met 
noot De Vroede, P.). 

- Het stopzetten van bet aanbod en van de verkoop maak:t op zichzelf geen 
voldoende reden uit om de vordering af te wijzen, vermits de gedaagde binnen 
enkele tijd andere buitengewone omstandigheden kan te baat nemen of doen 
ontstaan, ofwel normale omstandigheden zoals kerst- en nieuwjaarstijd kan 
omscheppen tot uitzonderlijke- zogezegd ,voor eenmaal" (Voorz. Kh. Kor
trijk, 9 december 1976, Bull. Handelsregl., 1978, nr. 15-16, 75). 
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Herhalingsgevaar uitgesloten 

436. - De vordering tot staken vereist door haar aard zelve, het dulden, 
uitlokken ofhet in stand houden van een met de wet strijdige situatie, ofwel een of 
meerdere of een reeks van handelingen die onrechtmatig zijn of indruisen tegen de 
wet. 
De vordering veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de onrechtmatige toestand of 
de feiten niet waren beeindigd op het ogenblik van de dagvaarding. Ook zou men 
niet een situatie kunnen doen stopzetten die niet meer voortduurt of feiten doen 
verbieden waarvan vaststaat dater niet wordt in volhard (Voorz. Kh. Brussel, 31 
juli 1974, B.R.H., 1978, 314). 

- Nu echter de oorspronkelijke verweerster haar handelsbedrijvigheid definitief 
heeft beeindigd en de oorspronkelijke aanlegger door het stopzetten van de 
gewraakte praktijk voldoening heeft bekomen, heeft hij geen belang meer bij het 
handhaven van zijn eis tot staken die zonder voorwerp is geworden (Gent, 7 mei 
1980, B.R.H., 1981, 103). 

- Er werd een bevel tot staking gevraagd voor de twee in de dagvaarding 
vermelde data. Vermits die data reeds voorbij waren op de datum van het vonnis, 
was de vordering zonder voorwerp geworden en werd ze terecht, ofschoon op 
verkeerde gronden (vonnis a quo geen reizende verkoop) afgewezen. Op dit 
vonnis (reeds besproken in het overzicht, T.P.R., 1976, 743, nr. 277) brengt De 
Caluwe kritiek uit. De vordering tot staking die de strafrechtelijke tussenkomst 
heeft vervangen is niet aileen een bevel-totstaking,-heeft-ook_een_verwittigings
waarde gericht tot de overtreder. Het gevaar van herhaling diende te worden 
onderzocht (Gent, 20 november 1973, B.R.H., 1975, 563). 
- Door het bekomen van een bouwvergunning de dag van de behandeling van 
de zaak is de aangevraagde stopzetting van de uitbating van een gebouw zonder 
vergunning, niet gegrond (Voorz. Kh. Gent, 18 juli 1975,B.R.H., 1976, 383). 

AFDELING VII 

TERRITORIALE BEVOEGDHEID 

437. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald ofwel door de plaats waar de 
aangevochten handeling werd gesteld (Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 1980, Rev. 
Dr. Intell., 1980, 262), ofwel door de woonplaats van de verweerder (V oorz. Kh. 
Brugge, 29 december 1975, R.W., 1975-76, 2034). 

438. Is bevoegd de rechter van het gebied waar de gegadigden kennis konden 
nemen van het verkoopsaanbod dat per brief gebeurt (Brussel, 4 januari 1979, 
R. W., 1979-80, 464). Het aanbod aan de verbruiker gebeurt door het verzenden 
van foldertjes, de desbetreffende publiciteitsactie was ook gericht op de ver
bruikers in het arrondissement Brussel. De aangevochten handeling gebeurt dus 
ook daar, dus is de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel 

1000 



-----~----~~-
---------- --~l- i 

bevoegd (Voorz. Kh. Brussel, 16 november 1976, R.W. 1978-79, 260 met 
instemmende noot De Vroede, P. en Bull. Handelsregl., 1978, nr. 15-16, 78). 

439. Bij grensoverschrijdende praktijken moet rekening gehouden worden met 
de E.E.G.-conventie van 27 september 1968. 
Te verwijzen is ook naar de cascaderegeling van artikel21 W.H.P. in geval de 
auteur van de reclame niet in Belgie woont of geen verantwoordelijke heeft 
aangewezen met woonplaats in Belgie. 

AFDELING VIII 

TOEPASSELIJK RECHT 

440. De plaats waar de verweerder de oneerlijke handelspraktijken pleegde is 
bepalend voor het toepasselijk recht. In casu is dit niet de plaats van ontvangst der 
gewraakte brieven, doch wei de plaats van verzending ervan. 
Zelfs moest worden aangenomen dat de concurrentiedaad in Belgie begonnen 
werd en in het Verenigd Koninkrijk werd voleindigd, dan nog zou de Belgische 
politionele wetgeving waartoe de W.H.P. behoort toe te passen zijn (zie Gotzen, 
M., Vrijheid van Beroep en Bedrijf en onrechtmatige mededinging, nr. 645) 
(Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 4 maart 1976, R.W., 1976-77, 2092). 

AFDELING IX 

DE FORMULERING VAN HET STAKINGSBEVEL 

ALGEMEEN 

441. De formulering van het stakingsbevel vergt grote nauwkeurigheid. Het 
stakingsbevel dient inderdaad aile facetten van de verkeerd bevonden handeling 
te treffen. Het moet insgelijk vermijden dat het bvb. door een kleine wijziging van 
de publicitaire formulering zou kunnen omzeild worden. Tenslotte mag niet 
worden vergeten dat de niet-naleving van een stakingsbevel strafrechtelijk kan 
worden vervolgd (art. 61 - 1 W.H.P.). De kansen op sukses van dergelijke 
vordering hangen af van het bewijs dat de in het stakingsbevel opgelegde ver
plichtingen niet werden opgevolgd. 

442. Het lijkt vanzelfsprekend dat het verbod van een bepaalde praktijk noodza
kelijkerwijze impliceert dat de verweerder ook in de toekomst niet meer op 
dezelfde wijze zal mogen handelen. In een vonnis van 12 december 1977 stelde de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat zulks niet diende te 
worden gepreciseerd (J. T., 1978, 260). Dit standpunt wordt niet volledig gedeeld 
door zijn Luikse collega die van oordeel is dat het stakingsbevel aileen op wei 
omschreven reeds gestelde handelingen betrekking kan hebben (Voorz. Kh. 
Luik, 8 december 1977, J.T., 1978, 247). In dezelfde richting gaat ook de 
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volgende beslissing. , ,Het is niet mogelijk een algemeen verbod op te leggen ooit 
met verlies te verkopen. De wet op de handelspraktijken is meer bestemd om wel 
concrete daden te beteugelen dan wel om een algemeen gedragspatroon op te 
leggen (Voorz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H., 1976, 479). 

443. Betwistbaar is m.i. ook het volgend standpunt. 

De bevoegdheid van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel inzake de 
wet op de handelspraktijken is de staking te bevelen van de vastgestelde tekort
komingen. Het is niet zijn bevoegdheid een uitdrukkelijk bevel te geven, noch te 
bepalen welke wijzigingen moeten worden aangebracht om het verwarringsrisico 
uittesluiten(Voorz. Kh. Luik, 20mei 1976,B.R.H., 1977, 737metafkeurende 
noot van Francq, B.). 

444. Goedkeuring verdient het hierna geformuleerde standpunt. 

In de interpretatie van hetgeen de wet hem toestaat als stakingsbevel, dient de 
rechter rekening te houden met twee door de wet beschermde belangen. Enerzijds 
moet hij er voor zorgen dat een voldoende nauwkeurig omschreven gedraging 
verboden wordt, anderzijds moet hij er voor waken dat het opgelegde verbod niet 
derwijze nauwkeurig zou zijn omschreven dat ook een minieme en economische 
onbeduidende wijziging van de praktijk door de handelaar, het verbod zou 
ontzenuwen. 
Daarom past het, rekening houdend met de noodzaak van een zelfs geringe 
winstmarge, aan verweerster verbod op te leggen bier van het merk X te verkopen 
ofte koop aan te bieden tegen eenprijs die (buiten B.T.W.) beneden een waarde 
ligt van de netto aankoopprijs (buiten B.T.W.) vermeerderd met 7,5% op deze 
prijs; een dergelijk aanbod beantwoordt aan beide zoeven geschetste vereisten 
(Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1976, R.W., 1976-77 1916 met instemmende 
noot van Bailon, G .L.; zie kritiek op dit standpuntNelissen, J.M. ,B .R .H., 1980, 
545). 

445. Het gezamenlijk aanbod van produkten en diensten is strijdig met artikel35 
W.H.P. Het stakingsbevel dient niet aileen het ophouden van dit gezamenlijk 
aanbod te bevelen; tevens dient de daarrond gevoerde reclame te worden verba
den (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981, R.W., 1981-82, 1359; in dezelfde zin 
Voorz. Kh. Hasselt, 2 mei 1975, Bull. Handelsregl., 1976, nr. 13-14, 35). 

Te eng geformuleerde stakingsbevelen 

446. Wegens het verwarringsrisico met de P.V.B.A. Lambert en Dauw wordt 
verbod opgelegd aan de verweerster de benaming P.V.B.A. Paul Lambert en 
Zonen of P.V.B.A. Lambert en Zn. op eender welke wijze voor han
delsdoe1einden te gebruiken(Voorz. Kh. Brugge, 19 januari 1978, B.R.H., 
1978, 666). 
De verliezende partij verandert haar benaming in P.V.B.A. Mazout Express. In 
de publiciteit en in de publicaties waar deze laatste handelsbenaming voorkomt 
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wordt de vermelding toegevoegd: Lambert Paul of Lambert Freddy, vroeger 
Lambert en Zoon. 
Een tweede procedure is dienvolgens nodig. Zij mondt uit op een ruimer gefor
muleerd stakingsbevel: verbod de familienaam Lambert verder in bewoordingen 
zoals ,Lambert Paul zaakvoerder", ,Lambert Freddy zaakvoerder", ,Vroeger 
Lambert en zonen" of op welkdanige andere wijze, behoudens het geval van 
wettelijke verplichting, aan te wenden in het raam van handelspubliciteit of 
bekendmakingen ter bevordering van een handelsbedrijvigheid gelijkaardig aan 
deze van eiseres en gevoerd in vennootschapsverband (Voorz. Kh. Brugge, 18 
mei 1978, B.R.H., 1978, 669). 

447. Bij vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 
14 december 1978 (B.R.H., 1979, 132) wordt t.a.v. een met veel publicitair 
omhaal aangekondigde verkoop het verbod opgelegd deze verkoop voor te stellen 
als geschiedend ,bij overheid". 
In een tweede vonnis van 4 januari 1979 (onuitg.) preciseert de Voorzitter zijn 
bevel: niet alleen mag niet worden gewaagd van een verkoop ,bij overheid" 
bovendien mag dergelijke verkoop niet als uitverkoop worden voorgesteld. De 
Voorzitter ziet ook een overtreding op artikel 20 - 3° omdat de plaats van de 
verkoop deze is van een bekende te Seraing gevestigde ondemerning in faling, 
wat de indruk wekt dat het gaat om een verkoop van goederen afkomstig uit deze 
over de kop gegane ondemerning. 

De alsdan tweemaal veroordeelde ondememing wijzigt lichtjes de formulering 
van haar reclame (vente irrevocable pendant une periode lirnitee d'importants 
stocks, prix avantageux) wat andermaal tot een gerechtelijke procedure leidt. Bij 
vonnis van 22 januari 1979 (B.R.H., 1980, 93) stelt de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Luik dat hoewel bepaalde woorden of uitdruk
kingen die bij een vorige beschikking werden verboden, niet meer aangewend 
worden, voor een verdoken uitverkoop moet worden gehouden, de verkoop 
waarvan de aard van uitverkoop niet gewijzigd is. 
Daarmee is de kous evenwel niet af. De Voorzitter verbiedt in voomoemd vonnis 
niet alleen de onjuiste publiciteit maar ook de verkoop. Op initiatief van de 
aanleggers worden dan zegels gelegd op de te koop geboden goederen. Dat lokt 
dan weer een reactie uit van de veroordeelde firma. Hierover valt een uitspraak 
van de beslagrechter te Luik. Wanneer zegels werden gelegd krachtens een 
uitvoerbare titel die een verbod inhoudt zekere goederen door welbepaalde 
methodes te verkopen en hierdoor een verkoop werd tegengehouden die dezelfde 
goederen betrof en dient door te gaan in dezelfde plaats, is een vordering 
strekkende tot de zegellichting niet naar recht gegrond (Beslag. Luik, 1 februari 
1979, B.R.H., 1980, 98). 
De verliezende partij geeft de moed nog niet open leidt een nieuwe procedure in 
voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik teneinde een 
interpretatie van het vonnis van 22 januari 1979 te bekomen. De verliezende partij 
houdt voor dat bedoeld vonnis te interpreteren is in de zin van verbod tot het 
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organiseren van de verkoop aangekondigd voor de periode 13-17 januari 1979 en 
niet als een verbod voor verkopen na 17 januari 1979 te organiseren. 
Dit verzoek tot interpretatie wordt eveneens afgewezen , ,door het staken van 
publiciteit te bevelen voor een welbepaalde verkoop bedoelt de rechter eveneens 
de staking van alle verkoopsmodaliteiten die, eventueellater, als ongeoorloofd 
werden bevondenop basis vandemotiveringeninhetvonnis'' (Voorz. Kh. Luik, 
16 februari 1979, B.R.H., 1980, 106). 
De verliezende partij legt zich dan neer bij de tegen haar uitgesproken vonnissen 
maar vordert dat de zegels op haar voorraden zouden gelicht worden. In een lang 
en soms tegenstrijdig gemotiveerd vonnis gaat de beslagrechter te Luik op dit 
verzoek in , ,Ret verplicht verbod van een ongeoorloofde verkoop van goederen 
moet worden opgeheven, van zodra er kan gemeend worden dat de gedaagde 
partij zich zal houden aan het bevel tot staken" (Beslag. Luik, 2 maart 1979, 
B.R.H., 1980, 107). 
In hun noot gewijd aan deze zaak onderstrepen De Caluwe en Billiet terecht de 
noodzakelijkheid van een preciese libellering van elk vonnis uitgesproken door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel. Deze wijze raadgeving was des te 
meer gegrond daar de veroordeelde partij (deN. V. Alvil) reeds voor gelijkaardige 
feiten werd veroordeeld te Brussel (Voorz. Kh. Brussel, 18 december 1978, 
B.R.H., 1979, 131; Voorz. Kh. Brussel, 22december1978,B.R.H., 1979, 137). 

448. Onvoldoende precies was ook de beslissing van de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel bij de vaststelling vari hetverwamngsii:. 
sico tussen Crazy Horse Saloon en Crazy, zijnde de benarningen van een cabaret 
resp. te Parijs en te Brussel. 
Hij legt aan de de verliezende partij (16 januari 1978,J.T., 1979, 308) hetverbod 
op nog het woord Crazy zonder toevoeging van een hoedanigheidswoord of een 
substantief te gebruiken. In beroep formuleert de winnende partij een tegeneis die 
er toe strekt het verbod op te leggen nog de term Crazy te gebruiken ook al wordt 
deze benarning in combinatie met een of ander woord of uitdrukking gebruikt. 
Deze tegeneis wordt ingewilligd (Brussel, 23 januari 1980, B.R.H., 1980, 221). 

449. Aan een handelaar die produkten bestemd voor verkoop ,buiten taks" te 
koop had aangeboden op de binnenlandse markt, wordt het verbod opgelegd zich 
nog te bevoorraden anders dan voor een verkoop ,buiten taks" bij een shop
chandler die de verbintenis zou hebben aangegaan deze produkten alleen voor 
verkoop ,buiten taks" te bestemmen (Bergen, 12 november 1979, Rev. Dr. 
Intel!., 1980, 38). 

450. Een firma had reclame gemaakt voor merkartikelen die ze niet in voorraad 
had en die ze ook niet kon verkrijgen. De Voorzitter legt een gebruiksverbod op 
van de reclamefolder waarop de verliezende parti j had laten drukken : , W egens 
overmacht kunnen de produkten X niet geleverd worden''. Er wordt geen verbod 
opgelegd de kwestige folders te vernietigen (Voorz. Kh. Brussel, 17 maart 1978, 
B.R.H., 1980, 165 met noot De Vroede, P.). 
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Ruim geformuleerde stakingsbevelen 

451. In een geval van foutief afwerven van personeel wordt het verbod opgelegd 
enerzijds de vier afgeworven werknemers in dienst te houden, anderzijds nog 
ander personeel van dezelfde firma af te werven. Dit bevel gesteld door de eerste 
rechter mocht slaan op het personeel in het algemeen van gei:ntimeerde, daar 
andere afwervingen de gevolgen van de besproken vier nog zouden verergeren, 
doch dient beperkt te worden tot de opdracht die appellante, bij de inleiding van 
het geding van Sylvania bekomen had en waarvan de afwerking niet bewezen is 
daar gebeurlijke latere aanwervingen niet noodzakelijk oneerlijk zouden zijn. Ret 
gevorderde verbod om op de werven van Sylvania verder te werken met dezelfde 
beperking is gerechtvaardigd (Brussel, 29 januari 1975, B.R.H., 1976, 79). 

452. Bevolen wordt: 

a. staking van de uitbating door de gedaagde van een kunstgalerij onder de naam 
gebruikt door aanlegger voor een gelijkaardige kunstgalerij, 

b. verbod onder deze naam voor zijn kunstgalerij te adverteren of reclame te 
voeren, 

c. het uithangbord of plakkaat waarop de betwiste vermelding voorkomt binnen 
de 24 u. na de betekening van het vonnis te verwijderen, 

d. binnen dezelfde termijn alle aankondigingen, affiches en folders waarop de 
betwiste naam met verwijzing naar de kunstgalerij voorkomt, uit de omloop te 
nemen. (Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 1981, B.R.H., 1982, 179). 

453. De Voorzitter verbiedt de staking van elke vervaardiging, aanbieding, 
verdeling en verkoop van bloemstukken in dezelfde montage als deze van eiseres 
nl. in parallel met een rniddenbloem en een krans van 6 bloemen er rond zulks in 
dezelfde kleurenschakeringen (V oorz. Kh. Mechelen, 15 september 1977, 
B.R.H., 1980, 39). 

454. Bevolen wordt de staking binnen 48 u. vanaf de betekening van het vonnis, 
van alle handelsactiviteiten op de plaats waar de firmanten het doen en van iedere 
publiciteit die er mee verband houdt, van de uitbating van Cogelshof (V oorz. Kh. 
Antwerpen, 15 december 1977,B.R.H., 1978, 436). 

455. Verboden wordt: 
a. de aanwending van de benarning , ,La Faillite'' evenzeer als maatschappelijke 
benarning dan als publicitair rniddel, 

b. de aanwending van de benarning ,Vente au public" in elke publiciteit of te 
koop aanbieding, 
c. reclame te maken of tot een te koop aanbieding overgaan de aankondiging van 
een prijsverlaging inhoudend zonder dat de referentieprijs gebruikelijk gedurende 
tenrninste een maand daaraan voorafgaand werd toegepast, 
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d. reclame te maken of tot een te koop aanbieding over te gaan waarbij op 
bedrieglijke wijze wordt gerefereerd naar zog. aanbevolen prijzen. 
(Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137). 

Stakingsbevelen met uitstel van executie 

456. Verboden wordt zich nog te bedienen van een bepaalde benaming alleen of 
in samenhang met een ander woord, deze benaming te gebruiken in de volgende 
uitgave van het telefoonboek (Gouden Gids en gewoon telefoonboek). Voor het 
inlossen van de eerste verplichting krijgt de veroordeelde een jaar tijd (Voorz. 
Kh. Brussel, 11 juli 1980, Rev. Dr. Intel!., 1981, 87). 

457. Verboden wordt de kwestige produkten nog onder hun huidige presentatie 
voor te stellen zonder een bijkomend onderscheidend element er aan toe te voegen 
zoals bvb. een licht bruine kleur aangebracht op het etiket. De publiciteit van 
verweerster moet in haar huidige vorm gewijzigd worden uitgezonderd de pu
blicitaire prentjes die reeds in druk zijn in periodieken of dagbladen. 
Onder de huidige presentatie mogen de kwestige produkten tot uiterlijk 30 juni 
1980 te koop worden aangeboden (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1980, Rev. Dr. 
Intel!., 1980, 256). 

458. Bevolen wordt de staking van export, te koop aanbieding en verkoop in 
Belgie van lux~zeep onder een verpakking die tegelijk alle volgende karakteri
stieken vertoont: ronde zeepstukken ingepakt in zijdepapier plisse soleil en 
omgeven door een ring. Deze zeepstukken worden te koop aangeboden tegen 
prijzen die hoger liggen dan deze van de toiletzeep voor courant gebruik, in 
rechthoekige dozen van drie zeepstukken; de buitenverpakking vertoont als 
buitenversiering benevens een fond kleur die verschillend is voor elk zeepstuk, en 
in overeenstemming met de reuknoot, een goudkleurig decor, met bloemmotief 
behandeld in de Jugendstilaard. 
De verweerster krijgt drie maand om haar produkten bestemd voor Belgie aan te 
passen (Voorz. Kh. Brussel, 5 mei 1978, B.R.H., 1978, 588). 

459. Rekening houdend met de lopende contracten en de reservaties moet een 
termijn (6 maand na de betekening van het vonnis) aan verweerder toegestaan 
worden om hem toe te laten de nodige vergunning te bekomen (Voorz. Kh. 
Brugge, afd. Oostende, 23 september 1978, B.R.H., 1978, 432). 

460. Het uitoefenen van beroepsactiviteiten zonder de hiertoe vereiste vergun
ning te hebben bekomen wordt verboden onverminderd het recht van verweerder 
zijn inschrijving in het handelsregister en zijn daadwerkelijke activiteiten aan te 
passen aan hetgeen hij mag doen (Voorz. Kh. Brussel, 19 december 1980, 
B.R.H., 1981, 313). 
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Stakingsbevel voor eiser en verweerder 

461. Beslissend op de hoofdvordering wordt aan de verweerder bevolen de 
gewraakte publiciteit, strijdig met artikel 20 - 2° te staken. Beslissend op tegen
vordering wordt aan de verweerster verbod opgelegd te Rouse nog verder het 
embleem met de B-schoen en de term B als zodanig te gebruiken in zover het 
detailhandelszaken van schoenen en lederwaren betreft (Voorz. Kh. Oudenaarde 
16 november 1978, B.R.H., 1979, 502). 

AFDELING X 

BEKENDMAKING VAN HET VONNIS 

ALGEMEEN 

462. Ik heb reeds in vorige publicaties gewezen op de grote terughoudendheid 
door de rechter aan de dag gelegd wat betreft het bekendmaken van het uitgespro
ken stakingsbevel (De Vroede, P., ,Overzicht" T.P.R., 1976, 747 m 298 en De 
Vroede, P., ,Wet op de Handelspraktijken 14 juli 1971 ", T.P.R., 1979, 555). 
Voorzeker mag de dubbele beperking geformuleerd in artikel 58 tweede en derde 
lid niet vergeten worden. , ,De bekendmaking mag slechts voorgeschreven wor
den ingeval zij van aard is bij te dragen tot de staking van de aangeklaagde daad of 
van haar nawerking. Zij mag pas geschieden op het tijdstip waarop tegen de 
desbetreffende beslissing geen hoger beroep meer openstaat''. 

A. AFwl:JZINGSBESLISSINGEN 

Ontoereikende motiveringen 

463. Het gebeurt meer dan eens dat de Voorzitter zijn afwijzingsbeslissing 
motiveert door eenvoudig de tekst van artikel 58 tweede lid te herhalen. De 
gevorderde bekendmaking is niet van aard bij te dragen tot de staking van de 
aangeklaagde daad of van haar nawerking (Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 
1981,B.R.H., 1982, 179; Voorz. Kh. Brussel, 28 maart 1980,Rev. Dr. Intell., 
1980, 190; Voorz. Kh. Gent, 22februari 1980,R.W., 1981-82,559 metnootDe 
Vroede, P.; Voorz. Kh. Turnhout, 28-30 april1976,Rev. Dr. Intell., 1978,298 
metnootDe Vroede, P.; Voorz. Kh. Turnhout, 23 oktober 1981,B.R.H., 1982, 
302; Voorz. Kh. Turnhout, 5 september 1980,R.W., 1980-81, 1947 metnootDe 
Vroede, P.; Voorz. Kh. Hasselt, 1 maart 1976,R.W., 1976-77, 104; Antwerpen 
10 mei 1979, R.W., 1979-80, 654 met noot Van den Bergh, R.). 

Betwistbare motiveringen 

464. De publicatie werd niet toegestaan omdat de verboden praktijk reeds werd 
gestaakt; het publiek zal weinig acht geven aan de betwistingen tussen partijen die 
hoofdzakelijk de handelsbelangen van twee detaillisten raken (Voorz. Kh. Brus
sel, 7 november 1977, B.R.H., 1979, 456). 
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465. De publicatie wordt geweigerd want de naleving van de verbodsmaatregel 
zal volstaan om een einde te stellen aan de mogelijke verwarring en de daaraan 
verbonden schadelijke gevolgen voor eiseres (Voorz. Kh. Brugge, 19 januari 
1978, B.R.H., 1978, 666). 
W anneer dan blijkt dat de verliezende partij het middel heeft gevonden om het te 
eng geformuleerd stakingsbevel te ornzeilen (zie randnummer 446) en een nieuwe 
procedure nodig blijkt, wordt andermaal het verzoek tot bekendmaking van het 
vonnis niet ingewilligd ! De redenen: het komt niet passend voor vooralsnog de 
familiale moeilijkheden, die blijkbaar aan de grond der huidige betwistingen 
liggen, te laten toenemen door ze aan de openbaarheid prijs te geven; gelet op het 
voorgaande komt het wenselijk voor aan verweerster de gelegenheid te geven de 
ditmaal in algemene termen geformuleerde verbodsmaatregel na te leven naar 
letter en geest, teneinde aldus alle mogelijkheid tot verwarring alsmede de voor 
eiseres schadelijke uitwerking der gewraakte handelspraktijk uit te schakelen 
(Voorz. Kh. Brugge, 18 mei 1978, B.R.H., 1978, 661). 

466. Publicatie van het vonnis is slechts gewettigd om de nawerking van de 
verboden handeling te beletten. Dergelijke publicatie is niet nodig wanneer de 
gewraakte handeling reeds opgehouden heeft v66r er gedagvaard werd (Voorz. 
Kh. Charleroi, 11 oktober 1978,B.R.H., 1979,575; zieookVoorz. Kh. Hasselt, 
18 november 1977,Rev. Dr. Intell., 1978, 117). 

467. -uit dehouding van gei:ntimeerde blijktdatzij-zkh wenst-te gedragen naar de 
regels van de W.H.P., er mag dus worden aangenomen dat de in artikel 58 
W .H.P. voorziene bekendmakingen niet nodig zullen zijn om bij te dragen tot de 
staking of tot nawerking van de aangeklaagde daad (Antwerpen 3 februari 1981, 
R.W., 1981-82, 2169 met noot De Vroede, P.; in dezelfde zin Voorz. Kh. 
Charleroi 17 maart 1977, B.R.H., 1978, 449; Voorz. Kh. Aarlen, 14 oktober 
1976, Rev. Dr. Intell., 1977, 40 Voorz. Kh. Aarlen, 14 oktober 1976, ibidem, 
43). 

468. Soms wordt ook de beperkte verspreiding ingeroepen om de bekendmaking 
van het vonnis af te wijzen. De publicatie van het vonnis wordt afgewezen omdat 
de verkeerd bevonden brieven slechts aan 5 personen werden verzonden; de 
feiten werden niet publiek gemaakt, er bestaat dus geen reden publiciteit aan het 
vonnis te verlenen (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 4 maart 1976, R.W., 
1976-77, 2092; in dezelfde zin Voorz. Kh. Mechelen, 29 december 1978, 
B.R.H., 1982,243 en Gent 8 april1976,Rev. Dr. Intel!., 1976, 280; Voorz. Kh. 
Brugge 20 april1979,Rev. Dr. Intel!., 1979, 300; Voorz. Kh. Brussel9 januari 
1979,Rev. Dr. Intel!., 1979, 40; Voorz. Kh. Brussel, 9februari 1976,Rev. Dr. 
Intell., 1978, 423 met noot De Vroede, P.). 

469. Er bestaat geen aanleiding tot publicatie van een beslissing wanneer ge
vreesd moet worden dat hieruit een verkapte reclame voor de aanlegger zou 
ontstaan. 
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In het vonnis a quo van 27 juni 1977 ( onuitg.) werd wei ingegaan op het verzoek 
tot publicatie (Brussel, 6 mei 1980, B .R .H., 1981, 51). 

470. Het komt niet passend voor de publicatie van de beschikking te bevelen 
teneinde een bijkomende publiciteit voor de ene of de andere te vermijden door 
middel van de gewraakte slogan (aanlegger en verweerder bedienden zich van 
dezelfde slogan: tweemaal kopen, eenmaal betalen) (Antwerpen, 29 juni 1976, 
R.W., 1976-77, 1914). 

471. De vraag tot publicatie wordt op volgende gronden afgewezen: 

a. ingevolge tussenkomsten van het Ministerie van Econornische Zaken heeft 
verweerder reeds bepaalde van zijn praktijken aangepast, 
b. zo te verwachten is dat de nawerking van de verboden publiciteit nog enige tijd 
zal blijven dan zou de publicatie van het vonnis een te grote draagwijdte hebben 
t.o.v. water aan inbreuk overblijft. 
c. de klientele van verweerster die behoort tot de kategorie der economisch 
bevoordeelde verbruikers zal, ook zonder ons vonnis, achterhalen dat het artikel 
dat gratis werd aangeboden in feite reeds betaald werd bij de aankoop van het 
eerste (Voorz. Kh. Brussel, 12 december 1977,J.T., 1978, 260Rev. Dr. Intell., 
1978, 121). 

472. Het arbitrair karakter van een vraag tot bekendmaking zet de Voorzitter aan 
deze te weigeren. De aanlegger vroeg de toelating tot publicatie , ,in twee 
dagbladen door hem te kiezen''. Dergelijke vraag is arbitrair en sluit elke 
mogelijkheid uit voor een correcte toepassing van controle (Voorz. Kh. Brussel, 
11 oktober 1976, B.R.H., 1977, 469; anders Voorz. Kh. Antwerpen, 29 april 
1976, B .R.H., 1977, 580). 

473. De vrijwillige rechtzetting door verweerder van de hem aangewreven 
misleidende reclame maakt de toewijzing van de gevorderde publicatie en de 
aanplakking overbodig (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 30 april1981,R.W., 
1982-83, 1000 met noot Bailon, G.L.). 

Onjuiste motiveringen 

474. Een veroordeling tot het zenden van een rechtzetting aan de klanten van de 
eiser kan niet worden toegewezen daar in zodanige maatregel niet werd voorzien 
door W.H.P. 
De Voorzitter staaftdit standpunt doorte stellendatde W.H.P. enkel de aanplak
king en de publicatie van het vonnis voorziet, een interpretatie die niet strookt met 
het bepaalde in artikel 58. 
Ook de vraag tot publicatie van het vonnis in een Engels tijdschrift lijkt niet te 
moeten bijdragen tot de staking van de kwestieuse daden of van de uitwerking 
ervan. De feiten werden niet publiek gemaakt er moet dus geen publiciteit aan het 
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vonnis worden gegeven (Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 4 maart 1976, 
R.W., 1976-77, 2092). 

475. In een ander gevai wordt de publicatie afgewezen omdat ze in de gegeven 
omstandigheden niet voorkomt als kunnende bijdragen tot de staking van de 
gewraakte daden of van hun nawerking. Het zal volstaan verweerster te veroor
delen tot een dwangsom van 25.000fr per door bet stakingsbevel verboden 
aanbod en/of publiciteit (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1981, R.W., 1981-82, 
1359). 
Bailon, G.L., bekritizeert terecht deze stellingname. Enerzijds werd de ge
wraakte campagne op grote schaal gevoerd, anderzijds is bet verkeerd de opleg
ging van een dwangsom in de plaats van een publicatie te stellen. De dwangsom 
kan samengaan met andere maatregelen om de nakoming van een veroordeling te 
verzekeren (Ballon, G.L., ,Dwangsom", in A.P.R., nr 125 en 256). Ben 
dwangsom belet de nawerking van de gewraakte reclame niet. 

476. De publicatie van bet vonnis is niet opportuun; de verweerster houdt voor 
dat bet geding kunstmatig tegen haar werd ingesteld om haar prestige te treffen. 
Ben verplichte publicatie zou te ver strekkende gevolgen hebben en biedt de kans 
misbruikt te worden. Er bestaat tenslotte geen enkele reden om aan te nemen dat 
verweerster niet onmiddellijk haar praktijk zai staken. 
De publicatiezal niet bevolen worden, onverminderd bet grondwettelijk recht van 
eisers of van elke belanghebbende een rechtmatige.bekendrriaking te geven aan 
ons vonnis (Voorz. Kh. Brussel, 25 april1980, B.R.H., 1982, 324). 

Deze beslissing wordt m.i. terecht op de korrel genomen door Ballon, G.L., in 
zijn noot gewijd aan voornoemd vonnis (B.R.H., 1982, 327). Er bestaat geen 
enkel argument om aan te nemen dat de eis kunstmatig tegen verweerster werd 
ingesteld. De stelling dat een verplichte publicatie te ver zou gaan en mogelijk zou 
misbruikt worden blijft bij een loutere bewering. 
De laatste motivering dat verweerster wel onmiddellijk aan bet vonnis zal gehoor
zamen is zwak en wordt zelfs door de feiten tegengesproken. G .L. Bailon, oppert 
ook bezwaren tegen de stelling dat eisers of elke belanghebbende krachtens hun 
grondwettelijk recht van vrije meningsuiting een rechtmatige publicatie zai kun
nen geven aan bet vonnis. Voorzeker heeft elke burger een recht op vrije 
meningsuiting krachtens bet principe van de rechtsstaat zelf; bet staat eenieder 
vrij te doen wat hij wil, zolang deze handeling niet indruist tegen de materiele wet 
of de boger te waarderen belangen van anderen. Precies deze twee laatste 
vereisten bepalen ook de rechtmatigheid van een eigenmachtige publicatie. 

477. Gevraagd werd bet vonnis eventueel ook op radio en televisie voor te lezen. 
Deze vraag werd niet ingewilligd (Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1974, R.W., 
1981-82, 1359 bevestigd Brussel, 6 oktober 1981, R.W., 1981-82, 1354). 
G .L. Bailon, is van oordeel dat dit gedeelte van de eis uiteraard niet kon worden 
toegewezen. Niet alleen kan de rechter aan een niet in bet geding betrokken derde 
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geen bevelen richten. Het gewijsde is immers beperkt tot de gedingvoerende 
partijen (artikel 23, slot Ger.W.). Zulk een bevel zou ook onuitvoerbaar zijn 
wegens het ontbreken van enige sanctie voor de B .R. T. en wegens het feit dat 
niets in de omroepwetgeving of de geplogenhe'den bij de omroep voorziet in de 
mogelijkheid van voorlezing van vonnissen, gewezen tussen andere partijen dan 
de omroepinstituten zelf. 
Wanneer etherreclame zal zijn gelegaliseerd, zal een machtiging om een vonnis 
voor te lezen tijdens de voor reclame bestemde zendtijd ook mogelijk moeten 
zijn. Kan dit niet, dan onthoudt men de benadeelde van onrechtmatige etherre
clame of van onrechtmatige, maar zeer succesvolle reclamecampagnes een zeer 
efficiente en aan de aard van de schadetoebrenging aangepaste mogelijkheid om 
de nawerking van een reclamecampagne ongedaan te maken. Artikel58 W.H.P. 
be let zulk een machtiging niet daar het de publicatie in de pers, door aanplakking 
of op elke andere wijze mogelijk maakt (ibidem, 1367). 
Om drie redenen kan ik deze stelling niet bijvallen. Er is vooreerst de formulering 
van artikel 58: , ... bekendmaking ... op elke andere wijze", Vervolgens wan
neer de rechter de publicatie van de beslissing in een krant oplegt dan richt hij ook 
een bevel tot een niet in het geding betrokken derde. 
Er is tenslotte het precedent van artikel 9 § 6 van de vroegere besluitwet van 22 
januari 1945. Dit artikel stelt dat Hoven en Rechtbanken kunnen bevelen dat de 
beslissing houdende veroordeling volledig ofbij uittreksel bekend gemaakt wordt 
in de dagbladen die ze aanduiden of door elk ander middel als film of radio (De 
Vroede, P., Prijsregeling, in4.P.R., nr. 397). 
Er is trouwens een geval van bekendmaking van een vonnis via de radio. Het ging 
om een verhuring van kamers tegen abnormale prijzen (Messine, J., ,Le role du 
juge penal belge en presence des problemes economiques", J.T., 1970, 431). 

B. BEVEL TOT DE BEKENDMAKING 

Algemeen 

478. De toepasselijkheid van artikel 58, tweede lid moet in graad van beroep 
worden beoordeeld op het ogenblik van de uitspraak door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel verrnits zoniet een partij vaak aan een gerechtvaar
digde bekendmaking van de beslissing zou ontsnappen door het looter feit hoger 
beroep in te stellen en staande de procedure in hoger beroep nog zou kunnen 
genieten van de ,nawerking" van de bestreden publiciteit (Antwerpen, 9 maart 
1976, R.W., 1976-77, 1006 met noot Van den Bergh, R. ;Bull. Handelsregl., 
1978, nr. 15-16, 91). 

479. In sommige beslissingen wordt de bekendmaking gemotiveerd door het feit 
dat ze zal bijdragen tot de staking van de nawerking van de aangeklaagde daad 
(Antwerpen, 3 juni 1980, R.W., 1981-82, 2509 met noot De Vroede, P. en 
Antwerpen, 21 april1980,B.R.H., 1980, 555). Dezeherhalingvandewettekst 
komt ook voor wanneer bij het bevelen van een bekendmaking wordt gesteld dat 
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ze pas mag gebeuren op bet ogenblik waarop tegen de beslissing geen boger 
beroep meer openstaat (Voorz. Kh. Gent, 15 april1980, R.W., 1980-81, 326, 
met noot Storme, M.). 

Keuzemogelijkheden 

480. Artikel 58 legt geen specifieke manier van bekendmaking op. De bekend
making kan dus gebeuren in met name genoemde kranten (Voorz. Kb. Brussel2 
september 1975, B.R.H., 1976, 470; Voorz. Kb. Brussel, 14 maart 1977, 
B .R .H., 1978, 295 met noot Verougstraete, I.) of in kranten naar keuze van de 
aanlegger (Voorz. Kb. Brussel14 juli 1980,Rev. Dr. Intel!. 1980, 262; Voorz. 
Kh. Kortrijk, 16 oktober 1975,B.R.H., 1978, 165 en Voorz. Kb. Antwerpen, 29 
april 1976, B.R.H., 1977, 580). Soms wordt de bekendmaking in de kranten 
beperkt tot bet bescbikkend gedeelte van bet vonnis (Antwerpen, 9 februari 1978, 
B.R.H., 1978, 422; Antwerpen, 17 februari 1982,R.W., 1981-82, 2612) oflegt 
de Voorzitter zelf de te publiceren tekst vast (Voorz. Kh. Kortrijk, 16 oktober 
1975, B .R.H., 1978, 165). Het gebeurt ook dat de bekendmaking in kranten van 
de vertaling van bet vonnis wordt bevolen. Men vergeet daarbij soms wel te 
preciseren wie de kosten der vertaling moet dragen (Voorz. Kb. Brussel, 2 
september 1975, B.R.H., 1976, 479). 

481. Ook de bekendmaking in weekbladen wordt bevolen (Voorz. Kb. Brussel, 
22 december 1978,B .R.H., 1979, 137; Brussel20 januari 1981,Rev. Dr. Intel!., 
1981, 154; Voorz. Kh. Brussel,-1-'7-maart 19'78,B .R-.H-., 1980,-165 metnoot-De 
Vroede, P.) evenals bekendmakingen in aldan niet met name genoemde vak
tijdschriften (Voorz. Kb. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 39; Voorz. Kh. 
Brussel, 13 maart 1978, B.R.H., 1979, 423; Voorz. Kh. Turnhout, 20 januari 
1978, Rev. Dr. Intell., 1978, 305; Voorz. Kb. Brussel, 29 oktober 1979, Rev. 
Dr. Intell., 1980, 31). 

482. In tal van gevallen wordt de aanplakking van de beslissing bevolen; dat kan 
gebeuren op de plaatsen waar de gewraakte vermeldingen werden aangebracbt of 
op de maatscbappelijke zetel of filialen, zelfs aan vrachtwagens, marktwagen of 
welke andere staande of mobiele uitbating aangewend om de goederen aan bet 
klienteel te verkopen (Voorz. Kh. Antwerpen, 5 februari 1976, B.R.H., 1976, 
474; Voorz. Kh. Hasselt, 11 maart 1977, B.R.H., 1981, 253; Voorz. Kh. 
Antwerpen, 4 februari 1982, R.W., 1981-82, 2555; Voorz. Kh. Mecbelen, 10 
oktober 1980, B.R.H., 1981, 532; Voorz. Kb. Kortrijk, 5 mei 1977, B.R.H., 
1978, 578; Brussel, 20 januari 1981, Rev. Dr. Intell., 1981, 154). 

483. Er is ook de bekendmaking via omzendbrieven (Voorz. Kb. Brussel, 19 
februari 1979, B.R.H., 1979, 619; Voorz. Kb. Brussel, 15 november 1978, 
B.R.H., 1979, 170; Antwerpen, 9 februari 1978, B.R.H., 1978, 422). 

484. · Meestal wordt gesteld dat de bekendmaking zal gebeuren op kosten van de 
verweerder. Het gebeurt evenwel dat een kostenverdeling wordt opgelegd 
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(Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, J.T., 1979, 39; Voorz. Kh. Brussel, 13 maart 
1978, B.R.H., 1979, 423). 

485. Soms worden de verzendingskosten van de omzendbrieven tot een bepaald 
bedrag beperkt (Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 1979, B.R.H., 1979, 619 en 
Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1978, B.R.H., 1979, 170; Antwerpen, 9 
februari 1978, B.R.H., 1978, 422). 

Bekendmaking, modaliteit van schadeherstel? 

486. De bekendmaking voorgeschreven bij artikel58 W.H.P. is mogelijk maar 
mag geen aanleiding geven tot publicitair voordeel voor eiseres of tot een 
ongerechtvaardigd schadeherstel (Voorz. Kh. Luik, 20 mei 1976, B .R .H., 1977, 
737; Voorz. Kh. Gent, 30 mei 1979, B.R.H., 1979, 495). 

487. Publicatie heeft eveneens tot doel aan de nawerking van de aangeklaagde 
daad een einde te stellen. Het opzet van de verweerder is duidelijk: de kopers 
afleiden van de 'aankoop van een merkartikel. Het is derhalve passend dat door 
een objectieve voorlichting van het publiek de normale concurrentiepositie van 
benadeelde partij hersteld wordt (Voorz. K;h. Dendermonde, 27 februari 1980, 
B.R.H., 1980, 553). 

Deze uitspraak wordt bekritizeerd door De Caluwe: , ,Daar waar men de wil 
vooropzet om de opzet van de kopers van een bepaalde aankoop af te leiden tegen 
te werken, gaat de Voorzitter meer in de richting van een vergoeding dan van een 
staking" (ibidem). 

AFDELING XI 

HET OPLEGGEN VAN EEN DW ANGSOM 

ALGEMEEN 

488. Bij wet van 31 januari 1980 werd de Beneluxovereenkomst houdende 
eenvormige wet betreffende de dwangsom goedgekeurd. Aldus werden acht 
nieuwe artikelen in bet Gerechtelijk Wetboek ingevoegd. Zij zijn genummerd van 
1385bis tot 1385nonies en traden in voege per 1 maart 1980. De dwangsom is een 
bijkomende veroordeling die aan de schuldenaar bij gerechtelijke uitspraak wordt 
opgelegd ten einde op hem druk uit te oefenen om hem ertoe te brengen dat hij de 
tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling nakomt (Ballon, G.L., ,De nieuwe 
wet op de dwangsom",R.W., 1979-80, 2017). 

489. De Belgische rechtbanken hebben onmiddellijk op dit , ,novum'' ingepikt. 
Ook de Voorzitters van de Rechtbanken van Koophandel hebben zich niet 
onbetuigd gelaten, zoals blijkt uit de studie van Dhoore, A.M. (,Een jaar 
toepassing van de dwangsom - een onderzoek van de rechtspraak", R. W., 
1981-82, 289). 
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Wellicht is aan een onaandachtzaamheid toe te schrijven dat de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Mechelen nog in een vonnis van 6 juni 1980 stelde: 
,Er bestaat geen aanleiding tot vaststelling van een dwangsom daar de W.R.P. 
waarop de vordering steunt, enkel de staking beoogt van de aangevochten 
oneerlijke handelsdaden" (onuitg. gecit. door Dhoore, A.M., a.w., 295). 

Wanneer kan de dwangsom gevraagd worden? 

490. Normaliter zal de dwangsom in eerste aanleg gevraagd worden en des
gevallend toegekend. Toch kan een dwangsom ook voor het eerst in beroep 
worden gevraagd (Brussel, 20 januari 1981 ,Rev. Dr. Intell., 1981, 154 ;B .R.H., 
1981, 405 en Brussel, 9 oktober 1981, B.R.H., 1982, 316). 

Aard van de dwangsom 

491. Ret begrip dwangsom is vreemd aan het begrip schadevergoeding; beide 
kunnen gecumuleerd worden (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 
1981, 532). 

492. De niet-naleving van een vonnis of arrest gewezen ingevolge artikel 55 en 
58 W.R.P. kan met correctionele geldboetes bestraft worden. Ret opleggen van 
een dwangsom teneinde de p.aleving van de beslissing te verzekeren heeft dus wel 
de allures van een dubbel gebruik. De Voorzitter van de Rechtbank van Koop
handel te Mechelen ziet het anders : buiten de sancties van artikel 62 - 1 o kunnen 
ook andere dwangmiddelen worden aangewend om de termen van een beslissing 
te doen naleven (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 1981, 532). 

493. Meestal is de dwangsom bij overtreding van het stakingsbevel onmiddellijk 
verschuldigd (Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 1981, Rev. Dr. Intell., 1981, 350; 
Brussel9 oktober 1981, B.R.H., 1982, 315; Voorz. Kh. Gent, 15 apri11980, 
R.W., 1980-81, 326 met noot Storme, M.; Voorz. Kh. Oudenaarde, 25 juni 
1981, B.R.H., 1982, 179; Voorz. Kh. Brussel, 19 december 1980, B.R.H., 
1981, 313; Voorz. Kh. Brussel, 20 mei 1981, B.R.H., 1982, 57; Voorz. Kh. 
Brussel, 5 mei 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 256). 

Modaliteiten in de tijd 

494. Soms zal de dwangsom bij een overtreding van het stakingsbevel verschul
djgd zijn vanaf de betekening van het vonnis (Voorz. Kh. Bergen, 16 mei 1980, 
J.T., 1981, 537; Voorz. Kh. Gent, 10 februari 1981, R.W., 1981-82, 324; 
Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 262; Voorz. Kh. 
Oudenaarde, 18 september 1980,Bull. Handelsregl., 1981, 29) ofvanafbvb. de 
15e dag volgend op de betekening (Voorz. Kh. Brussel, 16 april1980,Rev. Dr. 
Intell., 1980, 195; Voorz. Kh. Brussel, 7 juli 1980,Rev. Dr. Intell., 1981, 82). 
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Modaliteiten volgens de aard der begane overtreding 

495. Een dwangsom van 2.000fr wordt opgelegd telkenmale bij verhandeling 
van piraatgeluidsdragers - cassette - en per stuk waarvan de valsheid wordt 
toegegeven of bij ontstentenis daarvan wanneer de bevoegde rechtbank zich 
hierover zal uitgesproken hebben (Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, 
B.R.H., 1981, 532). 

496. Aan de verweerders wordt opgelegd de reeds met gebruik van de benaming 
aangebrachte reclame te doen verdwijnen binnen 24 uren na betekening van de 
beschikking, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000fr voor iedere, 
afzonderlijke bekendmaking in welke vorm ook en per dag vertraging bij het 
verwijderen van de reeds gemaakte reclame onder de gewraakte benaming 
(Voorz. Kh. Gent, 23 april1981, R.W., 1981-82, 328). 

497. Een dwangsom van 50.000fr per dag van verkoop tegen een hogere prijs 
dan deze die bij het reglementeringsbesluit is vastgesteld en zulk:s van de 15e dag 
volgend op de betekening van het vonnis (Voorz. Kh. Brussel 7 juli 1980, Rev. 
Dr. lntell., 1981, 82). 

498. Wordt opgelegd een dwangsom van 50.000fr per dag voor verkoop der 
produkten onder hun verboden vorm en zulk:s vanaf 1 juli 1980 of zo het vonnis 
alsdan niet zou betekend zijn, vanaf de betekening ~an het vonnis (Voorz. Kh. 
Brussel, 5 mei 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 256; in dezelfde zin Voorz. Kh. 
Brussel, 19 december 1980, B.R.H., 1981, 313). 

499. Het hoogste dwangsombedrag- 500.000 fr- treffen we aan in een vonnis 
van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent. Deze som is 
verschuldigd voor iedere publiciteit die in strijd met het stakingsbevel verder zou 
geschieden (10 februari 1981,R.W., 1981-82, 324; in dezelfde zin Voorz. Kh. 
Brussel, 14 juli 1980, Rev. Dr. Intell., 1980, 262). 

Modaliteiten inzake vaststelling van de overtreding 

500. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde legt een 
dwangsom op van 20.000fr per dag, indien de veroordeelde de vemoemde aan 
het beroep van fotograaf voorbehouden daden zou stellen. De overtreding dient 
vastgesteld door een deurwaarder wiens kosten op de veroordeelde verhaalbaar 
zijn (18 september 1980, Bull. Handelsregl., 1981, 29). 

Een betwistbare afwijzing van de gevraagde dwangsom 

501. De veroordeling tot een dwangsom' komt als ongegrond voor daar ze de 
verweerder zou kunnen blootstellen aan zekere willekeur, daar hij bij iedere 
eenzijdige- en rnisschien betwistbare- vasts telling een bepaald bedrag zou te 
betalen hebben. 
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Terecht stelt Ballou, G.L., dat deze overweging tegen het instituut van de 
dwangsom zelf gericht is. De overtreder op wie een dwangsom weegt verbeurt de 
dwangsom bij overtreding van het rechterlijk bevel; de eiser beoordeelt zelf of 4e 
dwangsom verbeurd werd en ofhij ze voor een bepaalde overtreding ook verhaalt. 
Zulks is door de wet gewild (art. 1385 quater Ger.W.). 
Blijkt achteraf dat eiser zulks ten onrechte deed, dan moet hij schadeloosstelling 
betalen (art. 13 98 tweede lid Ger. W.). Op te merken is bovendien dat verweerder 
tegen de executie van de dwangsom zou kunnen opkomen in een executiegeschil 
(Voorz. Kh. Brugge, afd. Oostende, 30 april1981, R.W., 1982-83, 1000). 

APDELING XII 

ANDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER 

502. De Voorzitter zetelend zoals in kort geding is bevoegd om kennis te nemen 
van een tegeneis (demande reconventionnelle) ,qui quelque soit leur montant, 
entrent dans sa competence d'attribution ou derivent soit du contrat, soit du fait 
qui sertde fondement alademande originaire'' (Voorz. Kh. Brussel, 3 juli 1978, 
J.T., 1979, 40). 

503. De rechter kanvoor de u1tvoering van zijn bevefeeii teilnijn toestaaii~ ~ei 
feit tegen deze uitspraak hoger beroep te hebben ingesteld kan geen aanleiding 
geven tot het verlengen van de voorziene termijn (Voorz. Kh. Brugge, afd. 
Oostende, 15 september 1977, J.T., 1977, 714). 

504. De stakingsrechter kan kennis nemen van een tegenvordering wegens 
tergend en roekeloos geding. 
Artikel563 al. 3 Ger.W., dat dergelijke vordering wil zien behandelen door de 
rechter die kennis neemt van de hoofdvordering, heeft een algemene draagwijdte 
(Voorz. Kh. Brussel, 13 februari 1978, B.R.H., 1978, 582). 

505. De stakingsrechter kan op grond van artikel18 Ger.W. voor recht zeggen 
dat de bekendmaking van zijn vonnis op kosten van de eiser niet vatbaar zal zijn 
voor een stakingsmaatregel, d.w.z. de bekendmaking aan de klientele van het 
vonnis zonder bijgevoegd commentaar en op kosten van de aanlegger is niet 
vatbaar voor een vordering tot staking hiertegen gericht (Voorz. Kh. Brussel, 19 
februari 1979, B.R.H., 1979, 619). 

506. De aanvankelijke eis kan uitgebreid worden op grond van artikel 807 
Ger. W. Dit artikel stelt als voorwaarde dat de nieuwe tegensprekelijke door de 
eiser genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aange
voerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is (Voorz. Kh. 
Kortrijk, 13 oktober 1977, B.R.H., 1979, 315). 
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De Voorzitter kan geen schadevergoeding toekennen 

507. De Voorzitter kan geen schadeloosstelling toekennen (Voorz. Kh. Kortrijk, 
16 oktober 1975,B.R.H., 1978, 165; Gent, 7 mei 1980,B.R.H., 1981, 103). 

508. De Voorzitter kan ook bij roekeloos en tergend geding geen schadevergoe
ding toekennen (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1974, R.G.A.R., 9219 met 
noot J.P. Standaert). 

509. Schadevergoeding werd nog toegekend door de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Hasselt (Voorz. Kh. Hasselt, 11 maart 1977, B.R.H., 
1981, 253). 

510. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel heeft niet de bevoegdheid 
schadevergoeding toe te kennen. V anzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan 
een vordering tot schadevergoeding in te stellen langs de gemeenrechtelijke weg. 
Hiervan werd o.m. gebruik gemaakt in een zaak van vergelijkende afbrekende 
reclame (Voorz. Kh. Kortrijk, 28 juni 1973,B.R.H., 1976, 173) en in een zaak 
van onrechtmatige verkoopsweigering (Kh. Brussel, 26 maart 1981, B.R.H., 
1982, 277; zie ook Kh. Brussel, 23 december 1980, B.R.H., 1982, 313). 

511. Na krachtens artikel55 W.H.P. een stakingsbevel te hebben verkregen leidt 
de ,winnende" partij een eis tot schadevergoeding in. In eerste aanleg (Voorz. 
Kh. Turnhout, 28 april 1977) wordt de schade niet bewezen geacht. 
Ook al kan de juiste omvang van de gel eden schade niet worden aangetoond wordt 
de eis tot schadevergoeding toch ingewilligd door het Hof van Beroep te Ant
werpen. 

Het doorslaggevend argument is : bet staat vast dat gei:ntimeerde minstens in de 
loop van de maanden september en oktober 1974 aardappelen heeft verkocht aan 
klanten van appellanten op een wijze in strijd met de eerlijke concurrentie; het 
staat bovendien vast dat, na de ontdekking van de oneerlijke concurrentie ap
pellanten zich hebben moeten inspannen om het effect van de handelwijze van 
gei:ntimeerde ongedaan te maken bij hun gevestigde klanten en mogelijk bij 
aspirant klanten. De schade wordt naar billijkheid begroot op 20.000fr (Ant
werpen, 19 december 1978, R.W., 1978-79, 1795). 

AFDELING XIII 

ANDERE PROCEDUREPROBLEMEN- BEVOEGDHEDEN VAN DE APPELRECHTER 

512. De appelrechter kan schadevergoeding toekennen voor roekeloos enter
gend beroep tegen een beslissing van de stakingsrechter (Brussel, 15 juni 1978, 
B.R.H., 1978, 662). 

513. Het Hof van Beroep dat kennis neemt van een boger beroep tegen een 
vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel dat uitspraak doet 
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over een vordering tot staking is bevoegd om kennis te nemen van een tegenvor
dering gegrond op het tergend en roekeloos karakter van het hoger beroep (Cass., 
4 oktober 1979, R. W., 1979-80, 207; B.R.H., 1981, 249 met noot Billiet, J.). 

Bewijsvoering 

514. De partijen zijn verplicht het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoe
ren (art. 870 Ger. W.). Wanneer men, om de medeplichtigheid aan contractbreuk 
te ontzenuwen, aanvoert zich te hebben bevoorraad bij een leverancier die niet tot 
enige verbintenis was gehouden, dient men de waarachtigheid van deze bewering 
te bewijzen. Bij ontstentenis hiervan zou men op de tegenpartij ten onrechte de 
bewijslast leggen. Er wordt verondersteld dat de betwiste produkten door de 
producent aileen werden verkocht aan handelaars die de verbintenis hadden 
aangegaan ze exclusief te bestemmen voor gebruik buiten taks wat elke verkoop 
aan tussenpersonen voor de binnenlandse markt uitsluit (Bergen, 12 november 
1979, Rev. Dr. Intell., 1980, 38). 

515. Provocatie tot aanzetting tot quasi-delicten kan in civiele en commerciele 
zaken een geldig en onder wel bepaalde omstandigheden, voor de handliggend 
bewijsmiddel vormen dat echter slechts een zeer geringe bewijskracht heeft die 
desgevallend onvoldoende representatief kan worden geacht. 
De Voorzitter staaft deze beslissing op de volgende overweging: de bewijskracht 
van dergelijk bewijs is zeer gering juist omdat degene die de daad uitlokt ook 
degene is die een bewijs nodig heeft en veroorzaakt kan hebbeii dat de inbreuk, 
die met een derde te goeder trouw niet zou gepleegd worden, nu juist wel 
gepleegd wordt (Voorz. Kh. Brussel, 6 april 1981, B.R.H., 1982, 308). 
De feiten waren de volgende: een taximaatschappij met standplaats Zaventem 
verwijt aan de chauffeurs die voor rekening van twee Brusselse hotels reizigers 
van de vlieghaven naar het hotel of omgekeerd vervoeren, ook reizigers te 
aanvaarden die geen klant zijn van de betrokken hotels. 
Om dit vermoeden kracht bij te zetten Iaten een directeur van de taximaatschappij, 
een personeelslid van voomoemde maatschappij en een gerechtsdeurwaarder zich 
door de voor de hotels rijdende bussen vervoeren. Op hun verzoek kunnen zij 
uitstappen elders dan aan de betrokken hotels. 
Of deze manier van optreden provocatie mag worden genoemd lijkt me overdre
ven. Vaak zal het aileen op deze manier zijn dat het onmisbaar bewijsmateriaal zal 
kunnen bijeengebracht worden. M.i. heeft het aangewende procede wel be
wijskracht maar dan moest het scenario beter worden voorbereid wat in de hier 
besproken zaak niet het geval is geweest. 

Le civil tient le criminel en etat 

516. Artikel59 gewijzigd bij artikel97a van de wet van 4 augustus 1978 op de 
economise he herorientering stelt dat de V oorzitter van de Rechtbank van Koop
handel op vordering tot staking uitspraak doet over de vordering niettegenstaande 
elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor ieder ander 
rechtscollege. 
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Dit artikel dient te worden samengelezen met artikel61, tweede lid: , , wanneer de 
feiten voorgelegd aan de (correctionele) recbtbank bet voorwerp zijn van een 
vordering tot staking, dan kan er niet beslist worden over de strafvordering dan 
nadat een in kracbt van gewijsde gegane beslissing is geveld betreffende de 
vordering tot staking''. De binding tussen beide artikelen werd nog in berinnering 
gebracbt door de Voorzitter van de Recbtbank van Koopbandel te Brussel in een 
vonnis van 21 maart 1979 (B.R.H., 1981, 242). 

Tussenkomst van het Openbaar Ministerie 

517. In de zaak Alvil die einde 1978, begin 1979 aanleiding gaf tot zes vonnissen 
werd evenzeer door de V oorzitter van de Recbtbank van Koopbandel als door de 
Beslagrecbter bet Openbaar Ministerie geboord (Voorz. Kb. Luik, 22 januari 
1979,B.R.H., 1980, 93; Beslag. Luik, 1 februari 1979,B.R.H., 1980,98 en2 
maart 1979, B.R.H., 1980, 107). Over de rol van bet Openbaar Ministerie in de 
bier besproken wet is ook te vermelden: Van Bunnen, L., , ,Mise en reuvre de 
I' action en cessation, Procedure et incidents", Rev. Dr. Intell., 1978, 327. 

HOOFDSTUK VI 

STRAFBEP ALINGEN 

ALGEMEEN 

518. Een overtreding te kwader trouw van een der bepalingen vermeld in artikel 
55 W .H .P. wordt met correctionele geldboetes bestraft. Een voorafgaand verbod 
of aanmaning is niet onontbeerlijk opdat er inbreuk kan zijn op artikel61 W .H.P. 
Het bewijs van de kwade trouw kan er o.m. in bestaan dat een presidentiele 
bescbikking tot staking niet wordt uitgevoerd, wordt omzeild of dat sedertdien de 
verboden bandelspraktijk in een andere vorm wordt voortgezet om aan de uitwer
king van de bescbikking tot staken te ontkomen (Cass., 3 oktober 1978, R.W., 
1978-79, 1211 met noot Stuyck, J.). 

519. De door deW .H.P. voorziene strafrecbtelijke en civielrecbtelijke vorderin
gen zijn onafhankelijk van elkaar. De civielrecbtelijke vordering verjaart bij 
gevolg niet na 5 jaar, zelfs indien daarenboven een strafrecbtelijke vordering voor 
dezelfde feiten niet is uitgesloten (Voorz. Kb. Brussel, 11 december 1978, 
B.R.H., 1980, 210). 

Toepassingsgevallen 

520. Artikel 20 - I o en artikel 61 - Het in folders aanlokkelijk aanbieden van 
textielgoederen voor een zeer geringe som, daar waar in feite de voorgestelde 
textiel goederen voor een aanzienlijke som door bandige verkopers worden 
aangesmeerd, is een door artikel 20- 1 o verboden misleidende reclame die niet 
zonder kwaad opzet werd gevoerd. Het kwaad opzet blijkt o.m. uit bet feit dat 
reclame werd gevoerd en folders werden uitgegeven waarin een textielpakket 
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werd aangeboden waarvan de inhoud en de verbazingwekkende, aanlokkelijke 
lage pri js van 2. 990 fr. aileen tot doel had de person en die zulk een pakket hadden 
besteld te gaan bezoeken en ze te overtuigen dater voor het geliefde textielpakket, 
de inhoud en de kwaliteit die werd verwacht, in feite 13.000 fr. diende betaald te 
worden. Het kwaad opzet blijkt ook uit een reclame voor vast tapijt tegen 60fr. 
per m2 rechtstreeks van de fabriek P.V.B.A. Weverij Lintex aan de verbruiker, 
dan wanneer door voomoemde P. V.B.A. geen tapijten worden geweven (Corr. 
Kortrijk, 1 februari 1978, B.R.H., 1981, 326 met noot Van Innis, Th.). Te 
vermelden is eveneens de ,Chianti"-zaak (Brussel, 4 maart 1976, Rev. Dr. 
Intell., 1979, 45). 

521. Artikel20- 3° en artikel61- Een handelaar wordt vervolgd om met kwade 
trouw handelspubliciteit te hebben gevoerd die gegevens bevat waardoorverwar
ring kan ontstaan met een andere handelaar of ambachtsman, zijn produkten of 
zijn werkzaamheid. Het verwarringsrisico werd reeel bevonden zodat bij vonnis 
van 30 aprill97 5 de Voorzitter van de rechtbank van koophandel akte verleende 
van het aanbod vanwege verweerder dat hij de woorden , ,Packing en Securing'' 
uit zijn embleem zou laten, doch zich het recht voorbehield die zelfde woorden 
verder ter aanduiding van zijn bedrijvigheid te gebruiken op een andere plaats van 
zijn handelsbescheiden en daarbij steeds de benaming , , World Pack' ' in evidentie 
te stellen, en inmiddels verbod oplegde nog gebruik te maken van een embleem 
waarbij bovenaan de woorden , ,Packing en Securing'' werden vermeld en/ of in 
welke de afkorting ,P. S." opgehangen aan twee kettingen, voorkwam. __ _ 
Vastgesteld wordt dat na het verbod en in opvolging ervan het embleem door 
verweerder in een aanvaardbare terrnijn op de handelsbescheiden werd over
kleefd en nadien gewijzigd op zodanige manier dat voor het hoofdzakelijk 
maritieme klienteel geen verwarring meer mogelijk was. De woorden , ,Packing 
en Securing'' werden behouden op de vrachtwagens van de verweerder en op het 
uithangbord. Klacht wordt neergelegd op grond van artikel61 W.H.P. omdat uit 
voomoemde feiten de kwade trouw van de verweerder blijkt. Het Hof van Beroep 
te Antwerpen (arrest van 2 februari 1978, ontuitg.) verwerpt deze klacht omdat de 
vrachtwagens niet als handelsbescheiden kunnen worden aangemerkt. 
De aangeklaagde bewoordingen duiden op een algemene maritieme bedrijvigheid 
die door beide firma's wordt uitgeoefend en daarbij steeds ook de handelsnaam 
van verweerders firma , ,World Pack'' in grotere letters wordt vermeld. Wat het 
uithangbord betreft neemt het Hof aan dat het achtergelaten werd en verge ten toen 
verweerders firma op een ander adres was overgebracht. Naar het oordeel van het 
Hofvan Cassatie is deze beslissing wettelijk verantwoord (Cass., 3 oktober 1978, 
R.W., 1978-79, 1211 met noot Stuyck, J.). 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

522. De natuurlijke persoon waarvan is vastgesteld dat hij in feite orgaan is van 
de vennootschap zonder dat hem in rechte die kwaliteit is toegekend, kan zich aan 
overtredingen van de bepalingen van de W.H.P. schuldig maken (Corr. Kortrijk, 
1 februari 1978, B.R.H., 1981, 326 met noot Van Innis, Th.). · 
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