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1. INLEIDING 

Klaarblijkelijk geleerd door de vele problemen die voortvloeiden uit 
de schaarse definities en het onsystematische gebruik van de aankno
pingspunten in de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971 
(WHP)(l), leek de wetgever in 1991 vastbesloten te kiezen voor orde 
en systematiek. Art. 1 NWHP(2) omschrijft, vaak op gedetailleerde 
wijze, acht begrippen die kennelijk bedoeld zijn als de acht aankno
pingspunten van de NWHP. Bij de parlementaire voorbereiding van 
de NWHP werd aan deze definities ,bijzondere aandacht" be
steed(3), zodat men ter zake grote verwachtingen mocht koesteren. 
Deze worden niet ingelost. De definities van art. 1 zijn vaak slordig 
geformuleerd. Bovendien maken de verdere wetsbepalingen niet op 
consistente wijze gebruik van de in het eerste artikel omschreven 
aanknopingspunten. Soms hanteren ze weer andere, en weinig duide
lijke, aanknopingspunten. Wat nu volgt, is een commentaar op het 
toepassingsgebied van de NWHP( 4), bestudeerd vanuit haar aankno
pingspunten. Net als in de WHP verschilt dat toepassingsgebied per 
hoofdstuk of afdeling, of naargelang de reeks bepalingen. Dit artikel 
gaat niet in op de eigenlijke materiele regeling, maar uiteraard 
gebeurt de bespreking van de aanknopingspunten vanuit de aard en 
eigenneid van ae relevante regeling. Waar er geen vers-chil is menle 
WHP, wordt de daaromtrent tot stand gekomen doctrine en recht
spraak niet herhaald. Daarvoor wordt verwezen naar meer algemene 
en volledige besprekingen van de handelspraktijkenwetgeving. 

2. PRODUKTEN EN DIENSTEN 

2.A) Algemene definities 

Het toepassingsgebied van de NWHP wordt in belangrijke mate 
bepaald door de omschrijving van ,produkten" en ,diensten" in 
art. 1, 1° en 1, 2°. Uiteraard zijn die definities vooral relevant voor 

(1) Een voorbeeld hiervan is de aanvankelijke onenigheid over de betekenis van het toch 
belangrijke begrip ,handelaar": zie DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., Handelspraktijken, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1986, 13-18. 
(2) Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument, B.S., 29 augustus 1991. 
(3) Gedr. St., Senaat, 1986-87, nr. 464/2, 15 (Verslag De Cooman en Nicolas). 
(4) Dit onderzoek betreft enkel de ,materiele" bepalingen van de NWHP, d.i. de hoofdstuk
ken 1 tot en met 7 (art. 1-94). 
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de werking ratione materiae van de NWHP, maar ook de andere 
algemene definities van art. 1, ook deze van verkoper en consument, 
zijn opgesteld in functie van produkten en diensten. 
Metprodukten bedoelt de wetgever alle lichamelijke roerende zaken. 
Ben vergelijking met de Franse tekst (,,les biens meubles corporels'') 
en met de wet van 1971 (lichamelijke roerende goederen, zelfde 
Franse tekst), leert dat de wetgever kennelijk niet van plan was de 
betekenis van ,produkten" te wijzigen(5). De nieuwe en onzorgvul
dige vertaling is uiteraard te betreuren, gelet op de meerdere en 
precieze betekenissen van ,zaken" en ,goederen". Goederen (,les 
biens") in de juridische betekenis omvatten de zaken (de materiele 
voorwerpen die vatbaar zijn voor toeeigening) en de vermogensrech
ten. De lichamelijke roerende goederen worden omschreven in 
art. 528 B.W. en worden zo onderscheiden van de onlichamelijke 
roerende goederen (de rechten m.b.t. roerende goederen; cj. 
art. 529-530 B.W.) en de onroerende goederen (art. 517 e.v. B.W). 
Dieren, schepen, gas, elektriciteit(6), radiogolven(7) zijn produkten 
en vallen derhalve binnen het toepassingsgebied van de NWHP. 
Bij de voorbereiding van de W. Produktenaansprakelijkheid(8) be
weer de de Minister, onder verwijzing naar een interpretatie van de 
EEG-richtlijn produktenaansprakelijkheid(9), dat ook computer
programmatuur een produkt is(10). Computerprogrammatuur is op 
zichzelf echter niets anders dan een geheel van onlichamelijke in
structies(ll). Voor de toepassing van de NWHP is er uiteraard geen 

(5) Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 947/1, 6 (Memorie van Toelichting). 
(6) Cass., 20 juni 1934, Pas., 1934, I, 332; Cass., 23 september 1980, Pas., 1982, I, 120; VAN 
NESTE, F., Zakenrecht, Brussel, Story-Scientia, 1990, 38. Zie ook art. 2 van de wet van 
25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (B.S., 22 
maart 1991). 
(7) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 8. 
(8) Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, 
B.S., 22 maart 1991. 
(9) Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid 
voor produkten met gebreken (Pb.L. 210, 7 augustus 1985). 
(10) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1262/5, 5-6 met verwijzing naar Pb.C/14/42 van 8 mei 
1989; Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1136/2, 9. 
( 11) Zie de definitie van ,software" door de World Intellectual Property Organization, gecit. 
door WESTERDIJK, R., ,Software als produkt", Computerr., 1992, 146; DOMMERING-VAN 
RoNGEN, L., ,Produktenaansprakelijkheid en software", Computerr., 1988, 229; STUUR
MAN, C., ,Product Liability for Software in Europe: A Discussion of the EC Directive of 
25 July 1985" in VANDENBERGHE, G. (ed.), Advanced topics of Law &Information Technolo
gy, Deventer, Kluwer, 1983, 140 en ,Produktenaansprakelijkheid voor software: het Neder
landse Parlement", Computerr., 1990, 112; THOLE, E., Software, een 'novum' in het 
vermogensrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 10. 
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probleem indien het computerprogramma op een materiele drager 
(b. v. diskette) is vastgelegd of in het wer kgeheugen van de computer 
is opgeslagen: de diskette... en de computer zijn produkten. En 
daarbij is het van geen belang of de software voor een of meer 
gebruikers werd ontwikkeld(12). Maar software als zodanig, los van 
een materiele drager (b.v. telesoftware), is m.i. geen ,produkt"(l3). 
Onroerende goederen zijn uiteraard geen ,produkten", zij het dat 
bemiddeling in verband daarmee wei een, ,dienst" kan zijn (via art. 2 
W.Kh., cf. infra)(14). 
Volgens art. 1 in fine is de NWHP niet van toepassing op , ,effecten 
en andere financiele instrumenten bedoeld in de wetgeving betreffen
de de financiele transacties en de financiele markten''. Waardepapie
ren zijn lichamelijke roerende goederen (de concretisering van een 
onlichamelijk roerend goed) en ontsnappen normalerwijze niet aan 
de toepassing van de NWHP(15). De wet van 4 december 1990 op 
de financiele transacties en de financiele markten (B.S., 22 december 
1990) definieert ,effecten en andere financiele instrumenten" in 
art. 1. De ruime formulering , wetgeving betreffende ... " en de wei
gering om de wet van 1990 expliciet te vermelden, wijzen erop dat 
ook andere en toekomstige wetgeving relevant kan zijn voor het 
toepassingsgebied_v:an_deJ•JWHE,_Bo:v:endien_wordLv:ermeden-dat-de
NWHP aangepast moet worden bij elke wijziging van de 
W.1990(16). De in die wetgeving bedoelde effecten, en de dienstver
richtingen in verband daarmee(17), worden uitgesloten. Zo dekt 

(12) DoMMERING-V AN RONGEN, L., I.e., 229. Sommige auteurs beweren, m.i. ten onrechte, 
dat software op maat als een dienst moet worden beschouwd: zie STUURMAN, C., ,Product 
Liability ... ", I.e., 135-139 en WESTERDIJK, R., I.e., 149. 
(13) Het verschil tussen software en drager wordt echter steeds meer gerelativeerd op grond 
van het zgn. functionele kenmerk van software: STUURMAN, C., ,Product Liability ... ", I.e., 
14 en vooral WESTERDIJK, R., I.e., 150. Deze opvatting speelde m.i. ook bij de voorbereiding 
van de Belgische W. Produktenaansprakelijkheid, I. c. ( Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 1262/5, 
5). 
(14) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 12; Vred. Bergen, 28 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 
684. 
(15) DIRIX, E., ,Waardepapieren" in VAN GERVEN, W. e.a., Handels- en economisch recht 
IA. Ondernemingsrecht, Brussel, Story-Scientia, 1989, 386; STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., 
Handels- en economisch recht IIA. Handelspraktijken, Gent, Story-Scientia, 1985, 175, 
nt. 865. Contra: Advies Raad van State, Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/2, 3 (wat werd 
herhaald, bij het advies over de WAH 1993, in Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1417/1, 35) 
en STUYCK, J., ,Algemene inleiding en toepassingsgebied" in STUYCK, J. en WYTINCK, P. 
(ed.), De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, 22. 
(16) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/20, 34 (Verslag Dielens). Zie ter zake art. 225 
W.1990. 
(17) BALLON, G.L., ,Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet betreffende de handelsprak
tijken en de voorlichting en de bescherming van de verbruiker", DAOR, 1992, afl. 22, 63; 
STUYCK, J., I. c., 22. 
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art. 1, §1, 2°W.1990b.v. weldeobligatiesbedoeldinK.B. nr. 185 
van 9 juli 1935 (B.S., 10 juli 1935) (en zoals ge'interpreteerd in het 
meermaals gewijzigde art. 22 van de wet van 10 juni 1964, B.S., 
20 juni 1964), maar niet de individuele leningen(18). Ook cheques, 
wisselbrieven e.d., die evenmin door deW. 1990 geviseerd worden, 
vallen binnen het toepassingsgebied van de NWHP(19). 
Art. 1, 2° omschrijft diensten als alle prestaties die een handelsdaad 
uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het am
bachtsregister. Daarmee wordt aangesloten bij de definitie van dien
sten in art. 1 WHP, zoals gewijzigd door W. 26 juli 1985 (B.S., 22 
augustus 1985). De definitie van diensten is onafhankelijk van de 
hoedanigheid van de dienstverlener(20). Belangrijk is dat in navol
ging van de wijziging van de WHP in 1985 de bedoelde prestaties geen 
beroepsprestaties moeten zijn. Uiteraard zal dit nog wel het geval zijn 
voor de zgn. subjectieve daden van koophandel (art. 2 in fine 
Wb.Kh.); objectieve daden van koophandel zijn echter diensten, ook 
als ze niet door een handelaar worden gesteld(21). 
Een handelsdaad is een daad van koophandel, zoals bedoeld in 
art. 2-3 W.Kh. (,acte de commerce"). Ook de diensten verstrekt 
door de financiele sector(22) en de verzekeringssector (verzekering 
met premies, niet de zgn. onderlinge verzekeringen, cj. art. 2 
Verz.W. en art. 2 W. 25 juni 1992 op de landverzekeringen, B.S., 
20 augustus 1992) worden dus bedoeld. Hoewel de mutualiteiten 
(,les mutualites' ', cf. de wet van 6 augustus 1990, B.S., 28 september 
1990) geen verenigingen van onderlinge verzekering zijn (,associa
tions d'assurances mutuelles"), zijn ook de door hun gepresteerde 
verzekeringen geen diensten in de zin van de NWHP. Immers, ook 
zij worden geacht zonder winstbejag te werken in functie van bij
stand door solidariteit (art. 2, § 1 W.1990). 

(18) Nochtans was de regering van oordeel dat effecten volledig buiten de doelstelling en de 
draagwijdte van de NWHP dienen te vallen (Verslag Dielens, I.e., 1). 
(19) BALLON, G.L., I.e., 63. 
(20) M.v.T., I.e., 6. 
(21) DE VROEDE, P., ,Algemene definities" in DE VROEDE, P. (ed.), Handelspraktijken. Het 
nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorliehting en 
beseherming van de eonsument, Brugge, Die Keure, 1992, 9; STUYCK, J., , ,Algemene beschou
wingen bij het wetsontwerp betreffende de de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument" in BALATE, E. en STUYCK, J. (ed.), Handelspraktijken en 
Voorliehting en Beseherming van de eonsument, Brussel, Story-Scientia, 1988, 12-13. 
(22) Verslag Dielens, I.e., 32-33. 
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Uiteraard blijft de vereiste van winstoogmerk belangrijk: een presta
tie is enkel daad van koophandel indien ze met winstoogmerk wordt 
gesteld(23). Bijgevolg valt de dienstverlening door de beoefenaren 
van een vrij beroep buiten het toepassingsgebied van de NWHP(24). 
Deze interpretatie wordt bevestigd door W. 21 oktober 1992 betref
fende de misleidende reclame inzake de vrije beroepen (B.S., 17 
november 1992) (die, incl. de stakingsvordering, een gelijkaardige 
regeling biedt als deze voorzien door art. 23, 1°-4 ° NWHP). Art. 1 
van deze wet omschrijft, met het oog op de toepassing van die wet, 
de vrije beroepen als , ,elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstle
vering of levering van goederen omvat welke geen daad van koop
handel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet op het 
ambachtsregister, en die niet wordt bedoeld in de wet op de handels
praktijken, met uitsluiting van de landbouwbedrijvigheid en de 
veeteelt''. Niettemin kunnen de vrije beroepen onder de regeling 
vallen via het aanknopingspunt ,produkten". Zo is er b.v. de 
verkoop door een kunstenaar (die sommigen trouwens als een hande
laar beschouwen(25)), van zijn eigen ,produkten". Evenmin is er 
geen reden waarom de door een apotheker verkochte zaken geen 
,produkten" zouden zijn (cf. art. 2bis W.Kh.)(26). 
Ar!·), ) 0 oms~l:g"jjft ~e _ter~ lz_orrzogene diensten als ,alle_dje!!_s_tel1 
waarvan de eigenschappen (,caracteristiques") en de modaliteiten 
identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de 
plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie 
ze bestemd zijn"(27). Dit begrip is uiteraard belangrijk i.v.m. de 
prijsaanduidingsverplichtingen. Enkel voor zulke diensten kunnen 
tarieven worden geafficheerd(28). In art. 23, 1° en 2° blijkt , ,caracte
ristiques" vertaald te zijn als ,kenmerken", en ,proprietes" als 

(23) Cass., 19 januari 1973, R. W., 1972-73, 1381 en 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 1751. 
(24) M.v.T., I.e., 6. De vrije beroepen werden niet in het toepassingsgebied van de NWHP 
opgenomen ten gevolge van een gebrek aan consensus binnen de regering: Verslag Dielens, 
I.e., 20. 
(25) Cf. VAN DEN BERGH, R., ,Kunstwerk en kunstenaar in het economisch recht" in 
RIMANQUE, K. (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, 163. 
(26) STUYCK, J., ,Algemene inleiding ... ", I.e., 23, nt.97. Blijkbaar contra: M.v.T., I.e., 7. 
(27) Het concept van de homogene diensten vindt zijn oorsprong in de (meermaals gewijzigde) 
prijzenreglementering: cf. SWENNEN, H., ,Prijsreglementering in Belgie", S.E. W., 1981, 36. 
Zie ter zake nu art. 3 van het M.B. van 20 april1993 houdende bijzondere bepalingen inzake 
prijzen (B.S., 28 april 1993). 
(28) Cf. art. 6lid 3 NWHP; M.v.T., I.e., 9 en Verslag Dielens, /.c., 5. 
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eigenschappen. Mede in verband daarmee kan ,eigenschappen" in 
art. 1 omschreven worden als de precieze prestatie die een dienst 
omvat en de resultaten die het ,gebruik" ervan oplevert. De 
,modaliteiten" betreffen dan m.i. de voorwaarden waaronder de 
dienst kan worden verkregen, de omstandigheden waarin en de 
(technische) wijze waarop de dienst wordt gepresteerd. Voorbeelden 
van homogene diensten zijn: restaurantdiensten en het hotelbedrijf, 
wassen van voertuigen, textielreiniging, parkings, enz.(29). 
Belangrijker dan een abstracte omschrijving van de gebruikte begrip
pen, is de wijze waarop deze worden gehanteerd doorheen de wet. 
Daaraan wordt dan ook de meeste aandacht besteed. 

2.B) Het gebruik van de aanknopingspunten ,produkten" en 
,diensten" doorheen de NWHP 

Hoewel produkten en diensten het materiele toepassingsgebied van 
de NWHP bepalen, vormen zij niet steeds het gezamenlijke aankno
pingspunt van de eigenlijke regelingen. Niet van toepassing op dien
sten zijn de regelingen inz. hoeveelheidsaanduiding (art. 7-12); bena
ming, samenstelling en etikettering (art. 13-14, al laat art. 15 de 
Koning wel toe in te grijpen i.v.m. homogene diensten); benamingen 
van oorsprong (art. 16-21); verkopen met verlies (art. 40-41); uitver
kopen (art. 46-48); opruimingen (art. 49-53); openbare verkopen 
(art. 69-75); verkopen o.p afstand (art. 77-82); kettingverkoop en het 
zgn. sneeuwbalprocede (art. 84). De Koning kan de regeling m.b.t. 
verkopen op afstand wel tot diensten uitbreiden (art. 83). Omge
keerd is, behoudens ingrijpen door de Koning, de regeling m.b.t. het 
v·erplichte gratis bewijsstuk beperkt tot diensten (art. 37). 
Deze beperking van het toepassingsgebied is niet steeds evident. 
Art. 40 verbiedt verkopen met verliesvanprodukten, wat beoordeeld 
wordt op basis van de factuurprijs bij (her)bevoorrading, maar niet 
van diensten. Bij dienstverlening zou er geen zulke simpel vast te 
stellen referentieprijs zijn(30). Hoewel een precieze kostenbereke
ning vaak moeilijk is, lijkt die reden onvoldoende indien de wetgever 
inderdaad verkopen met verlies wil voorkomen. Het procede kan in 

(29) Cf. de voorbeelden in Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/4, 2 en Gedr. St., Senaat, 
1990-91, nr. 1200/2, 12 (Verslag De Cooman). 
(30) VIAENE, L., ,Commentaar op de wet van 14 juli 1971", Bull. Hand., 1973, nr. 4, 9; 
Gedr. St., Senaat, 1970-71, nr. 13, 23. 
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de ogen van een redelijk wetgever toch niet minder afkeurenswaardig 
zijn enkel omdat het diensten betreft(31). Stel dat een bioscoopuitba
ter niet aileen films vertoont, maar ook videocassettes verkoopt. 
Beide kunnen met verlies gebeuren, maar dit is enkel verboden voor 
de verkoop van de cassettes. Ben kapper mag met verlies het haar 
verzorgen, maar mag geen shampoo verkopen onder factuurprijs. 
Net als bij produktenverkoop is een conflict tussen middenstand en 
,machtige inkopers" trouwens goed denkbaar. De uitbater van een 
groot bioscoopcomplex kan van zijn verdelers gunstiger prijzen 
afdwingen dan een kleine bioscoopuitbater en kan trouwens bepaal
de films zeer goedkoop aanbieden en de daarop gemaakte verliezen 
goedmaken door de winsten op andere vertoningen (b. v. een geheel 
van twee vervolgfilms wordt als volgt aangeboden: wie naar de eerste 
film gaat, betaalt 200 BF en krijgt een titel die hem toelaat slechts 
50 BF te betalen voor de tweede film - wat toegelaten is op grond 
van art. 57 lid 3 NWHP). 
Ben dienstverlener zal vaak de ,inkoopprijs" van een dienst als 
referentieprijs hebben. Dit is b.v. zeer duidelijk het geval voor 
dienstverlening in een franchiseketen, waarbij per dienstverlening 
royalties moeten worden betaald aan de franchisegever. Ben bereke
ning of aldan niet met verlies wordt verkocht, is dan niet moeilijk. 
lV:laar oolCI)tiifen-francliiseovereenkomsten zi}ii--sifuaties aenkbaar 
waarbij mogelijke dienstverlening met verlies zeker kan worden 
nagegaan(32). Art. 93 NWHP kan hier soms een oplossing bieden: 
een verkoop met verlies is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken 
indien de bedoeling blijkt de handel van de concurrenten te desorga
niseren of zelfs ten gronde te richten(33). Ook kan in bepaalde 
omstandigheden (machtspositie; systematisch verkopen met verlies) 
een beroep worden gedaan op art. 3 van de Wet 5 augustus 1991 tot 
bescherming van de economische mededinging (B.S., 11 oktober 

(31) Zie trouwens m.b.t. verlieslatende verkoop van verzekeringen: art. 21bis par. 2 van de 
Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 29 juli 
1975). 
(32) Voorz. Kh. Verviers, 13 juli 1973,J.T., 1974,447, nootEVRARD, 1-1. Andere beslissingen 
waarbij in het kader van art. 54 WHP mogelijke dienstverlening tegen verlies werd onderzocht, 
zijn: Bergen, 1 oktober 1990, Handelspr., 1990, 134; Voorz. Kh. Brugge, 8 januari 1990, 
Handelspr., 1990, 152, hervormd door Gent, 3 december 1992, vermeld door DE BAuw, H., 
Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 119; Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1986, Han
delspr., 1986, I, 264 en 3 november 1986, Handelspr., 1986, IV, 92. 
{33) SWENNEN, H., ,Bepaalde handelspraktijken" in STUYCK, 1. en WYTINCK, P. {ed.), De 
nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, 66 en de in de vorige voetnoot 
aangehaalde rechtspraak. 
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1991) (WEM)(34), waarbij de interpretatie van art. 86 EEG-Verdrag 
van belang is(35). 
Het verbod van verkopen met verlies van produkten is een absoluut 
verbod. Ook als slechts een produkt met verlies wordt verkocht, of 
als het slechts tijdelijk gebeurt, wordt art. 40 overtreden(36). Geen 
omzeiling door een beroep op een andere bepaling van de NWHP 
(b.v. een toegelaten gezamenlijk aanbod) is mogelijk(37). 
Art. 41, § 1 vermeldt een reeks uitzonderingen op het principiele 
verbod, die vaak slechts gelden voor welbepaalde produkten. 
Art. 41, § l(b) laat de verkoop met verlies van produkten in een 
opruiming toe, maar geeft geen uitzonderingsregeling voor de verko
pen met verlies na opruiming (b.v. doorverkoop naar een goedkoper 
circuit)(38). M.i. kan art. 41, § 1(e) hier soms een oplossing bieden. 
Opruiming betreft steeds een seizoenopruiming, m.a. w. het gaat over 
seizoensgebonden produkten(39). lndien men sommige produkten 
als seizoensgebonden beschouwt, dan impliceert dit dat de ,ge
bruiksmogelijkheden" (cf. art. 41, § 1(e)) van dat produkt in het 
daaropvolgende seizoen beperkt zijn, maar niet noodzakelijk dat de 
latere gebruiksmogelijkheden (b.v. in het volgende winterseizoen) 
verminderd zijn. Als dit laatste toch het geval is (b.v. verkoop van 
sneeuwkettingen in Belgie tijdens een uitzonderlijk strenge winter), 
mogen die produkten met verlies worden verkocht. In die zin laat 
art. 41, § 1(e) sommige verkopen met verlies na opruiming toe. 

(34) Cj. DE BAUW, H., ,Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over de Wissel
werking tussen de Wet Handelspraktijken en de Wet Economische Mededinging", T.B.H., 
1992, 693-694. 
(35) H.v.J., 3 juli 1991, C-62/86, Jur., 1991, I, 3359 (Akzo Chemie BV). Zie m.b.t. dit arrest: 
VAN DEN BERGH, R., ,Prijsonderbieding door een onderneming in machtspositie", S.E. W., 
1992, 64-75. Anders dan art. 1, 4° van de ltaliaanse mededingingswet nr. 287 van 10 oktober 
1990, bepaalt de WEM niet dat de interpretatie van haar bepalingen die door bet Europese 
recht werden gei'nspireerd of dezelfde draagwijdte hebben, ook in overeenstemming met bet 
Europese recht moet zijn. Zie over de problemen ter zake: SWENNEN, H., ,Een paar 
opmerkingen i.v.m. de Belgische Wet tot bescherming van de economische mededinging", 
S.E. W., 1993, 514-515. Besprekingen van de Italiaanse wet kan men vinden in o.m. BECK, 
B., ,Das italienische Kartellgesetz- Uberblick und erste Erfarhrungen", W. W., 1991, 710; 
FRIGNANI, A., e.a., Diritto antitrust italiano I, Bologna, Zanichelli, 1993, 112 e. v.; SIRAGUSA, 
M. en SCASSELLATI-SFORZOLINI, G., ,Italian and EC Competition Law: A New Relationship 
- Reciprocal Exclusivity and Common Principles", C.M.L. Rev., 1992, 118-125. 
(36) Cass., 17 maart 1988, Hande/spr., 1988, 99; Antwerpen, 26 november 1990, Handelspr., 
1990, 136. 
(37) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 376. 
(38) SWENNEN, H., I.e., 73. 
(39) Contra: DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 403. 
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Art. 41, § 1(c) behandelt de afzet van produkten waarvan de waarde 
snel kan verminderen en die niet Ianger bewaard kunnen worden. 
Vergelijking met de Franse tekst (,produits susceptibles d'une dete
rioration rapide' ') maakt duidelijk dat deze uitzondering betrekking 
heeft op voedingsmiddelen die niet lang vers blijven(40). De twee in 
het artikel vermelde voorwaarden zijn cumulatief(41). Daarbij is het 
belangrijk dat de onmogelijkheid om de bewaring te verzekeren 
onvoorzienbaar is: ontwijking door het opzettelijk inslaan van grote 
voorraden kan niet worden toegestaan(42). 
Met betrekking tot art. 41, § 1(e) moet men de gevolgen aanvaarden 
van de uitbreiding van het verbod tot aile handelsniveaus. Bepaalde 
produkten kunnen voor de consument nog steeds hun volledige 
,handelswaarde" bezitten, terwijl dit ten gevolge van een grondige 
wijziging van de techniek niet meer het geval is voor de tussenhande
laren. Stel dat een verdeler van audiovisueel materiaal in het begin 
van de jaren '80 aandachtig de nieuwe evoluties volgt en dus zeer 
goed op de hoogte is van de ontwikkeling van cd's en cd-spelers. Had 
hij zich kunnen beroepen op art. 41, § l(e) (,wijziging van de tech
niek") om de traditionele hifi-installaties met verlies te verkopen? 
Ten einde een al te frequent beroep op ,grote innovaties" als excuus 
OPl meLv~di~~t_ever;kQQen,te venilijde!l,_ll!_oeJ m.i. c1e_ verkooiJ!>aar_:_ 
heid van het produkt worden nagegaan. Zolang het produkt ver
koopbaar blijft aan een normale prijs, is de handelswaarde niet 
,aanzienlijk" gedaald. En dat is het criterium, niet de ,grondige 
wijziging van de techniek" als zodanig. Deze ,verkoopbaarheid" 
moet wei goed begrepen worden, met aandacht voor de eigenheid van 
de handelsfase waarin men zich bevindt en het publiek waartoe men 
zich richt. Wat voor een kleinhandelaar nog verkoopbaar is, is dat 
niet steeds voor de tussenhandelaar die aan hem levert(43). 
Samenhangend met het toelaten van dienstverlening tegen verlies is 
de beperking van uitverkopen en opruimingen tot produkten. Dezelf
de overwegingen die de regeling van deze praktijk m.b.t. produkten 
inspireerden, kunnen gelden m.b.t. dienstverlening(44). De wetgever 

(40) PUTTEMANS, A., ,La reglementation de Ia vente a perte", J.T., 1991, 226; DE CALUWE, 
A., DELCORDE, A. en LEURQUIN, X., Les pratiques du commerce, Brussel, Larder, 1973, 489. 
(41) Voorz. Kh. Kortrijk, 30 oktober 1975, lng.-Cons., 1976, 53. 
(42) Bergen, 31 mei 1977, vermeld door EVRARD, J-J. en VAN INNIS, T., ,Les pratiques du 
commerce (1971-77). Chronique de jurisprudence", J.T., 1978, 24. 
(43) SWENNEN, H., I.e., 73; VIAENE, L., I.e., 15-16. 
(44) SWENNEN, H., I.e., 63. 
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opteerde er blijkbaar voor om dienstverlening tegen verlies niet te 
verbieden en geen andere specifieke regelingen uit te werken. 
Kettingverkoop van diensten en de toepassing van het sneeuwbalpro
cede, nu geregeld in de nieuwe afdeling ,Onwettige verkooppraktij
ken", via een licentiesysteem is zeker denkbaar, vooral als bij de 
dienstverlening te gebruiken produkten worden verkocht(45). Voor
lopig kan enkel worden opgetreden via art. 496 S.W. (oplichting). 
De definitie van benamingen van oorsprong werd overgenomen uit 
art. 2 van de Overeenkomst van Lissabon van 31 oktober 1958. 
Hoewel de algemene term ,een land" anders zou kunnen doen 
vermoeden, strekt de bescherming zich niet uit tot buitenlandse 
oorsprongbenamingen(46). Daarvoor moet worden verwezen naar 
bijzondere wetgeving. 
Hoewel de algemene definitie van produkten in art. 1 beperkt is tot 
lichamelijke roerende goederen, is het aanknopingspunt van art. 22 
(reclame) , ,produkten of diensten ... met inbegrip van onroerende 
goederen, rechten en verplichtingen''. Gelet op de definitie van art. 1 
is de formulering ,met inbegrip van" merkwaardig. Desondanks is 
deze uitbreiding van het toepassingsgebied van de NWHP, i. v .m. 
reclame, zeker positief(47). De uitsluiting van onroerende goederen 
in art. 1leidt er toe dat enkel de door de immobiliensector gepresteer
de diensten (b.v. makelarij) binnen het algemeen toepassingsgebied 
vallen. V erder moet art. 22 gelezen worden in samenhang met art. 1 
in fine. Belnvloedt de expliciete uitsluiting van bepaalde effecten en 
financiele instrumenten de interpretatie van art. 22? Door het uit
drukkelijke ,,met inbegrip van'' wordt duidelijk gemaakt dat ,,pro
dukten en diensten'' in art. 22 een ruimer be grip is dan dat van art. 1. 
Ook onroerende goederen en aldan niet in waardepapieren ge'incor
poreerde rechten en verplichtingen worden bedoeld. Door het neer
schrijven van de uitzondering i.v.m. effecten in art. 1 in fine i.p.v. 
in art. 1, 1°, en mede gelet op de daarvoor aangehaalde verantwoor
ding (cf. supra), geldt de uitsluiting van effecten evenwel voor de 
gehele NWHP (en dus niet enkel wanneer naar ,produkten" wordt 
verwezen), met inbegrip van het reclamehoofdstuk. M.i. verwijst 
,rechten en verplichtingen" daarom niet naar de in art. 1 in fine 

(45) Id., 102. 
(46) VerslagDeCoomanenNicolas, I.e., 56; DE VROEDE, P. enBALLON, G.L., o.e., 135-136; 
STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., o.e., 243. 
(47) Dit verruimd toepassingsgebied, en zijn formulering, werd overgenomen uit de reclame
definitie in art. 2.1 van de EEG-Richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 inzake mislei
dende reclame (Pb.L. 250, 19 september 1984): verslag Dielens, I.e., 6. 
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uitgesloten effecten(48). Mocht dat wel zo zijn, dan zou trouwens 
toch voorrang worden gegeven aan de ,lex specialis"-regeling ter 
zake(49). 
Volgens meerdere auteurs heeft het verruimde toepassingsgebied van 
art. 22 evenwelweinig zin, aangezien art. 23, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 
9° en 13° aangeknoopt zijn aan ,produkten en diensten", zonder 
verdere vermelding van onroerende goederen, rechten en verplichtin
gen. Zij redeneren dan dat die verboden van art. 23 niet op onroeren
de goederen, rechten en verplichtingen toegepast kunnen wor
den(50). Zo dit het geval is, zouden b.v. art. 23, 1° en 4° niet 
toegepast kunnen worden op misleidende reclame m.b.t. onroerende 
goederen (b.v. onjuiste voorstelling van de voordelen van time-sha
ring, of de bekende gevallen van verkoop van zeer voordelige stukken 
grond in een ver en onbekend buitenland; in dit laatste geval zou ook 
art. 23,3° nuttig zijn om reclame door zelfverklaarde ,onroerend 
goed-specialisten" te verhinderen). M.i. is deze restrictieve interpre
tatie onjuist. Art. 23 is aangeknoopt aan reclame, wat in art. 22 
wordt omschreven als een mededeling die de verkoop tracht te 
bevorderen ook van onroerende goederen, rechten en verplichtingen. 
Door het (zij het in art. 22 vrij ongelukkige) gebruik van de term 

_ , ,meLinhegrip_,ran~,_mag_men_enran_uitgaan_daLo_o_k in_art._23 ______ _ 
produkten een ruimere betekenis heeft(51). Alhoewel dit de consis-
tentie van de gehele wet niet meteen verhoogt, verkrijgt men zo wel 
samenhang in dezelfde afdeling en ontwijkt men een te beperkende 

(48) Dit werd ook uitdrukkelijk zo gesteld in de verantwoording van het regeringsarnendement 
dat ,onroerende goederen, rechten en verplichtingen" binnen de reclarnedefinitie bracht: 
Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/4, 14. Contra: STUYCK, J ., ,Algernene inleiding ... ", I.e., 
22 (wegens de noodzaak van een richtlijnconforrne interpretatie). M.b.t. effecten vormt de 
niet-overeensternrning met Richtlijn 84/ 450/EEG echter geen probleem. Irnrners, rneerdere 
andere Europese richtlijnen werken ter zake toch een lex specialis-regeling uit, namelijk de 
bepalingen inzake uitgifte- en admissieprospectus. Zie de Rl. 79/279/EEG van 5 rnaart 1979 
(Pb.L. 66, 16 rnaart 1979}, gew. door Rl. 82/184/EEG van 3 rnaart 1982 (Pb.L. 62, 5 rnaart 
1982); Rl. 80/390/EEGvan 17 rnaart ((Pb.L. 100, 17 april1980}, gew. door Rl. 82/184/EEG, 
I.e., en Rl. 87/345/EEG (Pb.L. 185, 4 juli 1987); Rl. 82/121/EEG van 15 februari 1982 
(Pb.L. 48, 20 februari 1982); Rl. 85/611/EEG van 20 december 1985 (Pb.L. 375, 31 decem
ber 1985); gew. door Rl. 88/220/EEG van 22 rnaart 1988 (Pb.L. 100, 19 april 1988); 
Rl. 89/298/EEG van 17 april 1989 (Pb.L. 124, 5 rnei 1989). 
(49) Zie, ter uitvoering van de in vorige voetnoot verrnelde Europese richtlijnen, art. 26-34bis 
Bankbes1uit, de K.B.'s van 18 september 1990 (B.S., 22 september 1990}, 31 oktober 1991 
(B.S., 25 november 1991) en 28 februari 1993 (B.S., 8 april 1993, err. 28 april 1993) en het 
M.B. van 22 rnaart 1993 (B.S., 7 april 1993, err. 28 april 1993). 
(50) BALLON, G.L., ,Reclarne" in DE VROEDE, P.(ed.}, o.e., 57; STRUBBE, R., ,De 
vordering tot staking van het onroerend lokvogelprocede: nieuwe horizonten?", noot onder 
Gent, 24 september 1990, Handelspr., 1990, 91-92. 
(51) In deze zin is ook de verantwoording geforrnuleerd van het regeringsarnendernent dat 
,onroerende goederen, rechten en verplichtingen" invoerde (Gedr. St., Karner, 1989-90, 
nr. 1240/4, 13-14). 
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interpretatie van art. 23. Bovendien bekomt men zo, m.b.t. mislei
dende reclame, een meer richtlijnconforme interpretatie(52). De 
conclusie luidt derhalve dat het toepassingsgebied van art. 23 zich 
uitstrekt tot onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ook al 
wordt enkel naar ,produkten" verwezen. 
Art. 23, 13°, dat werd ingevoerd op ,verzoek" van bejaarden- en 
patientenverenigingen(53), verbiedt reclame ,die betrekking heeft 
op produkten of apparaten die geen geneesmiddelen zijn en waarvan 
ten onrechte wordt voorgehouden dat ze de medische toestand van 
de consument zouden verbeteren". Eigenlijk is een bespreking van 
dit artikel overbodig, gelet op de overbodigheid van het verbod zelf. 
De bedoelde reclamepraktijk is een vorm van misleidende reclame 
waartegen op grond van art. 23,1° of 4° kan worden opgetreden(54). 
Eveneens overbodig is het aanknopingspunt ,apparaten": gelet op 
de ruime omschrijving van produkten in art. 22 is het moeilijk 
denkbaar dat er nog apparaten zijn die geen produkten zijn. 
Het verbod geldt enkel voor produkten die geen geneesmiddelen zijn. 
Volgens art. 1 van de Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 
(B.S., 17 april1964, err. 6 mei 1964, gew. doorW. 21 juni 1983, B.S., 
15 juli 1983) is een geneesmiddel ,elke enkelvoudige of samengestel
de substantie, aangediend (,presentee") als hebbende therapeutische 
of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens 
of dier'' of die , , bestemd is om aan mens of dier te worden toege
diend ten einde een medische diagnose te stellen of om organische 
functies te herstellen, te verbeteren ofte wijzigen"(55). Gelet op deze 

(52) Over de verplichting daartoe: DEVLOO, R., ,Richtlijnconforme interpretatie: bron van 
recht?", R. W., 1993-94, 377-382 en PRECHAL, S., ,Richtlijnconforme uitleg: Alice in 
Wonderland", Weekblad voor fiscaal recht, 1991, 1596-1604. 
(53) Verslag Dielens, I.e., 65. 
(54) Dit werd trouwens toegegeven tijdens de parlementaire bespreking (Verslag Dielens, I.e., 
65)! 
Dezelfde opmerking kan trouwens worden gemaakt m.b.t. art. 23, 9°: zie Voorz. Kh. Brussel, 
14 augustus 1992, Ing.-Cons., 1993, 116. Onder de gelding van de WHP werd de geviseerde 
praktijk herhaaldelijk bestempeld als misleidende reclame (b. v. Brussel, 10 januari 1990, 
Handelspr., 1990, 55; Voorz. Kh. Luik, 16 juli 1986, Handelspr., 1986, III, 34; Gent, 28 april 
1986, Handelspr., 1986, II, 43; Voorz. Kh. Brussel, 21 december 1977, B.R.H., 1978, 448; 
maar zie ook Voorz. Kh. Brussel, 17 maart 1978, B.R.H., 1980, 165, noot DE VROEDE, P.). 
De ,monsterachtig" (cf DE CALUWE, A., ,La publicite: definition et reglementation" in 
FAGNART, J-L. e.a., Les pratiques du commerce et Ia protection et /'information du consom
mateur depuis Ia loi du 14 juillet 1991, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, 46) lange 
definities van art. 23, 1 o en zo zouden voldoende breed zijn om op grond daarvan op te treden. 
(55) Deze definitiewerd ge'inspireerd door de Rl. 65/65/EEG van 26 januari 1965 betreffende 
de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische 
specialiteiten (Pb.L. 370, 9 februari 1965), maar neemt deze niet letterlijk over. Zie ter zake 
de MEIJER, A.H.R. en HoMBROECKX, L., ,Definitie 'geneesmiddel' ge'interpreteerd in de 
Belgische rechtspraak", VI. T. Gez., 1993-94, 25-26, en ook Nus, H., ,De gewijzigde wet 
op de geneesmiddelen", R. W., 1983-84, 609-611. 
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zeer ruime omschrijving, die eerst en vooral wordt aangeknoopt aan 
de loutere voorstelling van de eigenschappen van de substantie(56), 
wordt het toepassingsgebied van art. 23, 13° zeer beperkt(57). Alle 
produkten die een ,enkelvoudige of samengestelde substantie" zijn 
en waarvan wordt voorgehouden, terecht of ten onrechte(58), dat ze 
de medische toestand (,etat de sante", gezondheidstoestand) verbe
teren, zijn geneesmiddelen. Art. 23, 13° wordt dus beperkt tot derge
lijke produkten die geen (enkelvoudige of samengestelde) substantie 
zijn. Bssentieel wordt dus de betekenis van de term ,substantie". 
Men kan twee richtingen uit. Ben eerste interpretatie getuigt van 
grote mildheid t. o. v. de Belgische wetgever. De geneesmiddelen wet 
onderscheidt zelf ,voorwerpen en apparaten" van substanties 
(art. 1bis), hoewel de Koning (onderdelen van) de regeling op voor
werpen en apparaten toepasselijk kan maken (zie K.B. 25 mei 1990, 
B.S., 5 juli 1990: geen gelijkstelling; zie de gelijkstelling door het 
K.B. van 9 juli 1973 betreffende de anticonceptionele middelen, 
B.S., 9 augustus 1973, zij het dat voor condomen en diafragma's een 
bijzondere regeling geldt- M.B. 3 februari 1989, B.S., 16 februari 
1989). Men kan dus, onder verwijzing naar de W.1964 ,voorwerpen 
en apparaten" gelijkschakelen met ,produkten of apparaten". In 
dat-geval-b€lhoudt-art~ 23,13° een-eigen toepassingsgebied:_pr_oduk~ 
ten die geen substanties zijn en ook niet als , ,geneesmiddel'' werden 
aangediend en waarvan ten onrechte wordt voorgehouden dat ze de 
medische toestand van de consument zouden verbeteren(59). Ben 
tweede interpretatie drijft de taalkundige striktheid tot het uiterste 

(56) Cass., 28 oktober 1974, Pas., 1975, I, 245. 
Het begrip ,aandiening" moet ruim begrepen worden: een produkt wordt niet enkel ,aange
diend ... " wanneer het uitdrukkelijk als zodanig wordt ,aangeduid" of ,aanbevolen", maar 
ook wanneer het, impliciet maar niet minder stellig, bij de met een gemiddeld onderscheidings
vermogen begiftigde consument door de wijze van aandiening de indruk wekt dat. .. (H.v.J., 
30 november 1983, 227/82, Jur., 1983, I, 3901, Van Bennekom). Deze ,aandiening" moet 
gebeuren door de fabrikant, de verkoper of een derde die handelt in opdracht van de fabrikant 
of de verkoper of met hen een band heeft. lndien dergelijke informatie wordt verspreid door 
een derde die op eigen initiatief en rechtens en feitelijk geheel onafhankelijk van de fabrikant 
of de verkoper handelt, is er geen ,aandiening" in de zin van de Richtlijn. Daaruit blijkt 
immers niet dat de fabrikant of de verkoper de bedoeling heeft het produkt als geneesmiddel 
te verhandelen (H.v.J., 28 oktober 1992, C-219-91, Ter Voort). 
(57) Ook in deze zin: BALLON, G.L., ,Reclame", l.c., 69. 
(58) H.v.J., 30 november 1983, I.e. 
(59) Daarbij moet gelet worden op de mogelijke samenhang met andere regelingen. Zo gelden 
bijzondere en strenge reclameregelingen inzake voedingsmiddelen (K.B. 17 april1980, B.S., 
6 mei 1980) en inzake voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (K.B. 18 februari 
1991, B.S., 30 augustus 1991). Deze verbieden veel, maar niet alle (cf. a contrario art. 4, 5 
K.B. 17 april 1980), reclame waarbij allusies op de gezondheidstoestand worden gemaakt 
(art. 2-3 K.B. 17 april 1980) en bevatten in elk geval een zelfde verbod als dat van art. 23, 
13° (art. 4, 5° K.B. 17 april 1980). Aangezien dergelijke voedingsmiddelen toch wel als 
,substanties" beschouwd moeten worden, is er echter geen interferentie met art. 23, 13° 
NWHP zoals gelnterpreteerd in de hoger aangegeven betekenis. 
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door. Gelet op de gewone betekenis van , ,substantie'' (, ,stof waaruit 
een voorwerp bestaat, materie" of ,stof in het algemeen" - def. 
Van Dale) zijn aile produkten in de zin van art. 22 ook substanties. 
En zo wordt art. 23,13° ontdaan van elke betekenis. Zoals gezegd, 
kunnen de aangegeven interpretatieproblemen in de praktijk worden 
ontweken door het obscure art. 23, 13° te negeren en enkel te steunen 
op art. 23,1° en 4°. 
Art. 26 betreft reclame die ,gewag maakt van" (te verstaan als: 
vermelden, ,faire etat de"; m.i. betreft het hier inz. prijsverminde
ring de in art. 5 bedoelde vorm van prijsverminderingsaankondiging) 
een prijs of prijsvermindering. Hoewel de afdeling over prijsaandui
ding enkel betrekking heeft op produkten en diensten zoals omschre
ven in art. 1, zullen, wanneer toegepast op reclameregelingen, dezelf
de regels gelden, op grond van art. 26, voor onroerende goederen, 
rechten en verplichtingen. 
Voorts kan gewezen worden op de verdere onderverdeling van pro
dukten in de afdeling over hoeveelheidsaanduiding. Het tweede lid 
van art. 10, dat vrijstelt van de verplichting de hoeveelheid te vermel
den van de ,los verkochte produkten", is overbodig. Bij dergelijke 
produkten, die slechts worden gemeten of gewogen in aanwezigheid 
van de koper of door hemzelf, is het uiteraard onmogelijk de 
,hoeveelheid" van te voren aan te duiden. Dit is enkel mogelijk voor 
per stuk verkochte of geconditioneerde produkten. De enige zinvolle 
verplichting m.b.t. los verkochte produkten wordt aangegeven door 
art. 11 NWHP. 
Gelet op de verwijzing naar art. 5 in art. 42, en de formulering van 
de volgende artikelen, is de afdeling over aankondigingen van prijs
verminderingen en -vergelijkingen zowel op produkten als diensten 
van toepassing(60). Diensten worden echter uitgesloten uit art. 43, 
§ 2, eerste lid en art. 45. Nochtans bestaan er diensten waarvan de 
waarde snel kan verminderen. Stel b.v. dat een reisbureau zich 
specialiseert in het verzorgen van eendagsbusreizen naar speciale 
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het reisbureau organi
seert een busreis naar een bijzondere kunstexpositie, maar door de 
slechte kritieken of een andere onverwachte omstandigheid (b.v. 

(60) Tijdens de parlementaire voorbereiding werd door de Minister uitdrukkelijk bevestigd dat 
,aankondiging" op ruime wijze gelnterpreteerd moet worden en niet onderscheiden kan 
worden van ,aanduiding" (Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 131). Daarmee nam hij afstand 
van de interpretatie verdedigd door VAN BuNNEN, L. (,Les ambigultes de Ia loi du 26 juillet 
1985 modifiant Ia loi sur les pratiques du commerce", J. T., 1986, 435-436). Voor een reactie: 
VAN BuNNEN, L., ,De !'information commerciale et de Ia publicite: examen critique de l'etat 
actuel du droit et des reformes envisagees" in BALATE, E. en STUYCK, J. (ed.), o.c., 89-90. 
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diefstal, brand) verliest deze dienst na een week reeds veel van haar 
waarde. Art. 43, § 2 verbiedt dan de prijsverminderingsaankondi
ging aangezien niet kan worden verwezen naar een tarief dat geduren
de een maand werd toegepast. 
Men moet ook oog hebben voor de combinatie van art. 43, § 2 met 
art. 41, § 1(c) en (d). De produkten ,waarvan de waarde snel kan 
verminderen" (art. 43, § 2) zijn m.i.(61) dezelfde als de produkten 
bedoeld in art. 41, § 1(c), waar duidelijk wordt gemaakt dat het gaat 
om produkten die niet langer kunnen worden ,bewaard", en waar 
kennelijk (cf. supra) de versheid (m.a. w. een eigenschap inherent aan 
het produkt, b.v. bananen) van de produkten het criterium is. De 
produkten waarop art. 43, § 2 betrekking heeft, zijn bijgevolg niet 
de ,,rageprodukten'' van art. 41, § 1(d). Het voordeel dat voortvloeit 
uit de toegelaten verkoop met verlies in geval van zeer plotse en 
tijdelijke rages wordt dus deels weggenomen door het verbod van een 
prijsverminderingsaankondiging (nl. wanneer de voorwaarde van 
een maand niet vervuld is; enkel een gewone prijsaanduiding is dan 
mogelijk (en verplicht)). 
Dezelfde moeilijkheden kunnen trouwens volgen uit de combinatie 
van art. 43, § 2 met art. 41, § 1(e). Als de produkten bedoeld in 

- arb 4J,§-2-ind€nlaad-€nkd-deze-zijndieintl"insiek aansnelle_waarde~ 
verminderingen onderhevig zijn, vallen de produkten bedoeld in 
art. 41, § 1(e) daarbuiten, wat eveneens de aankondiging van de 
verkoop met verlies, b.v. in geval van beschadiging na een initiele 
en kortstondige verkoop aan de gewone prijs, onmogelijk maakt. 
Ten onrechte beperkte de wetgever de toepassing van art. 45 tot 
produkten. Men moet hierbij letten op art. 23, 9°. Hoewel niet elke 
aankondiging ook reclame is (b.v. de gewone prijsaanduiding), is een 
prijsverminderingsaankondiging buiten de inrichting reclame in de 
zin van art. 22(62). De verplichting een voldoende ,voorraad" van 
zowel produkten als diensten te hebben, vloeit dan reeds voort uit 
art. 23, 9°(63). Maar enkel i.v.m. produkten (van meer dan 1000 

(61) Dit blijkt zowel uit de identieke formuleringen van art. 41, § 1 (c) en art. 43, §2 als uit 
de Memorie van Toelichting (I.e., 25): ,ceci vise essentiellement les produits alimentaires 
perissables tels que les fruits et les legumes". Ook deze tekst kreeg een vrij ongelukkige 
Nederlandse vertaling: ,essentiellement" wordt vertaald als ,eveneens", wat de draagwijdte 
van deze bepaling uiteraard sterk wijzigt. Zie ook art. 4, § 1 WHP (,bederfelijke produkten"; 
zelfde Franse tekst: ,produits susceptibles d'une deterioration rapide"). 
(62) SwENNEN, H., I.e., 82. 

(63) Uit de eerste rechtspraak i.v.m. art. 23, 9° blijkt dat rekening wordt gehouden met de 
verwachtingen van de consument op grond van de gebruikte verkoopsmethode en de aard van 
de inrichting van de verkoper (Voorz. Kh. Brussel, 28 december 1992, vermeld door DE BAUW, 
H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 111; vgl. Voorz. Kh. Brussel, 8 maart 1993, 
Ibid., nr. 204). 
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frank) geldt de in art. 45 neergelegde (principiele) verplichting een 
bon af te geven in geval van uitputting van de voorraad(64). In geval 
van dienstverlening zijn de mogelijke problemen gelijkaardig, want 
ook veroorzaakt door het eventueel niet terugtrekbaar karakter van 
het aanbod met tijdsbeperking dat buiten de inrichting werd ge
daan(65). Toch strekt de verplichting van art. 45 zich niet tot dienst
verlening uit. 
De verkoper van produkten zal best een specifieke prijsverminde
ringsaankondiging doen. Is er geen beperking van de aankondiging 
tot een bepaald produkt, dan geldt de verplichting van art. 45 voor 
aile produkten (hoven de 1000 frank) waarvan bewezen kan worden 
dat ze gedurende de aangeduide periode werden aangeboden en 
waarvan de voorraad uitgeput is. 
Met betrekking tot opruimingen of so/den maakt art. 49 duidelijk 
dat het seizoensgebonden produkten betreft. Het zal de verkoper zijn 
die in eerste instantie, zij het onder eventuele latere rechterlijke 
controle, bepaalt welke produkten daarvoor in aanmerking ko
men(66). Uiteraard zal de mode hier nog een belangrijke, maar niet 
doorslaggevende(67), rol blijven spelen(68). 
In deze afdeling wordt trouwens een verschillende regeling vooropge
steld naargelang de soort produkten. De wetgever heeft zelf de 
soldenperiodes bepaald voor kleding, lederartikelen en fijne lederwa
ren(69) en schoenen. Voor andere produkten kan de Koning de 
soldenperiode vaststellen; indien dat niet gebeurt, geldt dezelfde 
regeling als inz. kleding e.d.(art. 52). Eenzelfde regeling geldt voor 
de zgn. sperperiode (art. 53)(70). 
De regeling van het gezamenlijk aanbod is in de eerste plaats vastge
knoopt aan de ,verkrijging"(71) van produkten en diensten. Er is 
gezamenlijk aanbod wanneer de verkrijging van produkten, dien-

(64) Reeds bij de voorbereiding van de WHP werd door kamerlid Olaerts een amendement 
in die zin voorgesteld, maar verworpen omdat de verplichte aflevering van een bon teveel 
moeilijkheden zou opleveren voor de verkoper: Gedr. St., Kamer, 1970-71, nr. 958/5, 13-14. 
(65) Cf. SWENNEN, H. in ,Paneldiscussie" in STUYCK, J. en WYTINCK, P. (ed.), o.c., 121. 
(66) B.v. Voorz. Kh. Dendermonde, 25 januari 1989, Hande/spr., 1989, 126; Voorz. Kh. 
Hasselt, 24 januari 1986, Handelspr., 1986, I, 79. 
(67) Gent, lO juni 1993, J. T., 1993, 606. 
(68) Contra: DE BROUWER, L., o.c., 83. 
(69) Maroquinerie; het onderscheid werd gemaakt omdat het hier duidelijk verschillende 
sectoren betreft (Verslag Dielens, I.e., 105). 
(70) Zie de Wet van 5 november 1993 tot wijziging van de artikelen 52, 53 en 68 van de Wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument (B.S., ll november 1993). 
(71) Zie DESSARD, D., ,L'offre conjointe et les autres systemes promotionnels et publipromo
tionnels proches de celle-ci", T.B.H., 1984, 419. 
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sten, ,alle andere voordelen" of ,titels waarmee men die kan 
verwerven" daaraan gebonden is. In tegenstelling tot wat gold onder 
de WHP (art. 35), wordt nu ook de onmiddellijke (niet via een titel) 
verkrijging van een voordeel verboden. Deze uitbreiding van de 
definitie van , ,gezamenlijk aanbod'' is ongetwijfeld gunstig te beoor
delen(72). De Memorie van Toelichting(73) stelt dat dit voordeel 
meestal bestaat in een korting (uiteraard wordt een korting op een 
ander produkt of dienst bedoeld) die wordt toegestaan; maar het kan 
ook een goed of een prestatie zijn die geen ,produkt" of ,dienst" 
zijn. 
, , Titel'' moet, net als in de WHP, ruim worden opgevat: het kan elk 
document of bewijsstuk zijn, ongeacht de vorm, dat recht geeft op 
produkten, diensten of voordelen(74). 
Na veel betwisting ter zake(75) werd door het Hofvan Cassatie beslist 
dat het gezamenlijk aanbod geen aanbod in de civielrechtelijke 
betekenis is(76). Het ,aanbod" betreft ,een tot de verbruikers 
d.m.v. reclame gerichte oproep ... ". Niet vereist is ,dat er een 
aanbod is in de civielrechtelijke betekenis van dat begrip, dat onder 
meer een precieze aanduiding van het hoofd- en bijkomend produkt 
inhoudt''. Daarbij wordt echter scherp toegekeken op de praktische 
omstandigheden_v:an_dat _aanbo_d(l'Z)_en_ d_e_imlruk die_ g~wek1_W_QI.d1 
bij de consument(78). 
Een belangrijke uitzondering op het principiele verbod is natuurlijk 
de toelating produkten of diensten die een geheel (,,ensemble'') 
vormen gezamenlijk tegen een totale prijs aan te bieden (art. 55, 
lid 1). Het zal weer in de eerste plaats, en opnieuw onder voorbehoud 
van eventuele rechterlijke controle, de verkoper zijn die bepaalt 
welke van zijn produkten of diensten een geheel vormen. Tijdens de 

(72) Cf. SWENNEN, H., I.e., 89. 
(73) M.v.T., I.e., 33. 
(74) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 424-425; STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., o.e., 
175. 
(75) Zie bij DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.e., 419-421. 
(76) Cass., 20 oktober 1989, R. W., 1989-90, 852. 
(77) Cf. de beroemde pompstationzaken: Brussel, 14 maart 1983, R. W., 1983-84, 711, noot 
BALLON, G.L., Voorz. Kh. Brussel, 29 september 1981, R. W., 1981-82, 1359, noot BALLON, 
G.L., bevestigd door Brussel, 6 oktober 1981, R. W., 1981-82, 1354. Zie ook Voorz. Kh. 
Antwerpen, 2 juli 1992, vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, 
nr. 32. 
(78) Voorz. Kh. Brussel, 3 april 1989, Ing.-Cons., 1989, 119; Brussel, 20 februari 1986, 
Handelspr., 1986, I, 142. 
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parlementaire bespreking werden vier cumulatieve voorwaarden op
gesomd(79). 
Drie van deze criteria zijn terecht: de gegroepeerde verkoop moet 
onbetwistbaar gebruikelijk zijn; voor het normaal gebruik wordt 
uitgegaan van de groepering; de produkten of diensten behoren tot 
dezelfde nijverheids- of industrietak. Belangrijk is dat de produkten 
normalerwijze samen worden gebruikt, maar dat het niet onmogelijk 
is ze afzonderlijk te gebruiken(80). Een ondeelbaar geheel vormt 
slechts een produkt en valt dus niet onder het verbod van art. 54(81). 
Anderzijds moet de kleinste ondeelbare en als dusdanig bruikbare 
eenheid niet steeds als het produkt worden beschouwd. Tijdens de 
parlementaire bespreking werd terecht opgemerkt dat een ,pro
dukt" kan bestaan uit een geheel van ,subprodukten", o.m. wan
neer de afzonderlijke waarde van die subprodukten heel klein is en 
ook (en m.i. vooral(82)) wanneer de handelsgebruiken in die zin zijn 
(b.v. een doos lucifers, peper- en zoutvat, bestek ... )(83). 
Als vierde voorwaarde vermeldt het Verslag De Cooman dat het 
gezamenlijk aanbod in vergelijking met een afzonderlijk aanbod 
financieel voordelig moet zijn voor de consument. M.i. is dit niet 
juist(84). Uiteraard zal het vaak voordeliger zijn de produkten geza
menlijk i.p.v. apart te kopen, maar uit art. 55,1° als zodanig vloeit 
geen verplichting in die zin voort(85). Wel moet elk deel van het 
geheel iets kosten en ook worden betaald. Immers, art. 55, 1° behan
delt het gezamenlijk aanbod tegen een totale prijs, wat duidelijk 
verschilt van het gratis aanbod dat geregeld wordt in art. 56(86). 
Art. 55, lid 1 in fine laat m.b.t. de ruim te interpreteren financiele 

(79) Verslag De Cooman, I.e., 70. 
(80) B.v. Voorz. Kh. Hasselt, 25 januari 1993, Cons., 1993, 457, noot VAN LUCHEM, A.; 
Brussel, 4 januari 1979, R. W., 1979-80, 464, noot SWENNEN, H.; Voorz. Kh. Turnhout, 
26 rnei 1978, gecit. door DE VROEDE, P., ,Overzicht van rechtspraak (1976-1982). Wet op 
de handelspraktijken", T.P.R., 1986, 924, n° 169; STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., o.e., 
177; DE CALUWE, A. e.a., o.e., 576. 
(81) STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., o.e., 177; Voorz. Kh. Hasselt, 25 januari 1993, I.e. 
Contra: Voorz. Kh. Mechelen, 4 augustus 1993, vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbriej 
Handelspraktijken, 1993, nr. 361; verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 180. 
(82) Cj. ook STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., o.e., 179. 
(83) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 180. 
(84) Contra: VAN LUCHEM, A., ,De uitzonderingen op het gezamenlijk aanbod van artikel 
55, 1 en 56, 1 WHPC", noot onder Voorz. Kh. Hasselt, 25 januari 1993, I.e., 464 en 466. 
(85) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.e., 437; Gent, 23 december 1989, Handelspr., 1989, 
148. 
(86) SWENNEN, H., noot onder Brussel, 4 januari 1979, R. W., 1979-80, 464; Voorz. Kh. 
Hasselt, 25 januari 1993, I.e.; Voorz. Kh. Brussel, 6 januari 1989, Handelspr., 1989, 143, noot 
VERVLOET, A.; Gent, 23 december 1988, Handelspr., 1988, 148. 
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sector(87) toe de rechtszekerheid in hoofde van de dienstverleners te 
verhogen. In afwachting van het aangekondigde K.B. blijven zij 
afhankelijk van de concrete rechterlijke appreciatie(88). 
Verder moet men aannemen dat het ,geheel" in het Iicht van de 
evoluerende handels- en koopgewoontes beoordeeld moet wor
den(89). Het is m.a.w. een feitenkwestie(90). Typevoorbeelden van 
zaken die ,volgens de commerciele gebruiken" gezamenlijk worden 
aangeboden, zijn een eetkamer, een maaltijd volgens een menu, enz. 
Art. 56, 1° noemt het ,toebehoren van een hoofdprodukt". Uit de 
omschrijving ervan blijkt dat het eveneens gaat om iets wat een 
nauwe band heeft met dat precies hoofdprodukt, maar dat niet 
noodzakelijk is voor het gebruik ervan(91). Het verschilligt precies 
in de afzonderlijke bruikbaarheid van het toebehoren en van het 
,deel van een geheel". Waar dat laatste wei op zichzelf bruikbaar 
is (maar gewoonlijk gebruikt wordt ,in een geheel" met het hoofd
voorwerp, b.v. een stoel als deel van een eetkamer), is dat niet het 
geval bij een ,toebehoren". Voorbeeld is de op een stofzuiger 
gemonteerde verstuiver(92). Daarbij wordt ook het verschil met een 
,onderdeel" duidelijk(93). Ook dit is niet afzonderlijk bruikbaar, 
maar bij gebrek daaraan is het produkt ook onvolledig of bescha
digd. Een onderdeel is ge'incorporeerd met het hoofdvoorwerp en 

-K.arieriil pfincipe niet van gesclieiaeri woraen(b-.v: lietstuurwienran
een wagen is een onderdeel(94)). 
Art. 56, 3° vermeldt nu produkten en diensten, waar art. 37, 3° 
WHP het had over voorwerpen. Dit is relevant voor de interpretatie 
van art. 56, 7° waar nog wei ,voorwerpen" wordt gebruikt en dus 
blijkbaar produkten wordt bedoeld. Nochtans vermeldde de Franse 

(87) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/4, 33-34. 
(88) Bij de parlementaire voorbereiding werd, ten gevolge van een misinterpretatie van bet 
regeringsamendement dat art. 55,1, tweede lid, invoerde (Gedr. St., Kamer, 1989-90, 
nr. 1240/4, 33), gesuggereerd dat door bet aangekondigde K.B. ,prestatiepakketten" om
scbreven kunnen worden die ,slecbts gedeeltelijk of belemaal niet" aan de criteria van een 
,gebeel" beantwoorden (Verslag De Cooman, I.e., 70). Het boeft geen betoog dat een 
dergelijke delegatie, die neerkomt op een wijziging van de regeling van bet gezamenlijk aanbod 
m.b.t. financii:!le dienstverlening, ongrondwettig zou zijn. Met bet oog op de recbtszekerbeid 
kunnen bij K.B. bepaalde financie!e diensten als een gebeel worden aangeduid, maar deze 
pakketten moeten een werkelijk ,gebeel" in de zin van de wet vormen. 
(89) Voorz. Kb. Brugge, 10 november 1988, Handelspr., 1988, 157. 
(90) DESSARD, D., I.e., 424. 
(91) Voorz. Kb. Hasselt, 20 januari 1992, T.B.H., 1992, 627. 
(92) VIAENE, L., I.e., 1974, nr. 7/8,19. 
(93) Contra: Voorz. Kb. Hasselt, 25 januari 1993, I.e., met een ter zake afkeurende noot van 
VAN LUCHEM, A. 
(94) VIAENE, L., I.e., 1974, nr. 7/8, 19-20. 
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tekst van art. 37, 3° ,produits", terwijl de , voorwerpen" van 
art. 56, 7° in 1971 en 1991 als ,objets" vertaald werd (wordt). 
Een gelukkige ingreep door de wetgever is de nieuwe formulering van 
art. 56, 5°. In 1971 was ,images" vertaald als ,prenten", nu als 
,beelden". Deze nieuwe vertaling doet recht aan de mime betekenis 
van ,images" waarmee o.m. driedimensionele voorwerpen worden 
bedoeld(95). 
Art. 63 e.v. regelen de verspreiding van waardebonnen. Ook hier is 
de wetgever opmerkelijk slordig geweest. Volgens de definitie van 
art. 63 zijn waardebonnen documenten die gratis worden verspreid 
en die de houder toelaten een korting in geld te krijgen bij de aankoop 
van een bepaald produkt of dienst of bij de gelijktijdige aankoop van 
enkele identieke produkten of diensten. Volgens art. 64, 2° echter 
moet op de waardebon vermeld worden , , bij de verwerving van welke 
produkten of diensten dan wei van welk geheel van produkten of 
diensten zij gebruikt mogen worden". M.i. moet voorrang gegeven 
worden aan de definitie van art. 63, aangezien art. 64 daar enkel op 
voortbouwt. Men zou trouwens kunnen zeggen dat enkele identieke 
produkten of diensten een geheel vormen, terwijl een geheel van 
produkten of diensten niet noodzakelijk identieke produkten (dien
sten) betreft. Uiteraard dringt de vergelijking met art. 55 zich op, 
waar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen ,een geheel" 
en ,gelijke produkten of diensten" (,identiques"). Men zou dit als 
volgt kunnen interpreteren: dat elk geheel gezamenlijk tegen een 
totale prijs aangeboden mag worden (lid 1) en dat, als dit geheel 

- gelijke produkten of diensten betreft, bijzondere voorwaarden gel
den (lid 2). Dit lijkt evenwel onjuist, gelet op het duidelijke onder
scheid (scheiding) tussen beide leden van art. 55. Maar het is geble
ken dat interne consistentie niet de sterkste troef van de NWHP is, 
en dat slordigheid niet vreemd was aan de wetgever in 1991. Daarom 
is het verkieslijk voorrang te geven aan consistentie binnen dezelfde 
afdeling, wat meer haalbaar is dan consistentie tussen de verschillen
de afdelingen. De eerst genoemde interpretatie (art. 64, 2° in functie 
van art. 63) is derhalve m.i. de juiste(96): waardebonnen kunnen een 
korting verschaffen bij de aankoop van een bepaald produkt (dienst) 
of van enkele identieke produkten (diensten). Wanneer de waarde
bon betrekking heeft op identieke produkten, dan moeten de voor-

(95) DESSARD, D., !.c., 427; DE VROEDE, P. enBALLON, G.L., o.c., 454; STUYCK, J. en VAN 
GERVEN, W., o.c., 182 en reeds VIAENE, L., f.c., 25. 
(96) Contra: SWENNEN, H., l. c., 91-92 die deze regeling zo begrijpt dat waardebonnen gegeven 
mogen worden voor korting bij aankoop zowel van meerdere identieke produkten als van een 
geheel van produkten. 
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waarden van art. 55, lid 2 (o.m. de maximale korting) nageleefd 
worden indien de bon, gericht aan de consument, wordt uitgegeven 
door de verkoper (of: door handelaar, producent of invoerder in 
samenwerking met de verkoper). 
De regeling van openbare verkopen geldt enkel voor vervaardigde 
produkten. Zowel industrieel als ambachtelijk vervaardigde produk
ten worden bedoeld. Dieren, grondstoffen en onbereide etenswaren 
zijn dus uitgesloten(97). 
Wileen openbare verkoop in de zin van de NWHP toegelaten zijn, 
dan moeten de produkten bovendien ,gebruikt" zijn. Daarbij wordt 
een louter form eel criterium gehanteerd: het vertonen van , ,duidelij
ke tekenen van gebruik". En deze duidelijke tekenen mogen wel 
gedeeltelijk, maar niet uitsluitend, door een ,kunstmatige veroude
ringsbehandeling'' veroorzaakt zijn. Deze voorwaarden gelden niet 
voor uitverkopen d.m.v. een openbare verkoop. 
Buiten het toepassingsgebied van deze afdeling vallen de openbare 
verkopen van kunstvoorwerpen, voorwerpen uit een verzameling 
(uitgez. tapijten en juwelen) en antiek indien ze plaatsvinden in zalen 
die daarvoor ,gewoonlijk" zijn bestemd (art. 69, 3°)(98). Onder de 
gelding van de WHP bleek de definiering van deze begrippen voor 
veel problemen te zorgen(99). _De uit_sluiting yan_tJJ.pij:tc;n_el!jl!welen 
is een goede beslissing. Al te vaak werd immers getracht deze produk
ten als kunst- of verzamelingsvoorwerpen voor te stellen om zo het 
verbod op de openbare verkoop van nieuwe produkten te ontwij
ken(100). 
Wat kunstvoorwerpen zijn, valt moeilijk abstract en volledig te 
definieren. Aanwijzingen kunnen worden gevonden in hoofdstuk 97 
van de zgn. ,,gecombineerde nomenclatuur'' (i.v.m. Taric) ingesteld 
bij Verordening (EEG) 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 m.b.t. 
de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk doua-

{97) DE CALUWE, A. e.a., o.e., 658; DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.e., 473; STUYK, 
J. en VAN GERVEN, W., o.e., 187; VIAENE, L., I.e., 8. 
(98) Zie M.v.T., I.e., 36 en verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 194-195. Voor toepassingen 
van de nieuwe bepalingen: Voorz. Kh. Tongeren, 14 maart 1992, R. W., 1991-92, 1329, noot 
DE VROEDE, P.; Voorz. Kh. Brugge, 30 juli 1992, bevestigd door Gent, 12 augustus 1992, 
en Corr. Gent, 7 september 1993 resp. vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelsprak
tijken, 1993, nr. 37 en 373 (criterium is de opvatting van het publiek over de zaal, niet de 
persoonlijke intenties van de verkoper). 
{99) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.e., 479 e.v. 
(100) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 193. Zie over de vroegere discussies terzake: DE 
VROEDE, P., , ,De begrippen kunst- en verzamelingsvoorwerpen in de wet op de handelspraktij
ken", noot onder Gent, 30 juni 1982, R. W., 1985-86, 53. Maar ook nu worden nog pogingen 
ondernomen om nieuwe tapijten openbaar te verkopen: Voorz. Kh. Tongeren, 14 maart 1992, 
I.e .. 
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netarief (Pb.L. 256, 7 september 1987) gew. door Verordening 
(BEG) 2472/90 van de Commissie van 31 juli 1990 (Pb.L. 247, 10 
september 1990) en in het K.B. van 23 januari 1984 m.b.t. de 
aanduiding van de prijs van kunstvoorwerpen, voorwerpen van 
verzamelingen en antiquiteiten (B.S, 10 februari 1984). De Belgische 
Auteurswet heeft als aanknopingspunt werken van ,letterkunde en 
kunst''. Er wordt geen nadere definitie van kunst in gegeven, zij het 
dat de structuur van de wet duidelijk maakt dat zowel muziekwerken 
als werken van beeldende kunst worden bedoeld(101). Belangrijk is 
vooral dat de bescherming van de auteurswet enkel geldt voor 
uitingen van een persoonlijke visie(102). Het nieuwe wetsontwerp 
,betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en het kopieren 
voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken"(103) geeft 
bescherming aan de maker van o.m. ,oorspronkelijke scheppingen 
onder meer op het gebied van kunst" en ook van , werken van 
toegepaste kunst" (art. 1). Aangezien de afhankelijkheid van ,de 
publieke waardering, mode en de subjectieve beoordeling"(104) zo 
sterk wordt verminderd, is zulk originaliteitsvereiste m.i. ook voor 
de toepassing van de NWHP het minst slechte criterium(105). 
Voor wat voorwerpen uit een verzameling zijn, kan een aanwijzing, 
maar opnieuw niet meer dan dat, worden gevonden in de reeds 
geciteerde , ,gecombineerde nomenclatuur'' (hfdst. 97) en het even
eens geciteerde K.B. van 23 januari 1984(106). In de Nederlandse 
tekst van de WHP (art. 44) werd ,objets de collection" vertaald als 
, verzamelingsvoorwerpen". Dat nu , voorwerpen uit een verzame-

(101) Cj. ook de Berner Conventie (Brussel, 26 juni 1948) voor de bescherming van letterkun
dige en kunstwerken, zie W. 26 juni 1951, B.S., 13 oktober 1951 en W. 27 juli 1953, B.S., 
17 september 1953. 
(102) Cf. BECKMAN, P., ,Kunst en auteursrecht" in RrMANQUE, K. (ed.), o.c., 55. Volgens 
het Hof van Cassatie (27 april1989 en 25 oktober 1989, Computerr., 1990, 191) moet worden 
nagegaan of het werk de ,persoonlijke stempel" van de auteur draagt. Zie daarover: GOTZEN, 
F., ,Ret hof van cassatie en het begrip 'oorspronkelijkheid' in het Belgische auteursrecht. Van 
foto's en catalogi naar computerprogramma's en databanken?", Computerr., 1990, 161-162. 
(103) Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 473/1. 
(104) Gent, 30 juni 1982, R. W., 1985-86, 50, noot DE VROEDE, P. 
(105) CHATELAIN, J., ,La notion d'reuvre d'art originale. L'reuvre d'art vue par le juriste" 
in VANDEN ABBEELE, M. (ed.), Le marche commun et le marche de ['art, U.L.B., 1982, 22; 
Voorz. Kh. Gent, 12 maart 1991, Handelspr., 1991, 189; Gent, 22 mei 1987, Handelspr., 1987, 
II, 149. Contra: DE VROEDE, P., ,Openbare verkoop van kunstwerken", noot onder Voorz. 
Kh. Brugge, 30 april 1981, R. W., 1982-83, 1198. 
(106) Daarbij stelt het Hof van Justitie van de E.G. als voorwaarde dat de bedoelde voorwer
pen ,relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestem
ming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel 
in soortgelijke gebruiksvoorwerpen, en een hoge waarde hebben" (10 oktober 1985, 200/84 
en 252/84, Jur., 1985, 3363 en 3387, Daiber/Hauptzollamt Reutlingen en Collector 
Guns/Hauptzollamt Koblenz). 
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ling'' wordt gebruikt, is waarschijnlijk niet meer dan een louter 
terminologische wijziging. Wei maakt deze formulering nog duidelij
ker dat niet enkel ,objectieve" criteria(107) kunnen worden gehan
teerd. Berst en vooral worden de voorwerpen bedoeld die effectief 
uit een verzameling komen(108). Aangezien in principe alles verza
meld kan worden, wordt de kwalificatie als , , voorwerp uit een 
verzameling" bepaald door de persoon die de verzameling aanlegt 
( = subjectief criterium). Als het produkt niet uit een verzameling 
komt, worden de ,gebruiken" determinerend, evenals de voorstel
ling als een ,collector's item". 
Hoofstuk 97 van de nomenclatuur en het K.B. van 23 januari 1984 
maken duidelijk dat onder antiek de voorwerpen worden verstaan die 
ouder zijn dan 100 jaar, wat een vrij algemeen aanvaard criterium 
is(109). 
Het verbod van afgedwongen aankopen werd door de NWHP uitge
breid tot diensten. Dergelijke ongevraagde dienstverlening was trou
wens reeds sinds 1983 uitdrukkelijk verboden door het Onderne
mingsverbond voor Verkopen op Afstand (O.V.A). Hoewel men 
mag aannemen dat het ongevraagd presteren van diensten minder 
frequent gebeurt dan de ongewenste toezending van produkten (te
ruggave is meestal onmogelijk en de praktijk is dus aan meer risico's 
oncierhevig), is de uitbreiding van hefverbodtoch eengoede zaak. - -
O.m. de ongevraagde onderhoudsprestaties aan woning of voertuig 
worden geviseerd. Verboden zijn nu ook de praktijken van banken, 
verzekeringsmaatschappijen e.d. die de aanvaarding veronderstellen 
van bijkomende prestaties bij gebrek aan reactie op hun bericht(110). 
En het nieuwe verbod is ook belangrijk in geval van verkoop buiten 
de onderneming van de verkoper, namelijk wanneer diensten worden 
gepresteerd zonder inachtneming van de bedenktijd(111). 
Belangrijk is dat het versturen van onterechte aanmaningen niet op 

(107) In de in de vorige voetnoot aangehaalde arresten van 10 oktober 1985 spreekt het Hof 
van Justitie zich wei uit voor een dergelijke objectieve benadering. Een ,objectieve" definitie 
wordt ook gegeven door DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 481. 
(108) Corr. Gent, 22 december 1982, gecit. in DE VROEDE, P., ,Overzicht van rechtspraak 
(1976-1982). Wet op de Handelspraktijken", T.P.R., 1983, 930. 
(109) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 482; VAN VLASSELAER, M.J., ,Het toekennen 
van schadevergoeding in een procedure op grond van de WHP en de openbare verkoop van 
kunst-, antiek- en verzamelingsvoorwerpen", noot onder Antwerpen, 17 december 1990, 
Handelspr., 1990, 197. 
(110) Tenzij het prestaties betreft die kaderen binnen een bestaande algemene overeenkomst 
(zie per analogie: Luik, 3 maart 1989, Handelspr., 1989, 141). Immers, de afgedwongen 
aankoop betreft een nieuwe aankoop. Is dan niet het geval, dan moet wei de eventuele 
aanwezigheid van een onrechtmatig beding (art. 31-32) worden nagekeken. 
(Ill) Cf. infra voetnoot 144, met de door SwENNEN voorgestelde oplossing. 
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grand van de regeling inzake afgedwongen aankopen kan worden 
verboden. Hoewel dit logisch is, wordt hierdoor de effectiviteit van 
art. 76 verminderd. Vele consumenten blijken onverschuldigde reke
ningen te betalen (of een tweede maal te betalen) omdat dringende 
maar onterechte aanmaningen hen met een schijnbaar gevaar voor 
vervolging confronteren(l12). Vaak maken deze aanmaningen dan 
ook een wezenlijk aspect uit van een verkooppolitiek via afgedwon
gen aankopen. Tegen deze praktijk kan evenwel worden opgetreden 
op grand van artikelen 93 en 94 NWHP: aanmaningen voor niet-ver
schuldigde betalingen zijn een met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daad waardoor een verkoper de belangen van een of meer 
consumenten of andere verkopers schaadt of kan schaden. 
De nieuwe regeling inzake verkopen op ajstand is vooralsnog enkel 
van toepassing op produkten(113). De Koning kan wei de (catego
rieen van) diensten vaststellen die aan (bepalingen van) deze afdeling 
worden onderworpen (art. 83, § 1, 3°). Uiteraard zijn er moeilijkhe
den bij de toepassing van deze afdeling op diensten (b.v. de bedenk
termijn van zeven werkdagen na de levering; het verbod van vooraf
betaling- denk b.v. aan de televerkoop van theater-, trein-, boot
of vliegtuigtickets). Eventueel kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen de diensten die onmiddellijk worden gepresteerd en deze 
waarbij de dienstverlening over langere tijd gespreid is(114) (b.v. het 
volgen van een cursus op afstand(l15) of verzekeringen waarbij het 
risico voldoende langdurig is, zodat fraude wordt vermeden). Bij die 
laatste vorm van dienstverlening, die vaak langdurige financiele 
lasten met zich kan brengen, bekomt men dan de mogelijkheid tot 
een eenvoudige (en kosteloze) opzegging gedurende een (korte) aan
vangsperiode. 
In afwachting van een dergelijk K.B. op grand van art. 83, § 1, 3° 
strekt de regeling van verkopen op afstand zich dus niet uit tot 

(112) VANRYN, J. en HEENEN, J., Principesdedroit commercial III, Brussel, Bruylant, 1981, 
578; STUYCK, J., noot onder Voorz. Kh. Turnhout, 1 oktober 1976, R. W., 1977-78, 542. 
(113) Zie het K.B. van 6 september 1993 houdende bijzondere regelingen voor de verkoop op 
afstand van sommige produkten of categorieen van produkten (B.S., 5 oktober 1993) dat o.m. 
m.b.t. produkten die snel aan bederf onderhevig zijn, die ,omwille van hun aard niet kunnen 
teruggezonden worden" of die ,op maat" te maken zijn, een afwijkende regeling voorziet 
(op grond van art. 83, § 1,1°). 
(114) STUYCK, J., Agressieve verkoopsmethoden, Leuven, Acco, 1975, 578. 
(115) Daarbij moet dan wei rekening worden gehouden met de Wet van 5 maart 1965 op het 
schriftelijk onderwijs (B.S., 23 maart 1965). Onder ,schriftelijk onderwijs" verstaat deze wet 
het onderwijs ,door periodieke uitwisseling tussen de briefwisselende cursist en het inrichtend 
bestuur van richtlijnen voor het werk, werken uitgevoerd volgens die richtlijnen en verbeterin
gen van werken" (art. 1, 1 °). De wet voorziet het opstellen van een schriftelijk contract met 
specifieke vermeldingen (art. 23) en bijzondere voorschriften voor de reclame ten gunste van 
leergangen voor schriftelijk onderwijs (art. 26). 
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dienstverlening. Maar gelet op het algemene art. 77 en het vervolgens 
specifieke art. 78, geldt de in art. 77 gegeven definitie wel voor 
produkten en diensten. Dit is belangrijk voor de interpretatie van het 
tweede lid van art. 77 dat ,postorderverkopen" aan personen opge
nomen in ,psychiatrische of medisch-pedagogische instellingen" 
verbiedt. Door een gebrek aan consistentie in de wet worden in 
principe niet alle verkopen op afstand verboden, maar enkel de 
verkopen via ,de post" (briefwisseling op afstand)(116) (117). Bij 
gebrek aan nadere specificering, alsook in het licht van art. 77, lid 1, 
geldt dit verbod van art. 77, lid 2, voor produkten zowel als dien
sten(l18). 
Bij de bespreking van afdeling 11 (,, Verkopen aan de consument 
gesloten buiten de onderneming van de verkoper' ') moet uiteraard 
rekening worden gehouden met de Wet van 25 juni 1993 betreffende 
de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de 
openbare markten (B.S., 30 september 1993) (WAH) die binnen 
afzienbare tijd in werking zal treden en die de Wet van 13 augustus 
1986 (B.S., 24 september 1986) vervangt(119), alsook met de EEG
richtlijn van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de 
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten 

(116) In het oorspronkelijke ontwerp van de NWHP werd een afdeling gewijd aan de 
,postorderverkopen", d.i. , verkopen die buiten de aanwezigheid van de verkoper tot stand 
komen en waarbij de verbruiker schriftelijk zijn instemming betuigt met een schriftelijk aanbod 
van produkten of diensten" (M.v.T., I.e., 80-82). Tijdens de behandeling in de Kamer, vijf 
jaar later, dienden de !eden Tomas, Jacobs en Corbisier-Hagon een amendement in dat de 
afdeling ,Postorderverkopen" verving door een afdeling ,Verkopen op afstand" (Gedr. St., 
Kamer, 1989-90, nr. 1240/14, 6; Verslag Dielens, /.c., 118-125 en Verslag De Cooman, I.e., 
76-90). Later werd, onder verwijzing naar het oorspronkelijke ontwerp, het hier besproken 
verbod inzake ,postorderverkopen" weer ingevoerd, klaarblijkelijk zonder de bedoeling de 
aanvankelijk gegeven definitie te wijzigen (Verslag De Cooman, I.e., 78-79). Als verantwoor
ding voor het invoeren van een afdeling ,verkopen op afstand" werd gegeven dat het 
oorspronkelijke ontwerp nog slechts gedeeltelijk aan de commerciele realiteit beantwoordde. 
Enerzijds halen postorderbedrijven momenteel tot 500Jo van hun omzet via telefonische, in 
plaats van schriftelijke toestemming van de consument. Anderzijds ontstaan steeds nieuwe 
verkoopsvormen die werken op basis van een communicatietechniek op afstand: televisie 
(tele-marketing; televerkoop), telematica (,Minitel") enz. (cf Gedr. St., Kamer, 1989-90, 
nr. 1240/14, 9 en Verslag DeCooman, I.e., 76). Eenrecente studie (K.U.L. en O.V.A.) toonde 
evenwel aan dat in 1989 nog 89% van de verkopen op afstand gebeuren via de post. 
Elektronische gegevenstransmissie haalde slechts een aandeel van 0,1 %. Men schat dat in 1995 
nog steeds 83% van deverkopen op afstandzal gebeuren per post, 12,8% per telefoon en 1,6% 
via elektronische gegevenstransmissie. Volgens diezelfde studie gebeurden in 1990 slechts 
1,13% van de kleinhandelsverkopen op afstand. 
(117) Geen erratum is nodig: ,de post" verwijst niet aileen naar de briefwisseling op afstand 
die gebeurt via ,De Post" (zie de errata in het B.S. van 2 juni 1993 m.b.t. de Wet van 22 
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 19 april 1993)! 
(118) Cf ook de definitie van postorderverkopen die gehanteerd werd in het oorspronkelijke 
ontwerp: zie M.v.T., I.e., 80-82. 
(119) Aan die WAH 1986 wordt nu een ,gebrek aan samenhang" en ,onuitvoerbaarheid" 
verweten (Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 305/2, 3- Verslag Beerden). 
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(Pb.L. 372, 31 december 1985). Terwijl de NWHP geconcentreerd 
is op consumentenbescherming in geval van verkopen buiten de 
onderneming, regelt de WAH leur handel als distributievorm (ver
gunningensysteem: bescherming van de middenstand). Ondanks de 
waarschuwingen ter zake door de Raad van State(l20), past de 
nieuwe WAH een ,kaderwet-techniek"(121) toe: de wet zelf bevat 
de nodige basisvoorschriften; bij K.B. kunnen belangrijke wijzigin
gen en uitbreidingen worden gemaakt. Dit werd nodig geacht om een 
aanpassing aan de constante evolutie van de nieuwe ambulante 
activiteiten mogelijk te maken(122). 
Ook moet worden gelet op bijzondere wetgeving inzake het leuren 
met welbepaalde zaken. Zo verbiedt art. 1 van de W. 11 augustus 
1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen (B.S., 14 
oktober 1987) het leuren met werken uit edel metaal. Het leuren met 
kredietovereenkomsten wordt verboden door art. 7-9 W. 12 juni 
1991 op het consumentenkrediet (B.S., 9 juli 1991, err. 6 augustus 
1991). 
De WAH geeft een mime definitie van ambulante activiteiten, nl. 
,elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de 
verkoop van produkten aan de consument, door een handelaar 
buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregis
ter of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging be
schikt" (art. 2). Wat met een dergelijke vestiging wordt bedoeld, 
werd niet nader gepreciseerd(123). Men mag aannemen dat de wetge
ver dacht aan de gewone verkoopruimte, de winkel(124). Vooral met 
het oog op de eventueel onder de regeling te brengen diensten, is het 
echter beter een ruimer begrip van vestiging te hanteren, waarbij dan 
vooral de interpretatie van art. 52 e. v. EEG-verdrag relevant is(125). 
Net als in de NWHP verwijst produkten naar de lichamelijke roeren
de zaken (art. 1, 1 °), en worden de effecten en andere financiele 

(120) Gedr.St., Senaat, 1990-91, nr. 1417/1, 31-32. 
(121) Cf Verslag Beerden, !.c., 10; Gedr. St., Kamer, 1992-93, nr. 931/4, 3 en 12 (Verslag 
Nelis-Van Liedekerke). 
(122) Zie de terechte kritiek ter zake in de verantwoording van het amendement ter schrapping 
van het tweede lid van art. 4, par. 1: verslag Beerden, l.c., 25. 
(123) Dat een ,gevestigd handelaar" een handelaar is die beschikt over een vestiging vermeld 
in zijn inschrijving in het handelsregister (Verslag Nelis-Van Liedekerke, I.e., 20), is niet van 
aard om duidelijkheid te verschaffen. 
(124) Zie art. 5,5 WAH en Hand., Kamer, 1992-93, 2 juni 1993, 57-2429. 
(125) Zie H.v.J., 4 oktober 1991 (C-246/89, Jur., 1991, I-485, Commissie/V.K.), 25 juli 1991 
(C-211/89, Jur., 1991, I-3905, Factortame) en 4 december 1986 (C-205/84, Jur., 1986, I-3755, 
Commissie/Bondsrepubliek Duitsland) en VoN DER GROEBEN, H., T!ESING, J. en EHLER
MANN, C-D., Kommentar zum EWG-Vertrag, Baden-Baden, Nomos-Verlaggesellschaft, 
1991, 934 e.v. 
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instrumenten bedoeld in de wetgeving betreffende de financiele 
transacties en de financiele markten uit het toepassingsgebied geslo
ten (art. 1 in fine). (Bepaalde) Diensten, die eveneens op dezelfde 
wijze worden omschreven als in de NWHP (art. 1, 3°), kunnen bij 
K.B. ook onder de wettelijke regeling worden gebracht. Deze moge
lijkheid was ook voorzien in de WAH 1986, maar werd niet uitge
voerd. Art. 92 NWHP is trouwens ook tot produkten beperkt. 
De richtlijn is van toepassing op goederen en diensten (maar zie de 
uitsluitingen in art. 3.2 (a) m.b.t. onroerende goederen en in art. 3.2 
(e) m.b.t. effecten)(126). Deze richtlijn had reeds sinds december 
1987 in het Belgische recht omgezet moeten zijn. De regeling van de 
NWHP komt dus rijkelijk laat. 
Met betrekking tot produkten moet dus worden gelet op de combina
tie van WAH en NWHP, op grond waarvan niet enkel een machti
gingsverplichting (voor de personen die op limitatieve wijze opge
somd zijn in art. 3) maar ook nog verbodsbepalingen kunnen gelden. 
Art. 4 en 5 zijn de basisbepalingen van de WAH 1993. Ambulante 
activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend, op voorwaarde van 
machtiging (art. 3), op de openbare markten, op de openbare weg 
of ten huize van de consument. Bij K.B. kan de uitoefening van 
ambulante activiteiten op andere plaatsen worden toegelaten (art. 4, 

- § lJ. Daarnaasrwordt eeri-helereeks-verl<Opentiit herToepassingsge~-
bied van de wet gesloten: zij zijn toegelaten, zelfs zonder dat enige 
machtiging wordt vereist (art. 5). Over de samenhang tussen NWHP 
en WAH inzake materieel toepassingsgebied kan het volgende wor
den gezegd. 

1) Art. 86, § 1, 1° 

- Verkoop van produkten ten huize van de consument op initiatief 
van de verkoper is onderworpen aan de machtigingsvereiste (art. 4, 

(126) In Duitsland is een controverse ontstaan over de vraag of overeenkomsten van borgtocht 
genieten van de beschermingsregeling van de wet , , iiber den Widerruf von Haustiirgeschaften 
und ahnlichen Geschaften" van 16 januari 1986 (,Haustiirwiderrufsgesetz", HWiG). Deze 
wet, die de Europese richtlijn in Duits recht omzet, verleent enkel bescherming wanneer een 
, Vertrag iiber eine entgeltliche Leistung" wordt afgesloten. Volgens de IX. Zivilsenat is dat 
niet het geval i.g.v. borgstelling (24 januari 1991, WM, 1991, 359; 28 mei 1991, WM, 1991, 
1210). De XI. Zivilsenat besloot echter in andere zin, en beriep zich daarbij o.m. op (de 
preambule van) de richtlijn (9 maart 1993, WM, 1993, 683). N.a.v. de veelvuldige kritiek op 
de houding van de IX. Zivilsenat en om te komen tot een oplossing van de voortdurende 
controverse, werd het Europees Hof van Justitie door het LG Kleve (30 december 1992, WM, 
1993, 600) om een prejudiciele beslissing over de interpretatie van de richtlijn gevraagd. 
Vooralsnog heeft het Hof geen uitspraak in deze zaak gedaan. Zie over de discussie o.m. 
KLINGSPORN, B., ,Die Biirgschaft als 'Haustiirgeschiift"', WM, 1993, 829 e.v. en BUNTE, 
H-J., ,Burgschaften und Haustiirwiderrufsgesetz", WM, 1993, 877 e.v. 
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§ 1). Men moet aannemen dat, net als onder de vorige WAH, deze 
voorwaarde blijft gelden als slechts een consument of welbepaalde 
categorieen van consumenten worden uitgekozen voor een be
zoek(127). Geen machtiging is nodig indien de activiteit uitgaat van 
een gevestigd handelaar die niet systematisch en ,op grote schaal" 
handelt en de consument niet het initiatief nam (art. 5, 8°, dat 
afgestemd werd op de uitzonderingsbepaling art. 87(a) NWHP). 
- Verkoop ten huize van een andere consument. Door de WAH 
1986 werd de verkoop ten huize van een andere natuurlijke persoon 
onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij gemaakt. De nieuwe 
WAH vermeldt enkel nog de ambulante activiteiten die worden 
uitgeoefend ,ten huize van de consoment". Vergelijking met de 
vroegere regeling doet dus besluiten dat dergelijke home party-ver
koop van produkten in principe wordt verboden (art. 4, § 1), wat 
meteen de beschermingsregeling ter zake in de NWHP zinloos 

· maakt. Terecht werden amendementen ingediend om deze verkoops
vorm ook onder art. 4(128) of art. 5(129) te brengen. Immers, home 
party-verkoop zal blijven bestaan, maar nu ontbreekt elke reglemen
tering. Op vraag van de Minister en zonder dat enige reden werd 
opgegeven, werden de amendementen verworpen. Het ,pro
bleem" van de home party-verkoop zal worden geregeld bij 
K.B.(l30) De geoorloofdheid van de verregaande ,bevoegdheidsde
legatie" aan de Koning in art. 4, § 1 en art. 5, 9° is uiteraard 
twijfelachtig. Het argument van de snelle aanpassing aan de econo
mische context (cj. supra) gaat trouwens helemaal niet op inz. home 
parties. Deze verkoopstechniek is al geruime tijd gekend en geregeld 
(b.v. in de WAH 1986). Er bestaat m.i. geen overtuigende reden om 
de regeling daarvan weer aan de uitvoerende macht over te la
ten(l31). De Europese richtlijn voorziet een (in de NWHP uitgevoer
de) beschermingsregeling voor de home party-verkoop. Het princi
piele verbod van de home party-verkoop in de WAH kan worden 

(127) Cass., 17 mei 1990, R. W., 1990-91, 600. 
(128) Verslag Beerden, I.e., 25-27. 
(129) Id., 39-40. 
(130) Dit is ook de bedoeling m.b.t. de verkoop van bepaalde produkten in schouwburgzalen 
en de bloemenverkopen in cafe's, hotels en restaurants (M.v.T., Gedr. St., Senaat, 1990-91, 
nr. 1417/1, 5). Het K.B. m.b.t. home party-verkoop zal worden genomen op basis van art. 5, 
9° WAH; dat i.v.m. bloemenverkoop op basis van art. 4 WAH. 
(131) Nochtans mag de consument op beide oren slapen. De Minister stelde een senator die 
vreesde dat de nodige uitvoeringsbesluiten wei eens lang op zich zouden kunnen Iaten wachten, 
meteen gerust: eens de wet gestemd was, zouden de noodzakelijke besluiten zo snel mogelijk 
worden gemaakt...(Verslag Beerden, I.e., 41). 
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gesteund op art. 8 Rl., dat steeds gunstiger bescherming voor de 
consument toelaat. 
- Verkoop op de arbeidsplaats van de consument, wat door de 
WAH 1986 nog toegelaten werd indien het gebeurde door een in het 
handelsregister ingeschreven handelaar, is eveneens verboden. Ook 
hier is een beschermingsregeling uitgewerkt in de richtlijn; het verbod 
in de WAH kan opnieuw op art. 8 Rl. worden gebaseerd. 

2) Art. 86, § 1, 2° 

De verkoop van produkten die plaatsvindt in de vestiging van de 
verkoper, zij het dat dit gebeurt tijdens een excursie(l32), wordt door 
de WAH niet onderworpen aan een machtigingsvoorwaarde. V er ko
pen tijdens een excursie, maar niet in de vestiging, of door een 
per soon die niet over een dergelijke vestiging beschikt, zijn verboden. 
De bescherming van de richtlijn geldt enkel voor de door de 
handelaar buiten zijn verkoopruimten georganiseerde excursie. 
Aanvankelijk was dit laatste ook zo voorzien in het ontwerp van de 
Belgische regeling. Gelet op de titel van de afdeling in de NWHP was 
dit logisch. Bij amendement in de Kamer(133) werd voorgesteld deze 
beperking op te heffen opdat de regeling haar doel niet zou missen. 
V ek excursies-oeog-en immers-een uiteindelijlfe verk-66p-indeliooid=
vestiging of een van de bijhuizen van de verkoper; ook in die 
hypothesen zou de NWHP dus haar bescherming verlenen(134). Bij 
lezing van art. 86, § 1, 3°, zonder raadpleging van de parlementaire 
bespreking, is het evenwel duidelijk dat de wettekst enkel toelaat de 
verkopen buiten de onderneming te viseren(135). 

3) Art.86, § 1, 3° 

Deze verkopen vallen buiten het toepassingsgebied van de WAH 
(art. 5, 2°: verkopen ,in het kader van" salons, handels- of land-

(132) Er is slechts een ,excursie" indien het gaat om een vervoer, waarbij het traject (o.m.) 
is gekozen omwille van bezienswaardigheden (SWENNEN, H., I.e., 107). 
(133) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/16. 
(134) Verslag Dielens, I.e., 128. 
(135) Zie nogmaals art. I Rl.: ,tijdens een door een handelaar buiten zijn verkoopruimten 
georganiseerde excursie". 

132 



bouwbeurzen en kunsttentoonstellingen) en van de richtlijn(l36). 
Het Hof van Beroep te Antwerpen gaf de volgende, goede definitie 
van 'handelsbeurs': ,een plaats waar een aantal handelaars voor een 
beperkte duur bijeen te vinden zijn en waar zij - min of meer 
georganiseerd- hun goederen in hun aantrekkelijkheid en/of nieu
wigheid aan het publiek voorstellen, hopend dat hierdoor de verkoop 
van deze goederen zal gestimuleerd worden"(137). In afwachting van 
het aangekondigde K.B. met een definitie van o.m. handelsbeurs en 
salon (cf. art. 5,2 WAH)(138) biedt deze definitie alvast een goed 
aanknopingspunt. 

Art. 5 WAH bevat een lijst met uitzonderingen. Bepaalde verkopen 
worden uit het toepassingsgebied van de wet gehaald, o.m. deze 
zonder handelskarakter (5, 1°), de verkopen op braderieen (5, 2°), 
de verkoop van kranten en tijdschriften en het zich abonneren op 
kranten , ,in de mate dat het de regelmatige bediening van een vaste 
en lokale clienteel betreft'' (5, 3°) en de verkoop van levensmiddelen 
d.m.v. ambulante winkels aan een vast clienteel (5, 4°)(139). De 
nieuwe wet bevat ook een administratiefrechtelijke regeling van de 
zgn. ,openbare markten" (art. 1, 4°; hfdst. II). 
Met betrekking tot de formulering van art. 86, § 1 NWHP moet 
duidelijk zijn, gelet op de titel van de afdeling, dat de verkopen 
moeten tot stand gebracht zijn buiten de onderneming; de bedoelde 
diensten (alsook produkten) zijn dus niet noodzakelijkerwijze daar 
gepresteerd (vervaardigd). 
Art.87(b) noemt de verkopen van levensmiddelen, dranken en huis-

(136) Ook de oorspronkelijke ontwerptekst van de NWHP hield er een andere visie op na. 
De wetgever wilde toen een positieve definitie geven van de ,onderneming" van de verkoper. 
De openbare markten, salons, beurzen en tentoonstellingen werden daar vervolgens mee 
gelijkgesteld. Men achtte een bijzondere bescherming van de consument niet nodig omdat deze 
uit eigen beweging naar dergelijke verkoopplaatsen gaat zodat er eigenlijk geen verschil zou 
bestaan met een koop afgesloten in de onderneming van de verkoper (M.v.T., I.e., 43). Later 
besloot men dat bescherming van de consument wet noodzakelijk is omdat, tijdens het 
inderdaad vrijwillige bezoek, vele factoren de consument kunnen aanzetten tot ,ondoordachte 
en ongepaste aankopen" (Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 1240/4, 37). Een nieuw voorstel om 
deze verkopen alsnog uit te sluiten, gelet op de filosofie van deze afdeling en de eigen 
verantwoordelijkheid van de consument, kende geen succes (Gedr. St., Kamer, 1989-90, 
nr. 140/10, 1 en Verslag Dielens, /.c., 127). Doorslaggevend bleekdat Belgie een van deweinige 
Ianden is waar op salons en beurzen ook effectief wordt verkocht aan de consumenten (Verslag 
De Cooman, I.e., 93), en wel met veel succes (Verslag Dielens, /.c., 126). 
(137) Antwerpen, 2 juni 1981, B.R.H., 1983, 510, noot BILLIET, J. en R. W., 1981-82, 1770, 
noot DE VROEDE, P. 
(138) M.v.T., I.e., 7. 
(139) Een amendement om ook ,huishoudelijke onderhoudsartikelen" (cf. art. 87 (b)) onder 
deze uitsluiting te brengen werd, opnieuw op vraag van de Minister en zonder opgave van 
redenen, verworpen (Verslag Beerden, /.c., 37-38). 
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houdelijke onderhoudsartikelen. Ben definitie van levensmiddelen 
wordt gegeven in art. 1, 1° van de Wet van 24 januari 1977 betreffen
de de bescherming van de gezondheid op het stuk van voedingsmid
delen (,denrees alimentaires") en andere produkten (B.S., 8 april 
1977). Bedoeld wordt ieder produkt of ,zelfstandigheid" (,substan
ce") bestemd voor de menselijke voeding, incl. genotmiddelen, zout, 
toekruiden, ... Uit art. 1, 1° van het K.B. van 17 april1980 betreffen
de de reclame voor voedingsmiddelen (B.S., 6 mei 1980) blijkt a 
contrario dat ook kunst- en natuurlijk ijs worden bedoeld. M.b.t. 
,onderhoudsartikelen" blijkt uit art. 3, 2°b Rl. dat het gaat om 
artikelen bestemd voor courant huishoudelijk gebruik. De wetgever 
wilde met art. 87(b) kennelijk enkel de niet-duurzame consumptie
goederen uitsluiten. 
Art. 87(e) voorziet een uitzondering voor de verkopen van verzeke
ringen. Het betreft hier een erg controversiele bepaling. De wetgever 
wilde vermijden dat een consument een onmiddellijk risico kan 
dekken door een verzekeringscontract met onmiddellijke ingang, en 
daarna de overeenkomst kan opzeggen zonder een premie betaald te 
hebben(140). Ben strikte toepassing van art. 89, lid 3 zou deze prak
tijk ook al kunnen verhinderen. De splitsing tussen verzekeringen en 

_ _ _ ~~-eE~ _f~nlil!c_i_ele_diens~l!{141)_ bea11twooi"_dt niet aan de r~a1iteit va_!l_ __ 
de financiele sector(142) en werd terecht betreurd(143). 
Ook in deze afdeling wordt, net als bij verkopen op afstand, een 
bedenktermijn voorzien die hier begint te lopen op de dag die volgt 
op die van de ondertekening van het contract (art. 89, lid 1 en 2 j0 

art. 88). De verwachte moeilijkheden m.b.t. dienstverlening (cf. 
supra, verkopen op afstand) werden op weinig elegante wijze opge
lost in art. 89, lid 3: de consument wordt voor een voldongen feit 
geplaatst en verliest zijn verzakingsrecht. Dit is in strijd met art. 6 
Rl., en ook met de constructie van art. 89, lid 1 (de verkoop van 
diensten is slechts gesloten na het verstrijken van de bedenktermijn; 
hoe kan de consument dan in een nog steeds precontractuele fase het 
recht verliezen van de verkoop af te zien?). Deze problemen in geval 
van onmiddellijke dienstverlening brachten de Franse wetgever ertoe 

(140) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 232. 
(141) Nochtans werden amendementen ingediend om een uitzonderingsregeling te voorzien 
voor ,bankdiensten" (Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 237-238), ,bank- en spaarbank
produkten" (Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr.1240/11, 2en 1986-87, nr. 826/5, 8) ofdevolledige 
financiele dienstverlening (Verslag De Cooman, I.e., 96). 
(142) Zie b.v. Voorz. Kh. Brussel, 4 maart 1993, Cons., 1993, 355, noot DE VROEDE, P., 
bevestigd door Brussel, 20 oktober 1993, A.R. 775/93 (cf. De Financieel Ekonomisehe Tijd, 
28 oktober 1993, 1). 
(143) SWENNEN, H., I.e., 109. 
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om deze praktijk te verbieden (art. 4, L. n° 72-1137 relative a la 
protection des consommateurs en matiere de vente et de demarchage 
a domicile, 22 december 1972). Omdat ze garandeert dat bet initiatief 
tot de dienstverlening uitgaat van de consument, en dus overrompe
ling vermijdt, lijkt de door Swennen voorgestelde oplossing be
ter(l44). 

3. ETIKETTERING 

Art. 1, 4° NWHP definieert etikettering als volgt: ,de vermeldingen, 
aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, warenmerken, afbeeldingen of 
tekens die betrekking hebben op een produkt of op een homogene 
dienst en die voorkomen op het produkt zelf of op enig verpakkings
middel, document, bordje, etiket, band of label dat bij dit produkt 
of bij deze dienst is gevoegd en daarop betrekking heeft". 
De wetgever baseerde zich voor deze definitie op art. 1, 3(a) van 
Richtlijn 79/112/EEG van 18 december 1978 inzake de etikettering 
van levensmiddelen (Pb.L. 33, 8 februari 1979), maar uiteraard 
stellen zich meteen weer interpretatieproblemen. De lezer van de wet 
moet aanvaarden dat aanwijzingen geen vermeldingen zijn, moet zelf 
speuren naar het verschil tussen aanwijzingen en gebruiksaanwijzin
gen en dient te begrijpen dat vermeldingen, enz. geen ,tekens die 
betrekking hebben op een produkt" zijn (vgl. art. 1 Benelux Merken
wet). Dat tot tweemaal toe het nietszeggende ,betrekking hebben 
op" wordt gebruikt, is niet van aard om enige duidelijkheid te 
verschaffen. 
Deze definitie is vooral van belang voor de toepassing van art. 13-15 
NWHP. 
Art. 13legt voor de dwingend voorgeschreven ,,vermeldingen die het 
voorwerp zijn van de etikettering'', voor de gebruiksaanwijzingen en 

(144) SWENNEN, H., Handelspraktijken- Dienstmerken- Ambulante handel, Antwerpen, 
Kluwer, 1989, 78. De consument verliest zijn verzakingsrecht wanneer hij, voor het verstrijken 
van de bedenktermijn, vraagt dat de dienstverrichting wordt begonnen. Deze wi!suitdrukking 
is onderworpen aan twee voorwaarden, een positieve en een negatieve. Ze moet uitdrukkelijk 
zijn, en ze mag niet gebeuren in de overeenkomst die art. 88 voorschrijft (want de consument 
kan geen afstand doen van zijn recht op bedenktijd). Zo komt men dus tot de toepassing van 
art. 87 (a): een overeenkomst gesloten buiten de onderneming van de verkoper en op initiatief 
van de consument. Is er geen zodanig verzoek vanwege de consument, dan gaat het om een 
afgedwongen aankoop en dan moet de gepresteerde dienst niet worden betaald (art. 76). 
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de garantiebewijzen(145) een taalverplichting op(l46) die, blijkens 
een arrest van het EG-Hof van Justitie(147), in strijd is met art. 30 
EEG-Verdrag en met art. 14 van Rl. 79/112/EEG van 18 december 
1978 inz. de etikettering van levensmiddelen (Pb.L. 33, 8 februari 
1979). De wetgever moet de mogelijkheid Iaten dat de koper door 
een andere voor hem gemakkelijk te begrijpen taal of door andere 
maatregelen wordt ingelicht. Bepaalde rechtspraak geeft en gaf dan 
ook voorrang aan de richtlijn(l48). Bij de parlementaire voorberei
ding van de NWHP werd, n.a. v. een amendement ter aanpassing van 
art. 13 aan de Europese verplichtingen, beslist de aanvankelijke tekst 
te behouden, ,tenzij het Belgische standpunt moet herzien worden 
naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie over de 
prejudiciele vraag"(149). En die uitspraak noopt dus inderdaad tot 
een herziening van art. 13. 
Het is belangrijk te weten welke vermeldingen , ,gebruiksaanwijzin
gen'' zijn. Met betrekking tot produkten waarrond zich een andersta
lig jargon heeft ontwikkeld, kan de taalvereiste (ook wanneer ze 
aangepast is aan de Europese verplichtingen) tot moeilijkheden 
aanleiding geven (b.v. software)(150). Maar een eerste moeilijkheid 
kan reeds zijn te weten wat slechts een ,aanwijzing" of , vermel
ding'_'_is_, enJY_a~en ,,grnruiksaan_wjjzing' '_.jJ~Ilk a~n_d~ at!c1iovis1!_~: 

(145) Ook deze documenten behoren tot de etikettering: verslag Dielens, /.c., 31. STUYCK 
(,Over parallelimport van computerspelletjes en taalgebruik", noot onder Voorz. Kh. Brussel, 
21 december 1992, T.B.H., 1993, 675) vraagt zich terecht af waarom de taalvereiste inzake 
garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen ook niet gekoppeld wordt aan bet eventuele ver
plicht karakter van deze documenten. 
(146) Deze verplicbting is algemeen; er is geen aanwijzing dat de niet tot de consument gericbte 
verkopen uitgesloten zijn, zoals wordt beweerd door Voorz. Kh. Brugge, 23 apri11993, vermeld 
door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 234 en 8 juli 1993, Ibid., 
nr. 289. 
(147) H.v.J.,18juni 1991, C-369/89, Jur., 1991, I, 2971 (Piageme). Ditarrest wordtbesproken 
door WYTINCK, P., ,Bedenkingen bij de strijdigheid met het E.E.G.-recht van de Belgische 
wetgeving inzake de taal waarin de vermeldingen op een etiket van levensmiddelen moeten 
voorkomen", T.B.H., 1992, 415. De prejudiciele vraag werd gesteld door Voorz. Kh. Leuven, 
5 december 1989, T.B.H., 1990, 959. Zie ter zake WYTINCK, P ., , 'Apfelmus' of 'appelmoes'? 
Over de belemmeringen van het communautair vrij verkeer van goederen d.m.v. de taal van 
(levensmiddelen)etikettering en de positie van de recbtsonderhorige", T.B.H., 1990, 925. 
(148) Voorz. Kh. Brussel, 11 oktober 1991, Handelspr., 1991, 471 en 24 september 1990, 
Handelspr., 1990, 959 met een ter zake goedkeurende noot van WYTINCK, P.; Corr. Mecbelen, 
28 september 1987, J. T., 1988, 48, noot VAN BuNNEN, L. Zie m.b.t. deze problematiek o.m. 
WYTINCK, P., I.e., T.B.H., 1992,416 e.v. en ,De onverenigbaarheid van de wet handelsprak
tijken met bet E.E.G.-recbt" in STUYCK, J., en WYTINCK, P. (ed.), o.c., 199 e.v.; STUYCK, 
J., I.e., T.B.H., 1993, 681 e.v. en de reactie daarop door DE BAuw, H., Nieuwsbrief 
Handelspraktijken, 1993, nrs. 235 e.v. 
(149) Verslag Dielens, /.c., 50. 
(150) Zie i.v.m. computerspelletjes: Voorz. Kh. Brussel, 21 december 1992, T.B.H., 1993, 
675, noot STUYCK, J. 
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le sector: is ,power", ,play", ,rewind", ... op videotoestel, cd-spe
ler e.d. een aanwijzing of een gebruiksaanwijzing? M.i. kan het 
onderscheid tussen aanwijzing en gebruiksaanwijzing gevonden wor
den in de verschillende functies van beide soorten vermeldingen. De 
vermelding ,play" op een videotoestel is een aanwijzing, want ze 
dient enkel ter onderscheiding van die toets t.o.v. de andere toetsen. 
Dat een aanwijzing in een andere taal gebeurt (of d.m.v. pictogram
men) is niet erg, aangezien in de gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd 
waartoe de ,play"-toets dient. Ben aanwijzing dient m.a.w. ter 
identificatie en onderscheiding, een gebruiksaanwijzing verstrekt 
uitleg. 
In zijn beslissing van 21 december 1992(151) weigerde de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel te Brussel de taalverplichting toe 
te passen op het bewijsdocument van een niet door de verkoper 
toegestane garantie. Wegens de verschillende functie van een ge
bruiksaanwijzing moet de taalvereiste daar wel steeds worden toege
past. Hoewel de voorzitter terzake een redelijke argumentatie op
bouwt, die goedkeuring vindt bij Stuyck(152), is deze beslissing in 
tegenspraak met de toch duidelijke formulering van art. 13. 
En uiteraard is er de samenhang met reel a me. Gelet op de ruime 
definitie van reclame (elke mededeling die rechtstreeks of onrecht
streeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats 
of de aangewende communicatiemiddelen) en deal even brede om
schrijving van etikettering, zal veel etikettering ook als reclame 
bestempeld kunnen worden(153). Enkel die vermeldingen van de 
etikettering die niet, zelfs niet onrechtstreeks, tot doel hebben de 
verkoop te bevorderen, vallen daarbuiten. Het is m.i. voor de toepas
sing van het reclamehoofdstuk niet nodig dat de etikettering aile 
vermeldingen bevat die voor een koopbeslissing nodig zijn(154): 
zodra een vermelding van de etikettering tot doel heeft de verkoop 
te bevorderen, kan ze als reclame bestempeld worden. En dan gelden 
de verboden van art. 23, waarbij bovendien gelet moet worden op 
de samenhang met andere wetgeving (b.v. art. 4,2° en 5° BMW j0 

art. 14 BMW). 
Het derde lid van art. 13 bepaalt evenwel dat de vermeldingen van 

(151) T.B.H., 1993, 675. 
(152) ,Over parallelimport van computerspelletjes en taalgebruik", I.e., 682-683. 
(153) Zie trouwens M.v.T., I.e., 7. VAN BuNNEN, L. (I.e., 86) onderscheidt hier ,publicite 
rapprochee" van ,publicite mediatique". 
(154) Contra: VAN DEN BERGH, R., ,De vernieuwde regeling van de reclame in de wet 
handelspraktijken 1991: geen reclame voor de Belgische wetgever", te publiceren in Han
delspr., 1992, 5. 
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de etikettering ,duidelijk onderscheiden van de reclame" moeten 
zijn. Opnieuw betreft het m.i. een slordigheid van de wetgever, 
waarvoor elke voorgestelde oplossing hoogstens de minst slechte kan 
zijn. M.i. moet het volgende worden overwogen. Ten eerste is er geen 
probleem m.b.t. die vermeldingen van de etikettering die geen ver
koopsbevorderend doel hebben, en aangezien dat een gewild resul
taat betreft, is deze categorie vrij ruim. Aile vermeldingen van de 
etikettering die enkel een verkoopsbevorderend gevolg (effect) heb
ben, zonder dat dit het eigenlijke doel van die informatie was, zijn 
geen reclame. Dit moet telkens concreet worden nagegaan. Zo kan 
de vermelding van de samenstelling van het produkt soms een ver
koopsbevorderend effect hebben (b.v. wanneer zo blijkt dat het een 
,gezond" of ,groen" produkt is). Maar meestal betreft het enkel 
juiste informatie, die niet met een verkoopsbevorderend doel wordt 
vermeld. Anders wordt het wanneer men de aandacht van de poten
tiele koper tracht te trekken door een nadrukkelijke vermelding dat 
het een gezond of groen produkt is (maar zie art. 29, waar reclame 
en etikettering m.b.t. de gevolgen voor het leefmilieu toch weer als 
afzonderlijke begrippen worden behandeld). Ten tweede dient de 
dwingend voorgeschreven etikettering duidelijk onderscheiden te 

·- ___ zijn_yan.de_reclame(l55.).WaLYerplichLYermeld.moeLworden,_wordL_._. 
in de eerste plaats vermeld omdat het verplicht is en niet omdat dit 
de verkoop kan bevorderen. Op deze manier wordt de informatiever
schaffing aan de consument gegarandeerd in die gevallen waar dat 
nodig wordt geacht (b.v. art. 6 K.B. 18 februari 1991, I.e.; art. 2 
K.B. 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte 
levensmiddelen, B.S., 2 december 1986), en wordt lid 3 van art. 13 
samengelezen met lid 1 en het op zichzelf vrij overbodige lid 2. Zo 
wordt vermeden dat de verplichte vermeldingen van de etikettering 
verloren zouden gaan te midden van een massa louter publicitaire 
vermeldingen(l56). 

Samengevat: het derde lid van art. 13 heeft betrekking op de dwin
gend voorgeschreven etikettering en op de etikettering die geen 
verkoopsbevorderend doel heeft (want dat is geen reclame). 

Evenmin mag er verwarring zijn met een kwaliteitscertificaat (art. 13 
in fine). Opnieuw geldt hetzelfde probleem. Gelet op de definitie van 
etikettering is een dergelijk certificaat ongetwijfeld een onderdeel van 
de etikettering(157). Overigens wordt niet nader omschreven om 

(155) BALLON, G.L., ,Reclame", I.e., 59; VAN DEN BERGH, R., I.e., 6. 
(156) Verslag Dielens, I.e., 53. 
(157) Ook in deze zin: BALLON, G.L., ,Reclame", I.e., 59. 
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welke kwaliteitscertificaten het gaat. Klaarblijkelijk wilde de wetge
ver misleiding van de consument voorkornen(158). Een kwaliteitscer
tificaat door een beroepsvereniging kan de indruk geven officieel te 
zijn voorgeschreven, en dus een meer dan gewoon concurrentievoor
deel geven. Zo gezien, is het logisch dat dergelijke certificaten 
duidelijk onderscheiden moeten zijn van de daadwerkelijk voorge
schreven etikettering. In deze interpretatie wordt dus opnieuw sa
menhang gezocht met de eerste twee leden van art. 13. W ordt inte
gendeel een of ander officieel ,certificaat" bedoeld, het ,imprima
tur" vanwege een overheidsdienst, dan blijkt de bepaling helemaal 
onzinnig te zijn. Het betreft dan immers etikettering(159) die (waar
schijnlijk) verplicht is voorgeschreven (cf. art. 14, § 1). In elk geval 
luidt de conclusie dus dat een kwaliteitscertifiaat in principe duidelijk 
onderscheiden moet zijn van de dwingend voorgeschreven etikette
ring. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat, nogrnaals ten gevolge van 
de zo ruime definitie van etikettering, ook de prijsaanduiding, de 
hoeveelheidsaanduiding en de benaming, indien vermeld, als etiket
tering moeten worden beschouwd. De afdelingstitels van hoofdstuk 
2lijken er echter op te wijzen dat de wetgever dit als aparte vermel
dingen beschouwde. De verplichtingen van goed lees- en zichtbare 
vermeldingen zijn dus reeds opgenornen in de bepalingen m.b.t. 
prijs- en hoeveelheidsaanduiding(160). 

(158) Waarom dus niet gewoon optreden o.b.v. de verbodsbepalingen inzake verwarringstich
tende en misleidende reclame (cf. DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., ,Evaluatie naar Belgisch 
recht van de juridische technieken voor een beleid gericht op de trarisparantie van de markt" 
inBALATE, E. en STUYCK, J. (ed.), o.c., 80)? De Voorzittervan deRechtbank vanKoophandel 
te Brussel (11 januari 1993, vermeld door DE BAuw, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 
1993, nr.136) achtte de verspreiding onder garagehouders van reclame voor warme lucht-gene
ratoren waarin verwezen werd naar een niet bestaande wettelijke goedkeuring van die generato
ren strijdig met art. 23, par. 1 en 93 NWHP. 
(159) Het certificaat geldt als ,etikettering" indien het niet (enkel) dient om overheidscontrole 
toe te Iaten, maar (ook) dient om de consument voor te lichten omtrent de kenmerken van 
het betrokken produkt (cf. H.v.J., 17 november 1993, C-285/92: het in Nederland verplichte 
,rijkskaasmerk" is niet speciaal bestemd om de consument voor te lichten omtrent de 
kenmerken van de kaas en is daarom geen etikettering in de zin van art. 1, 3 (a) 
Rl. 79/112/EEG)). 
(160) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., /.c., 80. 
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4. Qp DE MARKT BRENGEN 

Art. 1, 5° omschrijft, opnieuw via een zeer brede definitie(161), ,op 
de markt brengen" als ,de invoer met het oog op de verkoop, het 
bezit met het oog op de verkoop, de tekoopaanbieding, de verkoop, 
het huuraanbod van produkten en diensten, de verhuring van pro
dukten en diensten, de afstand onder bezwarende titel of gratis, als 
deze verrichtingen worden gedaan door een verkoper''. Met deze 
omschrijving worden alle fasen vanaf de produktie of de invoer tot 
de groot- of detailhandel bedoeld, m.a.w. het gehele verloop van het 
goederenverkeer(162). Het ,op de markt brengen" viseert enkel de 
Belgische markt(163). 
Toch leek het niet echt noodzakelijk om in het eerste artikel van de 
wet deze verregaande ,algemene definitie" te geven. ,Op de markt 
brengen" wordt in de wet enkel gebruikt in het hoofdstuk over de 
voorlichting van de consument en in art. 92, alsook in de definitie 
van ,consument". 
De ,invoer" en het ,bezit" moeten beide geschieden met het oog 
op de verkoop. Bedoeld wordt de invoer en het bezit van produkten 
die bestemd zijn om te worden verkocht in de staat waarin ze zijn 
ingevoerd(l64};-Be-Franse-vertaling-van-bezit-als-,detenti0n11-maakt--
duidelijk dat niet het bezit in de zin van art. 2279 wordt bedoeld 
(,possession"), maar wel het loutere houderschap (detentie). 
Gelet op de zeer nadrukkelijke formulering wordt invoer met het oog 
op verhuring (m.i. ook leasing(165)) of afstand onder bezwarende 
titel (maar niet als verkoop) of gratis niet als ,op de markt brengen" 
beschouwd. De ,gratis afstand" is, gelet op het geheel van de 
NWHP, enkel relevant m.b.t. gezamenlijk aanbod. 
Tekoopaanbieding door een verkoper wordt ook genoemd in art. 1, 
5°. Waarschijnlijk ware het beter geweest indien de wetgever, in 
plaats van zijn aandacht volledig op dit ,op de markt brengen" toe 
te spitsen, een definitie had geformuleerd voor ,tekoopaanbieding", 

(161) Vgl. de meer duidelijke en doelmatige definitie van ,in het verkeer brengen" in art. 6 
van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met 
gebreken (B.S., 22 maart 1991). 
(162) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 19. 
(163) Verslag Dielens, I.e., 35; twijfel bij BALLON, G.L., I.e., 61. 
(164) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 19. 
(165) Dit is de (zij het betwiste) meerderheidsopvatting in de doctrine: BRUYNS, F. en 
BUYSSCHAERT, D., ,Chronique de jurisprudence (1966-1988). La location-financement ou le 
leasing mobilier'', J. T., 1988, 562. Contra: VERHEYDEN, A., , ,Le leasing: une institution aux 
contours et au regime toujours incertains", J.T., 1993, 325. 
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zoals gebruikt in de NWHP. Meestal worden ,tekoopaanbieding" 
en ,verkoop" als het ware in een adem vermeld (b.v. art. 1 zelf; 
art. 17, 19 en 20 inz. benamingen van oorsprong; art. 32, 35 en 36 
inz. onrechtmatige bedingen; art. 40 inz. verkopen met verlies; 
art. 46 en 48, § 3 en 4 inz. uitverkopen; art. 49, 51 en 52 inz. 
opruimingen; art. 69 inz. openbare verkopen; art. 77 inz. verkopen 
op afstand; art. 85 inz. onwettige verkooppraktijken). Maar niet 
altijd wordt dit begrip in zijn enge civielrechtelijke betekenis ge
bruikt: b.v. ,te koop aanbieden" in art. 2, § 1(166) en ,gezamenlijk 
aanbod" (cf. supra). 

5. VERKOPER EN CONSUMENT 

5.A) Algemene definities 

Verkoper wordt heel ruim gedefinieerd zodat, behalve voor de verko
pen met verlies, het traditionele handelaarsbegrip niet meer doorslag
gevend is. Art. 1, 6° NWHP geeft een omschrijving in drie trappen 
die aan ,verkoper" de betekenis ontneemt die het heeft in art. 1582 
B.W.(167). De bedoeling is aile (rechts)personen te vatten die optre
den in het economisch ruilverkeer(168), wat een meer realistische 
opvatting van de concurrentieverhoudingen moet weerspiege
len(169). 
Voor de precieze omschrijving van de , , ver kopers'' werd de wetgever 
gei:nspireerd door de Wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de 
Boekpoudwet van 17 juli 1975 (B.S., 8 juli 1983, err. 25 augustus 

.1983)(170). De vraag rijst waarom de wetgever dan niet meteen oak 
een beroep heeft gedaan op het meer moderne en duidelijke begrip 
,onderneming"(171). Dit begrip wordt o.m. gebruikt in de Boek-

(166) DE CALUWE, A. e.a., o.e., 148; MAYAERT, P., ,Prijsaanduiding voor produkten en 
tariefaanduiding voor diensten" in DE VROEDE, P. (ed.), o.e., 19. 
(167) DE VROEDE, P., I.e., 11; EVRARD, J-J., I.e., 682; FAGNART, J-L., I.e., 7. 
(168) VAN BuNNEN, L., I.e., 7; ,elke economische agent" volgens de Voorz. Kh. Neufcha
teau, 11 mei 1993, vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 232. 
(169) M.v.T., I.e., 2. 
(170) Id., 6. 
(171) Cf. STUYCK, J., ,Algemene inleiding ... ", I.e., 26-27; EVRARD, J-J., I.e., 682; FAG
NART, J-L., I.e., 263. Zie over de onderneming als ,kernbegrip voor een vernieuwd handels
en economisch recht": VAN GERVEN, W., e.a., Handels- en eeonomiseh reeht IA. Onderne
mingsreeht, Brussel, Story-Scientia, 1989, 72 e.v. en PEETERS, B., De eontinuiteit van het 
overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 40 e.v. 
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houdwet en ook in de WEM (/.c.) waarin ,onderneming" wordt 
gedefinieerd als , ,aile natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame 
wijze een economisch doel nastreven" (art. 1a). Ook op Europees 
niveau is het ondernemingsbegrip ingeburgerd (b.v. art. 85-86 EEG
verdrag). Volgens Van Gerven zet het ondernemingsbegrip zich wei 
niet sterk door in o.m. de landbouwsector en deze van de vrije 
beroepen(172). Nochtans is zeker op Europees vlak de klassieke 
uitsluiting van de vrije beroepen uit het handelsrecht voorbijge
streefd(173) (b.v. art. 2.1 van de voor de NWHP zeer relevante 
Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame, Pb.L.250, 19 
september 1984). 
De verkoper in de zin van de NWHP wordt als volgt gedefinieerd. 
1) ,Elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, die produkten of diensten te koop aanbieden of 
verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op 
de verwezenlijking van hun statutair doel". 
Een handelaar (,commen;:ant") is een koopman in de zin van art. 1 
Wb.Kh.(174). Uiteraard worden hier ook de handelsvennootschap
pen bedoeld. Een ambachtsman, in de betekenis van art. 2 W. 18 
maart 1965 (B.S., 31 maart 1965), is ,iedere natuurlijke persoon die 

- geweenlijk,-hetzij- als-heefdbereep, -hetzij--als-bijbereep,kraGhtens 
een contract van huur van diensten, hoofdzakelijk materiele arbeids
prestaties Ievert voor zover daarmee geen levering van waren of 
slechts toevallige levering van waren gepaard gaat". 
Voor wat een ,beroepsactiviteit" is, kan worden gekeken naar de 
interpretatie van art. 1 Wb.Kh. Criterium is dat de betrokken daden 
gericht zijn op het met een zekere regelmaat verwerven van een 
inkomen(175). De definitie van diensten brengt met zich dat de hier 
bedoelde ,verkopers" van diensten steeds handelaren (kooplieden) 
in de zin van art. 1 W. Kh. zijn. Dit betekent ook dat dienstverlening 
door de beoefenaren van een vrij beroep hen niet tot ,verkopers" 
in de zin van de wet maakt. M.b.t. produkten vallen zowel handela-

(172) VAN GERVEN, W., e.a., o.c., 80-81. 
(173) STUYCK, J., ,L'acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale" in FAo
NART, J-L. e.a., O.C., 202. 
(174) Onder de gelding van de WHP werd aldus beslist door het Hof van Cassatie i.v.m. 
verkopen met verlies (Cass., 1 februari 1985, R. W., 1984-85, 2913, noot DE VROEDE, P. en 
3 november 1989, R. W., 1989-90, 1190 en R.C.J.B., 1992, 196, noot DE VROEDE, P.) en 
art. 54-55 (Cass., 3 november 1989, R. W., 1989-90, 1190) en dit begrip heeft dezelfde 
betekenis behouden (STUYCK, J., ,Algemene inleiding ... ", I.e., 21). 
(175) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 35 en VAN GERVEN, W. e.a., o.c., 67 en 122. 
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ren als niet-handelaren onder deze bepaling, b.v. de landbouwer, 
apotheker of kunstenaar die produkten verkopen. In geen geval 
worden de particulieren bedoeld die niet handelen in het kader van 
een beroepsactiviteit of die niet beschouwd worden als handelaar of 
ambachtsman(176). 
Dan zijn er nog de rechtspersonen die produkten of diensten te koop 
aanbieden of verkopen met het oog op de verwezenlijking van hun 
statutair doel. Uiteraard is er geen probleem als dat statutair doel 
winstoogmerk omvat (b.v. de reeds vermelde handelsvennootschap
pen). lndien dit niet het geval is, is er geen probleem m.b.t. produk
ten: de vzw Hulp voor Somalie die stickers verkoopt, de kloosterge
meenschap die kaas verkoopt, de beroepsvereniging die met het oog 
op de , ,studie, bescherming en ontwikkeling van de beroepsbelangen 
van de leden'' info-pakketten verkoopt. .. zijn verkopers in de zin van 
art. 1, 6a. In geval van dienstverlening moet, indien het statutair doel 
vrij is van winstoogmerk, gekeken worden naar het doel van de dienst 
als zodanig. Indien er op dat niveau winstoogmerk is, geldt de 
dienstverlener als ,verkoper". Immers, volgens het Hofvan Cassatie 
behoort winstoogmerk tot het wezen van een daad van koophan
del(177). Als de vzw Hulp voor Somalie een grote nieuwjaarsfuif 
organiseert ten bate van haar niet door winstoogmerk ingegeven 
doel, dan moet ze, voor wat die specifieke dienstverrichting betreft, 
als verkoper worden aanzien. Op het niveau van de dienst zelf moet 
dus worden nagegaan, geval per geval, of er winstoogmerk is(178). 
Dezelfde redenering geldt voor stichtingen en burgerlijke vennoot
schappen met handelsvorm. Voorwaarde daarbij is steeds dat het 
werkelijke statutaire doel wordt nagestreefd met het stellen van zulke 
dad en. 

(176) M.v.T., I.e., 7. 
(177) Cass., 19 januari 1973, R. W., 1972-73, 1381 en 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 1751. 
(178) Blijkbaar ook in deze zin: BALLON, G.L. en BILLIET, 1., ,De toepasselijkheid van de 
nieuwe handelspraktijkenwet op laboratoria van klinische biologie", noot onder Voorz. Rb. 
Antwerpen, 27 mei 1992, DAOR, 1992, nr. 25, 61 (,Het komt er dus op aan te onderzoeken 
of een bepaalde handeling, ongeacht de beroepsactiviteit van diegene die ze stelde, overeen
stemt met een van de in art. 2 en 3 W.Kh. opgesomde handelingen" waarbij vereist is ,dat 
de onder de opsomming ressorterende handeling met winstoogmerk werd gesteld"); M.v.T., 
I.e., 7. 
Contra: STUYCK, 1 ., ,Algemene inleiding ... ", I.e., 23 volgens wie het geen belang heeft of 
de aanbiedingen, ook van diensten, a! dan niet met winstoogmerk gebeuren; Voorz. Kh. Gent, 
14 december 1992, vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 86; 
ook FAGNART, 1-L., I.e., 262 is het met onze stelling niet eens aangezien, volgens deze auteur, 
de insluiting van o.m. VZW's in het toepassingsgebied van de NWHP ,,condamne ... Ia theorie 
classique suivant laquelle un acte de commerce est necessairement accompli dans un esprit de 
lucre". 
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2) ,De overheidsinstellingen of de rechtspersonen waarin de over
heid een overwegend aandeel heeft, die een commerciele, financiele 
of industriele activiteit aan de dag leggen en die produkten of 
diensten te koop aanbieden of verkopen". 
Belangrijk is te weten wat het onzorgvuldig gekozen , ,aan de dag 
leggen" (,exercer") betekent: moet men kijken naar de feitelijk 
ontplooide activiteit, of naar de hen ,officieel" opgedragen taak? 
Volgens de Raad van State geldt de daadwerkelijke activiteit, en niet 
het statutaire doel, als criterium(179). Hoewel deze bijklank niet 
aanwezig is in ,exercer", lijkt ,aan de dag leggen" inderdaad op 
het feitelijke gericht (vgl. art. 1, 3° W.17 juli 1975 m.b.t. de boek
houding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, B.S., 4 sep
tember 1975)(180). 
Voorbeelden zijn BRTN, NMBS, Belgacom, ... (181). In principe 
kunnen nu alle economische overheidsbedrijven en -instellingen, en 
niet meer enkel deze die het handelaarsstatuut bezitten, binnen het 
toepassingsgebied van de NWHP worden begrepen(182). M.b.t. 
dienstverlening is het dan belangrijk het volgende op te mer ken. Het 
ontbreken van een handelaarsstatuut(l83) belet niet dat deze rechts
personen daden van koophandel kunnen stellen(184), en dit ook 
w::~,nne~ de wetgev~r niets_ heeft bepa_ald lll· b. t. heJ handels- of 

(179) Advies Raad van State, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 947/1, 99. 
(180) Ook in deze zin: STUYCK, J., ,Algemene beschouwingen ... ", I.e., 14; SoURBRON, P., 
,De VZW als 'handelaar' en/ of 'verkoper': heden en verleden", noot onder Voorz. Kh. 
Kortrijk, 21 oktober 1991, Handelspr., 1991, 568. 
(181) Zie ter zake de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, B.S., 27 maart 1991. 
(182) DE VROEDE, P., I.e., 12 en STUYCK, J., ,Algemene inleiding ... ", I.e., 25. 
(183) Het Hof van Cassatie blijft ter zake blijkbaar bij zijn traditionele en strenge leer: zie 
Cass., 3 november 1989, R. W., 1989-90, 1190, R.C.J.B., 1992, 196 met een kritische noot van 
DE VROEDE, P. (Zie 1n deze zaak reeds Cass., 1 februari 1985, R. W., 1984-85, 2913, noot 
DE VROEDE, P. en Antwerpen, 12 januari 1988, Handelspr., 1988, 301). Ook in deze zin: 
Voorz. Kh. Brussel, 9 maart 1990, Handelspr., 1990, 581. In de rechtspraak en rechtsleer 
worden nochtans overtuigende argumenten aangehaald voor een verbreding van het hande
laarsbegrip: zie PEETERS, B., o.e., 281 e.v., ScHRANS, G., ,Levend en herlevend recht rond 
het winstoogmerk", T.P.R., 1986, 678 e. v. en 688 e. v. en de door deze auteurs geciteerde 
rechtspraak. 
(184) De intercommunales bieden een goed voorbeeld. Net als de vroegere Wet van 1 maart 
1922 (B.S., 16 maart 1922) bepaalt art. 3 van de Wet van 22 december 1986 (B.S., 26 juni 
1987) dat zij, ongeacht hun vorm en doe!, geen handelskarakter hebben. Ben intercommunale 
kan echter wei daden van koophandel stellen: Cass., 17 februari 1938, Pas., 1938, I, 52, cone!. 
Proc.-Gen. LECLERCQ, P.; MAES, R. e.a., De intereommunales, Brugge, Vanden Broele, 
1992, 362 e.v.; VAN HAEVERBEECK, J., Les intereommunales, Brussel, Nemesis, 1988, 84. 
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burgerrechtelijk karakter van hun verbintenissen(185). Het betreft 
een feitenkwestie, waarbij het doel van de dienstprestatie als zodanig 
moet worden onderzocht(186): bepaalde handelingen kunnen, on
dergeschikt aan en gesteld met het oog op de verwezenlijking van een 
doel van algemeen belang, met winstoogmerk worden gesteld (cf. 
supra, per analogie, de VZW's). 
Het ruime ,commerciele, financiele of industriele activiteit" omvat 
nagenoeg de ganse economische sector, met als wellicht belangrijkste 
uitzondering de landbouw (cf. art. 2 Wb.Kh.). De Vroede(187), 
Fagnart(188) en Stuyck(189) gaan ervan uit dat commerciele, finan
ciele en industriele activiteit elkaar uitsluitende begrippen zijn. Com
merciele activiteit verwijst dan naar de gekende daden van koophan
del; de bedoelde financiele activiteiten zijn deze niet bedoeld in art. 2 
Wb.Kh., b. v. onderlinge verzekering; met industriele activiteit wordt 
klaarblijkelijk verwezen naar de delfstoffennijverheid (voor zover 
die niet gepaard gaat met een bewerking van de gedolven grondstof). 
M.i. heeft het weinig zin om met een zo enge interpretatie te werken 
die aan ,,financiele activiteit'' nagenoeg elke betekenis ontneemt (cf. 
supra). Mede op grand van de Franse tekst (,une activite a caractere 
commercial, financier ou industriel") rnoeten commerciele en finan
ciele activiteit rn.i. los van elkaar worden begrepen, wat als belang
rijkste voordeel heeft dat aan de gebruikte begrippen een reele 
inhoud kan worden gegeven. Immers, de definitie van art. 1, 6(b) 
wordt opnieuw aangeknoopt aan produkten en diensten. Inzake 
produkten is er geen probleern. ,Diensten" verwijst naar de daden 
van koophandel. Dit heeft tot gevolg dat de instellingen en rechtsper
sonen die een financiele activiteit uitoefenen de facto uit het toepas
singsgebied van deze bepaling worden gesloten indien men de inter
pretatie van De Vroede, Fagnart en Stuyck volgt. Immers, zij vervul
len dan geen diensten in de zin van de NWHP. En zulk resultaat kan 
de wetgever toch niet bedoeld hebben toen hij dergelijke expliciete 
opsomming rnaakte. Aan ,comrnercieel" moet dus de betekenis van 

(185) In het geciteerde arrest van 3 november 1989 sprak het Hof van Cassatie zich ook enkel 
uit over de kwalificatie als ,handelaar": ,Overwegende dat het wettelijk statuut van verweer
ster verhindert dat zij als kooprnan in de zin van het Wetboek van Koophandel wordt 
aangernerkt, wanneer zij daden zou verrichten die door dat wetboek als daden van koophandel 
worden aangernerkt, en zelfs wanneer zulke daden niet tot het voorwerp van haar wettelijke 
opdracht zouden behoren." 
Contra: FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht I, Brussel, Bruylant, 1976, 120; 
VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1976, 18-20. 
(186) Cone!. Proc.-Gen. P. LECLERCQ bij Cass., 17 februari 1938, Pas., 1938, I, 56. 
(187) DE VROEDE, P., I.e., 13. 
(188) FAGNART, J-L., {.c., 262-263. 
(189) STUYCK, J., ,Algernene inleiding ... ", I.e., 24. 
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het gewone taalgebruik (,,tot de handel behorend' ')worden gegeven; 
,financieel" ver:wijst ook naar deals daden van koophandel gekwa
lificeerde financiele activiteiten. 
3) , ,De personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor 
rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede 
derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciele, financiele of 
industrii.~le activiteit uitoefenen en die produkten of diensten te koop 
aanbieden of verkopen''. 
Met deze omschrijving slaagt de wetgever erin om en de vorige 
categorieen nogmaals te vatten en nog andere , ,personen'' binnen het 
toepassingsgebied van de wet te brengen. De hele categorie 6b wordt 
gevat; het verschil met categorie 6a is dat nu niet elk beroep in 
aanmerking komt, maar enkel de commerciele, financiele of indus
triele activiteiten (cf. supra). M.a.w. de landbouwer die zijn eigen 
produkten verkoopt valt onder 6a, maar aangezien hij geen commer
ciele, financiele of industriele activiteit uitoefent is hij geen verkoper 
in de zin van 6c. Voor het overige gaat 6c verder dan 6a en 6b. Br 
wordt geen vereiste gesteld van een beroepsactiviteit (maar nog wel 
van een activiteit, d.w.z. dater een vereiste is van enige duurzaam
heid; een louter occasionele verkoop is m.i. geen commerciele activi-

- teit)ngch-dat-de-tekoopaanbiedingen-en-verkopen-gebeuren-met-het- _ 
oog op de verwezenlijking van een statutair doel. Ook, en vooral, 
is er de nadrukkelijke vermelding ,met of zonder winstoogmerk". 
,Diensten" verwijst nog steeds naar de objectieve daden van koop
handel, maar nu worden ook diegene bedoeld die zonder winstoog
merk worden gesteld. 
Ben revolutionair ingesteld arbeider die na zijn werkuren een weke
lijks strijdblad bijeenschrijft en dit tracht te verkopen, is een verko
per in de zin van art. 1, 6(c)(190). Ben persoon die tijdschriften 
verkoopt in naam en voor rekening van een religieuze sekte met 
rechtspersoonlijkheid (b. v. VZW) vertegenwoordigt deze sekte en de 
handelingen gelden dus als waren ze gesteld door de VZW zelf 
( = 6a). Heeft de sekte geen rechtspersoonlijkheid, dan treedt die 
persoon op in eigen naam, zij het voor rekening van een derde, en 
is hij een verkoper op grond van 6c. Als de bestuurders van een VZW 

(190) Zie het voorbeeld van de postzegelverzamelaar bij STUYCK, J., , ,Algemene inleiding ... '', 
I.e., 26. Deze interpretatie wordt niet gedeeld door SCHAMP, J. en VAN DEN ABBEELE, M., 
I.e., 591; het belang dat deze auteurs hechten aan het professionele karakter van de activiteit 
van de verkoper is evenwel misplaatst, gelet op de tekst van art. 1,6(c). 
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optreden buiten het statutair doel kunnen ze via art. 1, 6(c) onder 
de bepalingen van de NWHP worden gebracht(191). 
De NWHP heeft de (in de WHP gebruikte, maar niet gedefinieerde) 
term , , verbruiker'' afgezworen en gebruikt consument als relevant 
aanknopingspunt(192). Een consument in de zin van de NWHP is 
, ,iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor 
niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte produkten of 
diensten verwerft of gebruikt'' (art. 1, 7°). Het doorslaggevende crite
rium is dus de bedoeling van de , , verwerver'' van de produkten of 
diensten: ligt het in zijn bedoeling er een niet-professioneel gebruik 
van te maken (en wei een uitsluitend niet-professioneel gebruik), dan 
is hij een consument, ongeacht de veronderstellingen dienaangaande 
van zijn tegenpartij. De hoedanigheid van de tegenpartij, die vooral 
belangrijk is voor de toepassing van de regelingen inzake onrechtma
tige bedingen en verkopen met verlies, zal moeten blijken uit de 
omstandigheden van de aankoop (b.v. het aldan niet vragen van een 
factuur ... ). 
,Niet-beroepsmatige doeleinden" (,des fins excluant tout caractere 
professionnel")(193) betekent dat de verwerver die produkten of 
diensten helemaal niet wil aanwenden bij de uitoefening van zijn 
beroep(194). Koopt een krantenhandelaar of een kapper een compu
ter ,voor de zaak", dan zijn er beroepsmatige doeleinden, en is die 
handelaar dus geen consument. Als het produkt (de dienst) enkel 
gebruikt wordt bij de uitoefening van het beroep, maar niet het 
voorwerp is van de uitoefening (en dus niet bewerkt of doorverkocht 
zal worden), is de koper geen consument. Nochtans zijn de betrokken 
(rechts)personen dan even goed, m.b.t. dat produkt of die dienst, 
onwetend en beschermenswaardig. Dit subjectief bestemmingscrite
rium wordt echter al gedurende enkele decennia in ons recht gehan
teerd(195). Een zelfde consumentenbegrip wordt trouwens gebruikt 
in meerdere Europese verdragen(l96). En n.a.v. een prejudiciele 

(191) SWENNEN, H., o.c., 26; zie Voorz. Kh. Luik, 4 maart 1993, vermeld door DE BAUW, 
H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 201. 
(192) Cf. Verslag Die! ens, I. c., 35. ,Consument" wordt steeds meer gebruikt, zowel in andere 
Belgische wetteksten als op Europees vlak. Bovendien wordt zo overeenstemming bereikt met 
de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S., 9 juli 1991, err. 6 augustus 1991). 
(193) In tegenstelling tot het aanvankelijk gebruikte, voor prive-doeleinden" zou deze formu
lering ondubbelzinnig zijn: Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 23. 
(194) M.v.T., I.e., 7; SCHAMP, J. en VAN DEN ABBEELE, M., I.e., 592. 
(195) Cass., 23 apri11951, J. T., 1951, 397. Recente voorbeelden zijn Voorz. Kh. Leuven, 23 
oktober 1990, Handelspr., 1990, 50 en de definitie van consument in art. 1 W. Cons. (I.e.). 
(196) Zie de voorbee!den bij SCHAMP, J. en VAN DEN ABBEELE, M., I.e., 593-594. 
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vraag over de EEG-Richtlijn van 20 december 1985 (Pb.L. 372, 31 
december 1985) paste het Europees Hof van Justitie net hetzelfde 
criterium toe(197). Het Hof maakte daarbij duidelijk dat een hande
laar geen consument wordt wanneer hij handelt buiten zijn speciali
teit(198). Toch zijn niet alle Belgische rechters en auteurs het daar
mee eens(199). Ook bij de parlementaire voorbereiding waren som
mige kamerlederi van oordeel dat handelaren die uitrustingsgoederen 
aankopen die ze niet verder verkopen, als consumenten moeten 
worden beschouwd(200). Het hoger gegeven voorbeeld van de com
puter is nog vrij normaal. Een juiste toepassing van de definitie 
betekent evenwel dat een persoon die een hemd koopt, geen consii
ment is indien hij dat hemd zal gebruiken bij de uitoefening van zijn 
beroep. Hetzelfde voor schoenen ... Nochtans streeft de NWHP 
vooral consumentenbescherming na. Alle basisdoelstellingen van de 
WHP (vrijwaring van het algemeen belang, bescherming van de 
middenstand en van de belangen van de consument) worden nog 
steeds in acht genomen, maar het zwaartepunt zou in de richting van 
dit laatste oogmerk verschoven zijn(201). De uitwerking daarvan 
blijkt echter niet altijd feilloos te verlopen. M. b. t. het be grip ,consu
ment" hanteert de NWHP dus een strikt bestemmingscriterium (al 
danniet b~Qer>smatig~ d_oel~ind~l!) en_,,Q~!"Q~_'_ll1__9~t_daarbij begs~- _ 
pen worden in de hoger aangegeven betekenis. 
Zoals ook hoger gezegd, zijn ,produkten" en ,diensten" de belang
rijkste aanknopingspunten van de NWHP. Ten eerste zijn de overige 
definities in functie van produkten en diensten opgesteld. O.m. heeft 
dit tot gevolg dat dienstverlening door de beoefenaren van vrije 
beroepen volledig buiten de NWHP valt, evenals de verkoop en de 
verhuur van onroerende goederen (maar dan weer niet de dienstverle
ning door personen uit de onroerend goed-sector). Ten tweede is het 
aanknopingspunt ratione personae vaak veel ruimer dan verko
per/consument. De regelen inz. hoeveelheidsaanduiding (met uitz. 
van art. 10-11), etikettering, benaming van oorsprong, reclame (met 
uitz. van enkele bepalingen van art. 23), uitverkopen, waardebon
nen, openbare verkopen, afgedwongen aankopen en onwettige ver-

(197) H.v.J., 14 maart 1991, C-361/89, Jur., 1991, I-1206 (DiPinto). 
(198) WYTINCK, P., ,Een bijdrage tot een uniform consumentenbegrip? Het arrest van het 
Hof van Justitie in de zaak DiPinto", Handelspr., 1991, 202. 
(199) Antwerpen, 5 mei 1981, gecit. bij DE VROEDE, P. enBALLON, G.L., o.e., 29; FAGNART, 
J-L., I.e., 264. 
(200) Verslag Dielens, :t.e., 34. 
(201) BALLON, G.L., I.e., 59; FAGNART, J.L., I.e., 260. 
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kooppraktijken hebben een ruimer of ander aanknopingspunt dan 
verkoper en/of consument. 

5.B) Het gebruik van de aanknopingspunten ,verkoper" en ,con
sument" doorheen de NWHP 

De verboden en geboden van de NWHP zijn soms gericht tot 
eenieder. Ook al is een persoon geen verkoper in de zin van de wet, 
dan nog moet hij die bepaling naleven. Opnieuw kan echter de 
beperking door ,produkten" of ,diensten" belangrijk zijn. 

Ten eerste zijn er de aanduidingen van prijs- of tariefvermindering 
d.m. v. een bedrag of een kortingspercentage (art. 5). Het eerste 
artikel van de afdeling ,Prijsaanduiding" legt een verplichting van 
duidelijke aanduiding op aan verkopers die aan de consumenten 
produkten of diensten te koop aanbieden. Art.5 moet gelezen wor
den in samenhang met de overige artikelen van dezelfde afdeling. 
Aangezien art. 2 een prijsaanduidingsverplichting oplegt aan de 
verkopers, en art. 5 daar enkel op voortbouwt voor het geval er een 
prijsvermindering gebeurt, is ook deze laatste bepaling enkel tot 
verkopers gericht. De hier bedoelde prijsverminderingsaanduidingen 
zijn immers noodzakelijkerwijze ook prijsaanduidingen (cf. de rege
ling van art. 5 en de titel van de afdeling). Op grond van een zelfde 
redenering moet worden besloten dat de regeling van de volledige 
prijsaanduidingsafdeling, met inbegrip van art. 5, beperkt is tot 
tekoopaanbiedingen aan de consument. 

Hierbij moet ook worden gelet op art. 42 e. v. inzake prijsverminde
ringsaankondigingen. De omschrijving van het toepassingsgebied 
van de afdeling in art. 42 is niet beperkt tot verkopers. Dit is wei zo 
in de eerste paragrafen van art. 43 (de Franse tekst maakt de band 
tussen § 1 en 2 trouwens nog duidelijker dan de Nederlandse) maar 
de afsluitende § 5 heeft dan weer een algemeen toepassingsgebied 
(,Niemand ... ", ,Nul..."). Nochtans is de aard van de regeling 
zodanig dat een zekere duurzaamheid en het opereren vanuit een 
,inrichting" (,etablissement") wordt verondersteld (cf. art. 43, § 1 
en 2), zodat de facto enkel verkopers die in of vanuit een inrichting 
opereren onder de regeling vallen. De afsluitende § 5 moet dan 
worden gei:nterpreteerd louter i.v.m. de bewijslast, zonder dater de 
bedoeling achter schuilt om het toepassingsgebied van de regeling uit 
te breiden. 

De formulering van art. 42 kon beter. Gelet op de titel van de 
afdeling zijn de hier bedoelde ,aankondigingen die een prijsvermin-

149 



dering suggereren" werkelijke aankondigingen van verminderingen 
van de verkoopprijs. Deze afdeling is van toepassing op de aankondi
gingen van verminderingen van de verkoopprijs aan de consument, 
hetzij dat deze aankondigingen gebeuren d.m.v. een bedrag of kor
tingspercentage ( = overeenkomstig art. 5) hetzij d.m. v. het enkel 
suggereren van een prijsvermindering(202). Gebeurt de aankondi
ging aan niet-consumenten, en is ze niet reeel, dan zou de strijdigheid 
met de eerlijke handelsgebruiken kunnen worden ingeroepen, zij het 
dat er m.i. geen zindelijk gebruik van de wetgeving is wanneer men 
het op zichzelf duidelijke toepassingsgebied van een bepaling uit
breidt d.m.v. eeri beroep op een ander, maar algemeen artikel van 
dezelfde wet. Daarom gelden m.i., m.b.t. de aankondigingen aan 
niet-consumenten, geen identieke verplichtingen als m.b.t. de aan
kondigingen aan consumenten. Wei kan men op grond van art. 93 
en 94 eisen dat de aankondiging betrekking heeft op een daadwerke
lijke prijsvermindering. 
Ook is er de samenhang met het hoofdstuk over reclame. Zeer vaak 
zal de aankondiging van een prijsvermindering reclame zijn. Art.26 
vereist dat de bepalingen van art. 5 worden nageleefd in de reclame. 
Daarnaast is er het verbod van misleidende reclame. Op grond van 
art. 23, 1° en 2° (de kenmerken van een produkt of dienst, ,zoals 
depr!)so:f de wijze van vaststelling daarvan") wordt verboden -dat 
aankondigingen die als reclame bestempeld kunnen worden, ook 
wanneer ze tot niet-consumenten gericht zijn (dus b.v. in een vak
blad), misleidend zijn. Deze bepaling dwingt dus eveneens tot , ,eerlij
ke'' prijsverminderingsaankondigingen. 
Ondanks de titel van het betreffende hoofdstuk, is er geen aanwijzing 
dat de afdeling in:zake hoeveelheidsaanduiding beperkt wordt tot de 
kleinhandel gericht tot de consument. Derg'elijke beperking gebeurt 
in art. 7 (waar trouwens de zeer algemene term ,koper" wordt 
gehanteerd, cf. art. 7, 1 °) noch in de regeling zelf. Art.8, § 1 stelt een 
algemene regel, die dan in § 2, m.b.t. bijzondere produkten en 
beperkt tot de groothandel, wordt herhaald en uitgebreid (meer 
mogelijkheden worden gegeven). De slotparagraaf van art. 8 is het 
tegenbeeld van § 1 m.b.t. los verkochte produkten. Opnieuw geldt 
de verplichting ongeacht aan wie verkocht wordt of in welk stadium 
van het verkoop- of produktieproces men zich bevindt. 
Art. 8 beperkt zijn toepassingsgebied niet tot verkopers, wat vooral 
belangrijk is voor de toepassing van art. 8, § 1. Niet-verkopers 

(202) Zo ook: DE BAUW, H., {.c., Handelspr., 1991, 156; DE BROUWER, L., l.c., 76. 
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dienen evenwel niet de verplichtingen nate leven die worden opgelegd 
bij K.B. in uitvoering van art. 14, § 1 (b)-(f) of art. 15 (b)-(e) (t.g.v. 
de definitie van ,op de markt brengen"). Art. 10 en 11 sluiten aan 
bij art. 8, en geven extra bescherming als er een consument bij 
betrokken is. Het resultaat is dat de koper-niet-consument van 
geconditioneerde produkten op een hoeveelheidsaanduiding (i.e. 
minstens op het produkt of de verpakking) kan rekenen. M.b.t. los 
verkochte produkten geldt dat enkel voor de produkten die bedoeld 
worden in art. 8, § 3 (b.v. levering van zand). 
De reglementering van de benamingen van oorsprong heeft een 
algemene draagwijdte: de verboden van art. 20 en 21 richten zich tot 
iedereen, en ongeacht aan wie te koop wordt aangeboden of ver
kocht. 
De sterk gewijzigde definitie van reclame vermeldt verkoper noch 
consument. Eerst en vooral is ,elke mededeling ... " het aankno
pingspunt, ongeacht wie de mededeling doet(203) en eveneens onge
acht of die adverteerder (cf. het gebruik van die neutrale term in 
art. 24 en 27 NWHP)(204) de verkoop van zijn eigen produkten of 
diensten wil bevorderen. Dit heeft tot gevolg dat b.v. ook de kleine 
annonces van particulieren met verkoopsbedoelingen in kranten, 
huis-aan- huis bladen ... ,,reclame'' zijn(205). Een beroepsvereniging 
die zelf geen produkten of diensten verkoopt, maar een mededeling 
doet om de verkoop door haar leden te bevorderen, maakt .~recla
me". Dit is in tegenstelling met de reclamedefinitie in art. 2 van de 
EEG-richtlijn m.p.t. misleidende reclame, die enkel verwijst naar 
mededelingen , bij de uitoefening van een commerciele, industriele 
of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep"(206). 

(203) Reeds in de M.v.T. (I.e., 15) werd de wens uitgedrukt om ,reclame" niet meer te 
beperken tot handelspubliciteit. 
(204) Zie over het begrip adverteerder de door VAN DEN BERGH, R. (l.e., 54-55) geciteerde 
rechtspraak. 
(205) Contra: DE GRYSE, L., ,De vernieuwingen inzake reclame'' in STUYCK, J. en WYTINCK, 
P. (ed.), o.e., 40, die zich voor deze stelling baseert op het oorspronkelijke ontwerp en de 
Memorie van Toelichting daarbij. Tijdens de latere Senaatsdiscussie werd ,door de verkoper'' 
uit de definitie geschrapt, waarbij gesteld werd dat ,(Z)o vallen kleine, niet-professionele 
advertenties van particulieren ( ... ) eveneens onder de toepassing van de bepalingen inzake 
reclame, zodra ze het in art. 21 (het latere art. 22, JM) genoemde doe! nastreven" (Verslag 
De Cooman en Nicolas, I.e., 63). Men kan trouwens vermoeden dat de verdere verwijzingen 
in art. 23 naar verkopen door een , verkoper" een gevolg zijn van het niet aanpassen van het 
oorspronkelijke ontwerp aan de wijziging van de reclamedefinitie tijdens de Senaatsdiscussie. 
(206) Zoals hoger gezegd, valt dienstverlening door de beoefenaars van vrije beroepen buiten 
de NWHP. Zie terzake de eveneens reeds·vermelde Wet van 21 oktober 1992. 
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Nochtans worden de bijzondere verbodsbepalingen van art. 23 vaak 
gerelateerd aan verkopers. Art. 23, 3° verbiedt (mogelijke) mislei
ding omtrent de identiteit of de kwaliteiten van de verkoper van een 
produkt of dienst. Dergelijke formulering houdt op zichzelf niet 
noodzakelijk in dat de adverteerder zelf verkoper moet zijn(207). 
Wel is vereist dat hij die het produkt of de dienst wil verkopen, een 
,verkoper" in de zin van de NWHP is. Misleiding over de identiteit 
of kwaliteiten van een verkopende particulier of andere niet-verkoper 
ontsnapt dus aan deze regeling. Ben ruime interpretatie van art. 23, 
1° en 2°, en meer bepaald van misleiding over de kenmerken van een 
produkt of dienst, zou deze vorm van misleiding toch nog kunnen 
vatten. Nochtans is het m.i. onjuist om hetgeen niet wordt voorzien 
door een expliciete wetsbepaling toch te gaan regelen via een ruime 
interpretatie van een ander wetsartikel dat zelf in eerste instantie een 
ander toepassingsgebied heeft. Bovendien komt men dan in strijd 
met de structuur van art. 23, dat 1° en 2° concentreert op produkten 
en diensten, ongeacht de aanbieder ervan, en 3° daartegenover 
plaatst met zijn focus op de aanbieder (verkoper) van een produkt 
of dienst. 
Dezelfde redenering moet worden toegepast op de artikelen 23,6°, 
'?en 8°. De adverteerder moet niet noodzakelijkerwijze een verkoper 
zijn~ maar weCdienT die-gene die verkoopt e-en , verkoper'' te zijn in:
de zin van art. 1 NWHP. De ,andere" verkoper is dan ,een ander 
dan voor wiens produkten of diensten wordt geadverteerd"(208), en 
in elk geval een ,verkoper". Reclame voor de produkten of diensten 
van een ,niet-verkoper" wordt niet geviseerd(209). 
Ofschoon art. 23, 4° een spiegelbepaling is van de ruime arts. 23, 1°, 
2° en 3°, beperkt het zijn toepassingsgebied tot verkopers. Waar die 
eerste bepalingen (mogelijke) misleiding door het vermelden van 
gegevens verbieden(210), wordt in art. 23,4° misleiding door het 
weglaten van die gegevens geviseerd. De toepassing van art. 23, 4° 
zal trouwens moeilijker zijn daar het subjectieve element van de 
bedoeling te misleiden, moet worden aangetoond (vgl. art. 4.2 EEG
richtlijn: een beroep op art. 23, 1°, 2° en 3° moet dus nog mogelijk 

(207) Contra: VAN DEN BERGH, R., I.e., 10. 
(208) VAN DEN BERGH, R., I.e., 10-14. 
(209) Contra: VAN DEN BERGH, R., I.e., 11. 
(210) Maar zie ter zake EvRARD, J-J., ,Les articles 30-36 du traite CEE", J. T.-Droit Eur., 
1993, 12. 
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zijn)(211). Deze bepalingen (23, 1°,2° en 3°) worden overtreden als 
er feitelijke misleiding is of kan zijn, zelfs als dit niet de bedoeling 
van de adverteerder was. Net omdat de bedoeling moet worden 
aangetoond in 23, 4° is de beperking van het aanknopingspunt 
ratione personae tot verkopers onnodig. lmmers, misschien(212) was 
de wetgever van oordeel dat onervaren niet-verkopers niet aan het 
verbod van 23, 4° onderworpen kunnen worden aangezien hun 
advertenties soms misleidend (kunnen) zijn ten gevolge van het 
(onbedoeld) ontbreken van bepaalde informatie. Als het inderdaad 
die overwegingen waren die de wetgever inspireerden om het toepas
singsgebied tot verkopers te beperken, dan werden ze ontkracht 
zodra de verbodsbepaling enkel de bedoeling te misleiden trof. 
Art. 23, 9° maakt de verkoper tot een van zijn toepassingscriteria. 
Het is duidelijk dat de produkten en diensten waarover de reclame 
gaat, aangeboden moeten worden door een verkoper. Evenwel wordt 
niet met zoveel woorden gezegd dat de adverteerder zelf die verkoper 
moet zijn(213). Een niet-verkoper die adverteert voor een verkoper 
wordt eveneens geviseerd. 
De definitie van reclame wordt niet meer beperkt tot het doel van 
verkoopsbevordering ,bij het publiek" (cf. art. 19 WHP). Medede
lingen met verkoopsbevorderende bedoelingen zijn reclame, onge
acht tot wie en tot hoeveel personen(214) ze gericht zijn. Publiciteit 
voor professionelen wordt dus principieel onderworpen aan dezelfde 
regeling als rechtstreeks tot consumenten gerichte reclame. Dit begin
sel wordt evenwel niet volledig consequent doorgetrokken in art. 23. 
Art. 23, 10° (het sweepstake-verbod) neemt de consument als aan
knopingspunt en verbiedt in de mate waarin die reclame tot de 
consument gericht is(215). Art.23,13° neemt eveneens de consument 
als toepassingscriterium, maar verbiedt m.i. de bedoelde reclame ook 

(211) Zie Voorz. Kh. Brussel, 30 maart 1992, gecit. door VAN DEN BERGH, R., I.e., 19-20: 
door het gecombineerd gebruik van art. 23, 1°, 4° en 7° werd de klip van ,de bedoeling te 
misleiden" omzeild. 
(212) Het blijft giswerk omdat geen redenen werden opgegeven. Een amendement (Verslag 
De Cooman en Nicolas, I.e., 67) om het artikel te veranderen in ,die ... kunnen misleiden" 
werd zonder meer verworpen. 
(213) Contra: VAN DEN BERGH, R., I.e., 10. 
(214) Voorz. Kh. Brussel, 13 december 1990, Handelspr., 1990, 601. 
(215) Ook het ,toeval" moet beoordeeld worden vanuit het standpunt van de consument (en 
niet van de organisator van de sweepstake): Antwerpen, 29 juni 1983 en Voorz. Kh. Tongeren, 
16 februari 1993, resp. vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, 
nr. 353 en nr. 172. 
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als ze niet tot consumenten is gericht. Zulke reclame in vakbladen 
is verboden; de consument is enkel criterium voor de bedoelde 
produkten of apparaten(216). Men kan dit vergelijken met de struc
tuur van art. 85, dat ook niet-consumenten beschermt, maar wei de 
consument als aanknopingspunt neemt voor de omschrijving van de 
verboden praktijk. 
De bevoegdheden van de Koning concentreren zich wei op de be
scherming en de voorlichting van de consument. Daarbij wordt in 
art. 28, § 1, 1° toch elke reclame geviseerd, terwijl de in § 1, 2° 
bedoelde reclame kennelijk enkel tot consumenten gericht is. 
Art. 23, 12° neemt dan weer consumentenorganisaties als aankno
pingspunt. De bedoelde reclame wordt verboden, ongeacht wie ad
verteert of tot wie de reclame gericht is. ,Consumentenorganisaties" 
zijn evenwel het criterium bij de definiering van de verboden prak
tijk. Daarbij valt de slordige formulering op van art. 23, 12°, vooral 
wanneer vergeleken wordt met de heel nauw keurige omschrijving van 
dergelijke organisaties in art. 98, § 1, 4°. Het verbod in art. 1 (m.b.t. 
art. 3bis, 2°) van het Voorstel voor een richtlijn van de Raad inz. 
vergelijkende reclame en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG 
inzake.misleidende reclame (Pb.C. 180, 11 juli 1991) is terecht veel 
enger geformuleerd. Het hoeft niet te verbazen dat art. 23, 12° als 
eeri- ~.on:Z:inn1ge'-' bepafing-werd b-estempeld{2l7):-hefartikelviseert · 
elke organisatie die de verdediging van de belangen van de consumen
ten als zodanig behartigt, evenals elke verwijzing naar vergelijkende 
tests, ongeacht de omstandigheden van die verwijzing. 
Art. 30 herhaalt inz. injormatieverplichting een gekend principe van 
het verbintenissenrecht. De vermelding ervan, en de beperking tot de 
relatie verkoper-consument, heeft enkel zin met het oog op de 
stakingsvordering. 
Hoewel de wettekst (cf. art. 31: , ,partijen' ') anders zou kunnen doen 
vermoeden, moet men, mede gelet op de titel van hoofdstuk V, 
aannemen dat de regeling inzake onrechtmatige bedingen enkel geldt 
voor verkopen van produkten en diensten aan de consument. De 
wetgever opteerde dus voor een specifieke, maar wei verregaande 
bescherming. Gelijkaardige Duitse en Nederlandse wetgeving be
schermt ook niet-consumenten, maar beperkt zich tot de problema
tiek van de algemene voorwaarden. De Belgische beschermingsrege-

(216) Contra: VAN DEN BERGH, R., I.e., 7. Macht dat toch niet het geval zijn, dan kan, m.b.t. 
niet-consumenten, een beroep worden gedaan op de bepalingen inzake misleidende reclame. 
(217) BALLON, G.L., ,Reclame", I.e., 68. 
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ling is daarentegen niet afbankelijk van de wijze van totstandkomen 
van de overeenkomst(218). 
Men komt ook met het gemeen recht in aanraking waar het de 
regeling van de bestelbon betreft. Immers, daar de overeenkomst 
bestaat en zelfs reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd (door de consu
ment), zijn beide partijen gebonden, ongeacht of het een overeen
komst is tussen verkoper en consument dan wei tussen andere partij
en. Het voordeel dat art. 39 aan de consument voorbehoudt, is louter 
bewijsrechtelijk. 
De regeling van de verkopen met verlies wordt, net als in de WHP, 
aangeknoopt aan het begrip handelaar(219). Aan niet-handelaren is 
het toegelaten met verlies te verkopen, en zij kunnen zelfs belangheb
bend (cf. art. 98, § 1, 1 °) zijn met het oog op de stakingsvorderingen 
t.a.v. verkopen met verlies door concurrenten die handelaar zijn. Dat 
de aanknoping aan het handelaarsbegrip geen slordige vergetelheid 
van de wetgever is, wordt bewezen door de vergelijking van art. 40, 
lid 3 NWHP met lid 3 van art. 22 WHP. De laatste bepaling werd 
overgenomen, maar het ,aan de verkoper" werd zorgvuldig wegge
laten. De wetgever van 1991 behield bewust, op grond van een 
evidente beleidsbeslissing, de term ,handelaren" (cf. art. 41, § 1(f)). 
Het verbod van verkopen met verlies werd uitgebreid tot aile verko
pen i.p.v. enkel deze aan de consument (vgl. art. 22 WHP). en geldt 
dus in principe voor alle distributiestadia(220). Dit vrijwaart de 
middenstand echter niet van de door haar zo gevreesde harde prijs
concurrentie door grote distributiebedrijven. Ten eerste laat de grote 
inkoopmacht van deze laatsten hen toe toe lagere prijzen af te 
dwingen. Zo kan goedkoop worden verkocht zonder dat dit, vergele
ken met de bevoorradingsprijs, met verlies gebeurt. Een eventuele 

(218) DIRIX, E., ,De bezwarende bedingen in de W.H.P.", R. W., 1991-92, 564-565. Zie ook 
WoLFCARIUS, P., ,La protection du consummateur en matiere contractuelle: !a reglementa
tion des clauses abusives dans !a loi nouvelle du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
et !'information et !a protection du consommateur" in DE VROEDE, P. (ed.), o.c., 307-309. 
In tegenstelling tot het aanvankelijke Voorstel van richtlijn van de Raad betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb.C. 243, 28 september 1990), geldt de Richtlijn 
93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb.L. 95, 21 
april1993) enkel voor bedingen waarover niet afzonderlijk werd onderhandeld (art. 3, 1 "), d.i. 
,wanneer het (beding, JM), met name in het kader van een toetredingsovereenkomst, van 
tevoren is opgesteld en de consument dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft 
kunnen uitoefenen" (art. 3, 2", eerste lid). Art. 8 Rl. laat de Lid-Staten toe strengere bepalin
gen aan te nemen ter bescherming van de consument. Zie over de gevolgen van de richtlijn 
voor het Belgische recht: FLAMBE, M., ,Onrechtmatige bedingen", T.B.H., 1993, 643-644 
en 647-648. 
(219) Onder de gelding van de WHP werd beslist dat ,handelaar" in art. 22 WHP overeen
stemt met ,koopman" in de zin van art. 1 W.Kh.: Cass., 1 februari 1985, R. W., 1984-85, 
2911 met een kritische noot van DE VROEDE, P. 
(220) M.v.T., I.e., 3. 
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verplichting, op grond van art. 40, lid 5 opgelegd, tot het hanteren 
van een bepaalde minimale handelsmarge kan daaraan niets verande
ren. Men moet hierbij ook opmerken dat een eventuele tussenkomst 
van de Koning enkel het laatste stadium, dat van de verkoop aan de 
consument, treft. Ten tweede, en vooral, kopen dergelijke distribu
tiebedrijven meestal dadelijk bij de producent (fabrikant)(221). En 
ten gevolge van het in art. 40 gehanteerde criterium ontsnappen 
dezen aan het verbod. De handelaar kan inderdaad niet de producent 
(fabrikant) van het produkt zelf zijn. De definitie van verkopen met 
verlies geeft immers uitdrukkelijk de (her)bevoorradingsprijs aan als 
criterium, en deze zou ontbreken bij de fabrikant(222). Uiteraard is 
het moeilijker te weten of de producent de produkten met verlies 
verderverkoopt. Toch is dat zeker niet onmogelijk: welke fabrikant 
kan werken zonder degelijke kostprijsberekening? In bepaalde om
standigheden (cf. supra i.v.m. verlieslatende verkoop van diensten) 
kan worden opgetreden op grond van strijdigheid met de eerlijke 
handelsgebruiken(223). Het uitsluiten van een schakel in de produk
tie- en verkoopsketen uit het toepassingsgebied van een praktijk die 
de wetgever kennelijk als schadelijk aanziet, kan de gehele regeling 
hypothekeren en neerkomen op een door de overheid veroorzaakte 
concurrentievervalsing en bovendien op Europees vlak tot proble
merr aanleiding geveni. v;m. ·art. 30 · EEG-Verdrag(224). Een voor
beeld is de kledingzaak die zowel ,producent" is van bepaalde 
kleding (eigen merk) en tevens gewoon verkoper is van andere 
kleding, ingekocht bij de maker daarvan. De eigen kleding kan met 
verlies verkocht worden, terwijl men voor de andere kleding wei 
bepaalde hogere prijzen moet hanteren. Bovendien treedt de recht
spraak vrij soepel op bij de bepaling van wie producent is. Zo wordt 
een minimale bewerking of transformatie van het produkt vaak als 

(221) DE BROUWER, L., ,Les ventes reglementees" in FAGNART, J-L. e.a., o.e:, 273. 
(222) Gedr. St., Senaat, 1968-69, nr. 415, 18. Zie b.v. Gent, 15 juni 1989, Handelspr., 1989, 
104; Voorz. Kh. Brussel, 19 juni 1987, Handelspr., 1987, II, 239; Voorz. Kh. Kortrijk, 2 juni 
1986, Handelspr., 1986, II, 169; Voorz. Kh. Oudenaarde, 26 juni 1984, T.B.H., 1985, 137. 
(223) SWENNEN, H., I.e., 65-66; Voorz. Kh. Kortrijk, 2 juni 1986, Handelspr., 1986, II, 169. 
(224) SWENNEN, H., I.e., 74; WYTINCK, P., I.e. in STUYCK, J. en WYTINCK, P. (ed.), o.e., 
222-223. In antwoord op een prejudiciele vraag vanwege het "Tribunal de grande instance" 
van Straatsburg, besliste het E.G.-Hofvan Justitie (24 november 1993, C-267 /91 en C-268/91, 
Keck en Mithouard) dat art. 30 EEG-Verdrag , ,niet van toepassing is op een nationale 
wettelijke regeling die wederverkoop met verlies in het algemeen verbiedt". Gelet op de 
doorslaggevende overweging nr. 16, moeten m.i. ook art. 40-41 begrepen worden als zijnde 
in overeenstemming met het EEG-Verdrag. Het is evenwel niet waarschijnlijk dat de korte en 
merkwaardige motivering van het Hof een einde maakt aan de controverses ter zake. 
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voldoende aanzien om de wederverkoper eveneens als fabrikant te 
beschouwen(225). 
De factuurprijs is ook niet steeds de beste referentieprijs, aangezien 
hij vaak niet meer dan een element is in het geheel van de verkoop 
tussen de verschillende handelsniveaus. Denk aan franchising waar
bij de franchisenemer de produkten van de franchisegever verkoopt: 
de factuurprijs van een dergelijke verkoop kan niet vergeleken wor
den met de factuurprijs i.g.v. doorverkoop tussen handelaren die niet 
door een dergelijk systeem verbonden zijn. In die (franchise)hypo
these betreft het een voortverkoop tussen financieel zelfstandige 
(gescheiden) handelaars. Zelfs de prijs die door of aan een andere 
zelfstandige onderneming wordt gefactureerd kan dus, gelet op de 
concrete verhoudingen tussen zulke ondernemingen, een weinig ide
aal referentiepunt zijn(226). Uiteraard worden zulke problemen uit
vergroot wanneer de ondernemingen met elkaar in een groepsrelatie 
staan(227). 
Aan bepaalde verkopers wordt, ten gevolge van hun bijzonder sta
tuut en op grond van bijzondere wetsbepalingen, de verplichting 
opgelegd een bepaalde winstmarge door te rekenen: verkopen met 
verlies zijn dan verboden(228). De minder specifieke verplichting 
zich ter vrijwaring van de eerlijke mededinging te gedragen zoals 
normale marktdeelnemers en te streven naar een redelijke winst, leidt 
niet tot dezelfde conclusie, tenzij kan worden aangetoond dat het 
verkopen met verlies constant gebeurt of dat het tijdelijk verkopen 
met verlies, gelet op de omstandigheden, onzinnig is vanuit commer
cieel standpunt. Voorts kan in bepaalde omstandigheden worden 
opgetreden op grond van strijdigheid met de eerlijke handelsgebrui
ken(229). 
Belangrijk is de aan de zes uitzonderingen gekoppelde verregaande 
inbreuk op de contractsvrijheid. Stel dat een franchisegever met het 
oog op het behoud van het dure of ,exclusieve" imago van zijn 
produkten aan de franchisenemers verbiedt de door hem geleverde 
produkten met verlies te verkopen, hetzij aan de consument hetzij 

(225) PUTTEMANS, A., I.e., 226. Tijdens de parlernentaire voorbereiding werd zulke ornzeiling 
uitdrukkelijk afgewezen (M.v.T., I.e., 22; zie reeds Gedr. St., Senaat, 1968-69, nr. 415, 18). 
(226) Volgens Swennen (,Paneldiscussie", I.e., 126) dienen grote sarnenwerkingsovereen
kornsten waarbij o.rn. de levering van produkten is voorzien, niet aan bet verbod van art. 40 
te worden getoetst. Zo verkoopt een francbisegever produkten, maar bij verstrekt ook diensten 
(advies) binnen bet kader van dezelfde overeenkornst. 
(227) Cj. SWENNEN, H., !.c., 68. 
(228) Zie b.v. Belgacorn, art. 106 W. 21 rnaart 1991, I.e .. 
(229) Cj. de redenering via deW. 5 augustus 1991, /.c.: DE BAUW, H., I.e., 693-694 en 
SWENNEN, H., !.c., 67. 
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aan een andere handelaar (dumping in een goedkoper circuit). Het 
betreft hier een contractuele overeenkomst die ingegeven is door de 
rechtmatige commerciele belangen van de franchisegever(230). De 
toepassing van art. 41, § 2 kan dit opzet doorkruisen. 
Art. 41, § 1(f) houdt geen toelating in om structurele verschillen op 
te lossen door verkoop met verlies. Een kruidenier kan opmerken dat 
supermarkten in het algemeen tegen een lagere prijs verkopen. Dit 
is evenwel geen voldoende reden om zelf met verlies te gaan verko
pen, zolang de andere kruideniers min of meer dezelfde prijs als 
hijzelf aanrekenen. Het vage ,in het algemeen" betekent dat er 
meerdere, in elk geval meer dan een, handelaren moeten zijn die de 
lage prijzen toepassen; die ,andere handelaren" moeten bovendien 
directe concurrenten zijn en dezelfde distributiemethode gebrui
ken(231). 
Waardebonnen in de zin van de wet zijn documenten die door een 
handelaar, producent of invoerder worden verspreid. Nochtans 
wordt in art. 66 de , , verkoper'' geplaatst t.o. v. producent en invoer
der. Dit alles is vrij vreemd omdat de producent en de invoerder 
handelaren in de zin van art. 1 Wb.Kh. kunnen zijn en dus ook 
verkopers in de zin van art. 1 NWHP. Deze terminologie is enkel 

__ begrijpbaar indien , ,handelaar'' niet begrepen wordt als koopman 
in de zinvan-art.-i W.Kh.,rnaar weT als -,h1fct1ehanderdrijft" in 
de betekenis van het gewone taalgebruik en indien ook de betekenis 
van ,verkoper" wordt losgemaakt van art. 1 NWHP(232). De be
grippen in deze afdeling verwijzen dus in de eerste plaats naar 
commerciele categorieen. Degene die voordeel heeft van de bon is 
niet noodzakelijk een consument: de volgens deze wet toegelaten 
waardebonnen zijn inderdaad niet enkel diegene die door de consu
ment worden gebruikt. Dat art. 63 de term ,houder" gebruikt is 
logisch, vermits het gaat over toonderpapier. 
Art. 46 knoopt de uitverkopen niet steeds uitdrukkelijk aan de 
,verkoper" aan (cf 1°, 7° en 8°), maar dat dit wel de bedoeling is, 
blijkt uit art. 48. Uiteraard heeft het verbod van art. 47 wel een 

(230) Zie H.v.J ., 28 januari 1986, 161/84, Jur., 1986, 353 (Pronuptia) en de daarna uitgevaar
digde V erordening 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de toepassing van 
artikel85, lid 3 van het Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten (Pb.L. 359,28 december 
1988). 
(231) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 371; DE MEUTER, S., ,Ret progressief debacle 
van de wetgeving inzake verkopen met verlies", noot onder Antwerpen, 26 november 1990, 
Handelspr, 1990, 151; PUTTEMANS, A., I.e., 234; Voorz. Kh. Doornik, 21 oktober 1992, 
vermeld door DE BAUW, H., Nieuwsbrief Handelspraktijken, 1993, nr. 27. 
(232) DE VROEDE, P., ,De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de 
bescherming van de consument", R. W., 1991- 92, 799, nt. 56. 
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algemene draagwijdte. Er wordt geen uitdrukkelijke verplichting 
opgelegd de uitverkopen te richten aan de consumenten (zelfs niet 
door art. 46, 5°j 0 48, §~. 
De regeling van de so/den wordt aangeknoopt aan het assortiment 
van een verkoper, maar moet door iedereen worden nageleefd. De 
gevestigde handel (middenstand) wordt beschermd tegen gelegen
heidsverkopers (b.v. art. 51, § 1 en 3). Het betreft de verkoop aan 
consumenten. De ,plaatselijke verenigingen van verkopers" 
(art. 53, § 4) hebben al of niet rechtspersoonlijkheid. Doorslagge
vend is dat het geen individueel initiatief betreft, of dat de braderij 
plaatsvindt in aile verkoopspunten van een zelfde verkoper(233). 
De definitie van gezamenlijk aanbod is algemeen (art. 54, lid 1), het 
verbod (art. 54, lid 2) en de verdere regeling beperken zich tot de 
verhouding verkoper-consument (maar zie art. 62,8°)(234). Het ver
schil tussen art. 57, 1° en 57,4° is belangrijk. Terwijl het eerste artikel 
niet bepaalt dat de aanschaf van het gelijke produkt (dienst) bij 
dezelfde verkoper moet gebeuren, is dat welhet geval m.b.t. gelijk
waardige produkten in het laatste artikel. Art. 57, 4° betreft dus de 
zgn. klantenkaarten, terwijl art. 57, 1° de gewone kortingbons be
treft. Moeten m.b.t. die kortingbons de voorwaarden van afdeling 6 
inzake waardebonnen worden nageleefd? M.i. is dat niet het geval. 
De in art. 57, 1° bedoelde bons worden op zichzelf wel gratis aange
boden, maar dit wordt toch verbonden aan de verwerving van een 
hoofdprodukt of -dienst. Dit is niet het geval voor de in de volgende 
afdeling bedoelde waardebonnen. Art. 68 verbiedt de verspreiding 
van waardebonnen m.b.t. seizoensgebonden produkten(235) die gel
dig zijn in de zgn. sperperiodes. Betekent dit dat dan nog wei een 
bon in de zin van art. 57, 1° mag worden gegeven? M.i. niet omdat 
ook een dergelijke bon een ,prijsverminderingsaankondiging" in de 
zin van art. 42 is(236), en dat dit het criterium is voor de toepassing 
van art. 53. 
Dat ajgedwongen aankopen worden verboden door wie en aan wie 
ze ook gebeuren, is logisch. Belangrijk is vooral dat zo ook niet-con
sumenten worden beschermd. De initiatiefnemer van een afgedwon-

(233) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 174. 
(234) Het vroegere art. 35 WHP had een algemeen toepassingsgebied en beoogde , ,de verbrui
ker te beschermen tegen objectieve inbreuken zonder acht te slaan op de juridische hoedanig
heid van degene die de inbreuk pleegt'' (Voorz. Kh. Brussel, 25 april1980, B.R.H., 1982, III, 
324, noot BALLON, G.L.). 
(235) Voorz. Kh. Kortrijk, 24 december 1992, Cons., 1993, 277, noot DE VROEDE, P. 
(236) Verslag Dielens, I.e., 114; MAYAERT, P., ,Waardebonnen" in DE VROEDE, P. (ed.), 
o.e., 135. Zie echter SWENNEN, H., I.e., 92. 
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gen aankoop wil zich klaarblijkelijk beroepen op de stilzwijgende 
toestemming (door een louter stilzitten) van de geadresseerde. Naar 
gemeen recht wordt enkel een , ,omstandig stilzwijgen'' aanvaard. Bij 
professionelen kan zulk een omstandig stilzwijgen aanwezig zijn als 
de partijen in een voorafbestaande zakenrelatie tot elkaar staan, en 
dus met elkaars gewoonten goed vertrouwd zijn(237). Ten gevolge 
van art. 76 zal de toezender zich nu niet meer kunnen beroepen op 
een dergelijke voorafbestaande relatie als hij niet kan bewijzen dat 
er een uitdrukkelijk verzoek was voor elke toezending. En hoewel 
kwade trouw vereist is voor de strafbaarstelling (art. 103), ontslaat 
de aanwezigheid van goede trouw niet van de toepassing van het 
verbod. 
De regeling van verkopen op ajstand ziet enkel toe op de verhouding 
verkoper-consument(238). Dergelijke verkopen zijn toegelaten op 
voorwaarde dat bepaalde regels in acht worden genomen. Een vorm 
van verkopen op afstand wordt echter per se verboden: d.m.v. 
,postorderverkopen" aan personen die zijn opgenomen in psychia
trische of medisch-pedagogische instellingen,,(cf. supra). Een vaak 
genegeerd probleem bij de toekenning van een verzakingsrecht/be
denktermijn (art. 78, § 1; ook art. 89 inz. verkopen buiten de onder
nemill.g) is de combinatie daarvan met het huwelijksvermogensrecht. 
Zoals men weet, geldt t.a.v. het gemeenschappelijk vermogen inl:i:ei 
wettelijk stelsel de regel van het concurrentieel bestuur (art. 1416 
B.W.). Dit bestuur moet gebeuren ,in het belang van het gezin" 
(art. 1415, lid 2) en met de verplichting voor elk van de echtgenoten 
tot eerbiediging van de bestuurshandelingen die de andere echtgenoot 
stelde (art. 1416). Deze vorm van bestuur heeft een residuair karak
ter en geldt tenzij een afwijkende regeling (alleenbestuur/gezamen
lijk bestuur) is voorzien. Concurrentieel bestuur is dan de regelvoor 
,het grote belangrijkste deel van de contracten"(239), en dus ook 
voor de in de NWHP bedoelde ,aankoop" en verzaking. Een bij de 
verkoper onbekend persoon kan derhalve terugkomen op de door 
zijn echtgenoot aangegane verbintenis (indien voldaan werd aan 
eventuele, door de verkoper opgelegde, bewijsmodaliteiten). Dit is 
geen probleem van ,tegenstrijdige" rechtshandelingen, maar kan 

(237) VAN GERVEN, W., A/gemeen dee/, Brussel, Story-Scientia, 1987, 300. 
(238) De vereiste van een ,tekoopaanbieding ( ... )in het raam van een verkoopsysteem" sluit 
de telefonische bestellingen bij kruidenier, bakker, beenhouwer e.d. uit het toepassingsgebied 
van deze regeling. 

(239) BAETEMAN, G., ,Ret bestuur in het Belgisch wettelijk huwelijksvermogensstelsel: echt 
twee kapiteins op een schip?" inEen kapitein. Tweeschepen (Bunde/ Luytten), Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1984, 11. 
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toch grote feitelijke problemen stellen voor de verkoper die verplicht 
is een bedenktermijn toe te staan. Deze zal rekening moeten houden 
met het huwelijk van zijn wederpartij, o.m. bij het noteren van de 
gegevens ter identificatie van de overeenkomst. 
De definitie van kettingverkopen vermeldt uitdrukkelijk dat het gaat 
om een netwerk van ,aldan niet professionele verkopers". Typisch 
is inderdaad dat personen die beroepsmatig niet met de handel 
vertrouwd zijn, worden aangesproken. Het verbod van kettingver
koop treft eender wie, niet aileen verkopers in de zin van de wet. 
N.a.v. een voorgesteld en verworpen amendement zei de Minister 
evenwel dat personen die leden werven voor ziekenfondsen niet 
binnen de werkingssfeer van art. 84 vallen omdat het niet gaat over 
de verkoop van produkten en de personen die de wervingsactie 
voeren ,niet aan de definitie van verkoper lijken te beantwoor
den"(240). 
, Verkoop door een beroep te doen op een methode van kettingver
koop" is verboden, d.w.z. de organisatie van een dergelijke keten 
als verkoopsysteem. Ook deelname met kennis van zaken is verba
den, hetgeen een verbetering is t.o.v. het vroegere art. 52 WHP 
(hoewel de strafbaarstelling als ,oplichting" toch een bewijs van 
bedrieglijk inzicht vereiste). Het eerste lid van art. 84 beschermt nu 
vooral de personen die aangesproken worden om deel te nemen aan 
kettingverkopen zonder op de hoogte te zijn van de onwettigheid van 
het verkoopsysteem, en van de eraan verbonden risico's(241). Dit 
doel zou beter gerealiseerd worden indien het verbod niet beperkt 
bleef tot produkten die aan de consument worden verkocht(242). 
Het verbod van het sneeuwbalprocede treft het aanbod aan de 
consument. Het verbod van (bewuste) deelname wordt niet meer 
afzonderlijk vermeld, maar volgt uit de gelijkstelling met kettingver
koop. Een verbod van bewuste deelname is trouwens heellogisch. 
In die hypothese trachten de deelnemers op een voordelige wijze 
produkten te kopen in de wetenschap dat dit gebeurt ten koste van 
derden (de nieuw aangezochte deelnemers)(243) en omdat ook zij als 
verkopers optreden en zo het systeem doen functioneren(244). De 
aangesproken consument moet niet noodzakelijk zelf inschrijvingen 
verzamelen, leden werven, enz. Het volstaat dat er een voldoende 

(240) Verslag De Cooman en Nicolas, I.e., 218. 
(241) M.v.T., I.e., 42. 
(242) SWENNEN, H., I.e., 102. 
(243) Gedr. St., Senaat, 1968-69, nr. 415/1, 51. 
(244) SEGERS, N., Wet op de handelspraktijken, Lier, Van In, 1973, 104. 
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duidelijke b:and is tussen het aanbod en de ledenwerving ... Aangezien 
het verbod reeds het aanbod treft, is deze praktijk verboden, zelfs 
al wordt aan de consument ook de mogelijkheid geboden om het 
produkt aan de normale verkoopvoorwaarden te kopen. Een minder 
gelukkig gevolg van die wettelijke definitie is dat niet kan worden 
opgetreden tegen voorbereidende handelingen(245). Ook een 
redenering via het strafrecht (zie art. 105) kan die leemte niet weg
werken, want voorbereidende handelingen zijn in beginsel niet straf
baar. Onder de gelding van de WHP werd voorgesteld om op te 
treden op grond van art. 54: een voorbereidende handeling zou een 
daad zijn die tracht te schaden ... (246). Zo dit al aanvaard kon 
worden, geldt dit nu niet meer omdat de artikelen 93 en 94 betrekking 
hebben op elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad die 
verkopers of consumenten schaadt of kan schaden. Wei zou men 
kunnen steunen op de definitie van kettingverkopen. Art.84 zegt wei 
dat het verboden is te verkopen door een beroep te doen op een 
methode van kettingverkoop. Maar het is zo dat ,kettingverkopen" 
verboden zijn (zie art. 105), d.i. het opbouwen van een netwerk. Dit 
zou kunnen toelaten om, ondanks de strikte interpretatie van de 
strafwet, snel op te treden tegen ketting- en sneeuwbalverkopen en 
zodoende slachtoffers te vermijden. Uiteraard kan men ook optreden 
tegeri recla:me voor keftingv-erkopen, namelijk op grand van -de 
artikelen 23, 4°, 9° of 11° NWHP. 
De afdeling over verkopen buiten de onderneming is beperkt tot de 
transacties tussen verkoper en consument. Waar de reglementering 
van de ambulante handel (WAH) voornamelijk de bescherming van 
de gevestigde handel beoogt, concentreert de NWHP zich op de 
bescherming van de consument. Beide wetten hebben nu dezelfde 
definitie van ,consument", die breder is dan die van de Europese 
richtlijn. Daarin worden enkel de voor niet-professionele doeleinden 
optredende natuurlijke personen bedoeld; de ruimere omschrijving 
in de Belgische wetgeving is toegelaten op grond van art. 8 Rl. De 
in de WAH bedoelde ,verkopers" zijn de handelaren, en de perso
nen (al dan niet handelaren) die niet over een in het handelsregister 
vermelde vestiging beschikken. Ten gevolge van art. 5, 1° (,occasio
nele verkopen van goederen die de verkoper toebehoren") ontsnapt 
de particulier die eenmalig of toevallig eigen produkten verkoopt aan 

(245) DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., o.c., 503. 
(246) GOTZEN, M., ,Preventief aanwenden van de vordering tot staken voor en na het 
cassatiearrest van 4 juni 1976", R. W., 1976-77, 1795. Voor een toepassing daarvan: Brussel, 
4 december 1974, R. W., 1975-76, 888. 
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de nieuwe reglementering(247). Dit zorgt ervoor dat de in de WAH 
bedoelde verkopers beantwoorden aan de definitie van ,handelaar" 
in de richtlijn: een natuurlijke of rechtspersoon die de betrokken 
transactie sluit in het kader van zijn commerciele of beroepsactiviteit 
alsmede een persoon die namens of voor rekening van een handelaar 
optreedt. 
Belangrijk is de uitbreiding van het verbod van met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daden. Art. 93 neemt het ruimere , , ver ko
per" (i.p.v. handelaar en ambachtsman) als aanknopingspunt (maar 
vergelijk met art. 1a WEM, I.e., waarin het meer moderne begrip 
,onderneming" als aanknopingspunt wordt genomen); het nieuwe 
art. 94 verwijst nu ook naar (mogelijke) schade aan de belangen van 
een of meer consumenten(248). Beide artikels hebben ook een meer 
objectief toepassingscriterium (,schaadt of kan schaden") i.p. v. het 
intentionele/subjectieve ,schaadt of tracht te schaden" van art. 54 
WHP. 

6. BESLUIT 

Op 23 juli 1985 werd het wetsontwerp betreffende de handelspraktij
ken en de voorlichting en bescherming van de verbruiker bij de 
Senaat ingediend. Meer dan zes jaar later werd, in het Belgisch 
Staatsblad van 29 augustus 1991, de Wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument gepubliceerd. Gedurende deze lange tijdsspanne werd in 
Kamer en Senaat hard gewerkt. Op het eerste gezicht beantwoordt 
het resultaat aan de aldus gecreeerde verwachtingen. De NWHP 
biedt een mooi gestructureerd geheel, aangeknoopt aan acht algeme
ne definities. De wetgever getuigde van realiteitszin (b.v. het ruime 
verkopersbegrip) en hield rekening, zij het laattijdig, met de Europe
se richtlijnen ter zake. Bij nader toezien blijkt deze aanvankelijke 

(247) Met het oog op de wildgroei in de rommelmarkten en ten gevolge van meerdere 
rnisbruiken werd het wei noodzakelijk geacht om bij K.B. een regeling uit te werken (M.v.T., 
I.e., 6). 
(248) De verwijzing in art. 94 naar de eerlijke handelsgebruiken wordt terecht bekritiseerd, 
b.v. door BALATE, E., ,Norme(s) de loyaute: pertinence et contradiction" in BALATE, E. en 
STUYCK, J.(ed.), o.e., 182 e.v.; EVRARD, J-J., I.e., 696; STUYCK, J., ,L'acte contraire aux 
usage honnetes en matiere commerciale", I.e., 165 e.v. met in het bijzonder op p. 167: ,La 
notion d'usages honnetes en matiere commerciale devra necessairement evoluer vers une norme 
de loyaute a l'egard du consommateur, en d'autres termes vers une obligation generale d'un 
comportement demarche qui tient suffisament compte de !'interet du consommateur. La tache 
de definir cet interet revient au juge. Celui-ci doit a son tour tenir compte d'un droit qui 
organise de plus en plus une protection des interets economiques du consommateur". 
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tevredenheid niet volledig terecht te zijn. De definities van art. 1 zijn 
nodeloos ingewikkeld (b.v. ,verkoper"), te beperkt (,diensten", 
,consument"), onduidelijk (,etikettering") of overbodig (,op de 
markt brengen"). Bij het uitwerken van de wet schonk de wetgever 
onvoldoend~ aandacht aan de samenhang tussen de bepalingen van 
een zelfde afdeling (b.v. art. 63 en 64), van verschillende afdelingen 
(b.v. art. 41 'en 43), van verschillende hoofdstukken (b.v. art. 5, 26 
en 42 e.v.; art. 13 en 22) of werd onvoldoende rekening gehouden 
met de invloed van andere wetgeving (b. v. de samenhang tussen 
NWHP en WAH). Het toepassingsgebied van sommige regelingen 
is onduidelijk (b.v. art. 23) of bedenkelijk (b.v. art. 40-41). De 
omzetting van de Europese richtlijnen, die ook in deze materie steeds 
talrijker en belangrijker worden, gebeurt zeker niet feilloos (b.v. 
art. 89, lid 3). Vele door de wetgever gebruikte begrippen zijn 
onduidelijk of leiden tot onzekerheid: ,commerciele, financiele of 
industriele activiteit" (art. 1, 6°), ,kunstvoorwerpen" en ,voorwer
pen uit een verzameling" (art. 69, 3°), ,postorderverkopen" 
(art. 77), ... Bovendien wordt in de NWHP opvallend vaak een te 
verregaande ,uitvoerings"-bevoegdheid gegeven aan de Koning. 
Daarmee wordt het fundamentele probleem van dergelijke handels
praktijkenreglementering duidelijk. De wetgever verdient zeker lof 
voor zijn paging misbruiken -tegen te gaan, en consumentenbescher
ming te garan;deren. Maar men dient zich eerst en vooral af te vragen 
of zulke gedetailleerde wetgeving daartoe een goed middel is. De 
wetgever loopt het risico de praktijk achterna te hinken, en de 
beoogde resultaten niet te bereiken. Men kan de vraag stellen of de 
wetgever er niet beter aan zou doen zich zoveel mogelijk te beperken, 
in zoverre het Europese recht dit niet verhindert, tot een op algemene 
wijze geformuleerd verbod van met de ,eerlijke handelsgebruiken" 
strijdige daden (in de zin van art. 93-94 NWHP), waarbij de concrete 
invulling aan de rechter wordt overgelaten. 
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SOMMAIRE 

LES POINTS DE REPERE DE LA NOUVELLE LOI SUR LES PRATIQUES DU COMMERCE 

Le present article comporte une analyse du champ d'application de la loi belge du 
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur I' information et la protection du 
consommateur (LPC), les , ,points de repere'' de cette loi constituant le fil conducteur 
de la presente analyse. 

Bien que le champ d'application de cette loi varie selon ses chapitres ou sections, 
1' article 1 er fournit une definition assez generale d'un certain nombre de notions 
utilisees en divers endroits dans la loi. 

A 1' en droit du champ d' application ratione materiae, les notions les plus importantes 
sont celles de produits (biens meubles corporels) et de services (actes de commerce, 
en ce compris par ex. le secteur financier et activites artisanales). Les valeurs mo
bilieres et les prestations de services y afferentes sont exclues. D'une fa~on pas 
toujours tres judicieuse, le champ d' application d'un certain nombre de dispositions 
est limite aux seuls produits. Ainsi, les services echappent a !'interdiction des ventes 
a pertes. L'avantage de !'exception a cette interdiction pour certains produits se 
trouve parfois compromis par le manque de coordination avec la section concernant 
les annonces de reductions de prix. Des considerations avant tout pratique sont fait en 
sorte que les regles relatives aux ventes a distance ne sont pas non plus (provisoire
ment?) applicables aux services. Par contre, !'interdiction des achats forces s'ap
plique aux services, cependant que I' extension du tres important chapitre concernant 
la publicite aux biens immeubles, droits et obligations (mais non aux titres ou effets) 
est certainement positive. Un accueil moins enthousiaste est accorde notamment aux 
regles peu claires concernant les bons de valeurs (qui peuvent se rapporter a un 
produit determine ou a plusieurs produits identiques), a !'utilisation des termes 
vagues d'objets d'art et de collection, et au manque de coordination entre les regles 
de protection afferentes aux-ventes conclues en dehors de l'entreprise (avec trans
position non antierement reussie de la directive 85/577 /CEE) et la loi de 1993 sur les 
activites ambulantes. 

Peu claires sont egalement les definitions et les regles sur l'etiquetage (manque de 
coordination avec les dispositions en matiere de publicite; contradiction avec le droit 
europeen). La mise sur le marche fait I' objet d'une definition inutile et excessive. 

Pour la definition du champ d' application personnes, les notions importantes sont 
surtout celles de vendeur et de consommateur. La large definition du ,vendeur" 
indique toute personne(nelle) intervenant dans les echanges commerciaux (par ex.les 
ASBL et les organismes publics). La notion de, ,consommateur'' se definie au depart 
d'un strict critere de protection: 1' acquisition ou !'utilisation de produits ou services a 
des fins excluant tout caractere professionnel. Le champ d'application des regles 
proprement dites n'est pas toujours limite a !'intervention de vendeurs ou consom
mateurs. Ainsi, le chapitre concernant la publicite a en principe une portee tout a 
fait generale. L'interdiction des ventes a porte, qui se trouve etendue a tous les 
stades de la distribution, pose ici egalement probleme. En utilisant comme critere le 
prix d'approvisionnement, des producteurs echappent a !'application de !'interdic
tion, ce qui peut entrainer une falsification de la concurrence (provoquee par les 
autorites). 

L'interdiction traditionnelle de pratiques contraires aux usages honnetes en matiere 
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de commerce est completee par une disposition parallele dont les inten3ts du ou des 
consommateurs constituent le point de repere. 

La conclusion est que la LPC ne repond pas a 1' attente, et ce notamment en raison de 
ses nombreuses ambiguites, du manque de coordination entre certaines dispositions, 
de la non-conformite avec le droit europeen et des, ,pouvoirs d'execution'' excessifs 
accordes au Roi par le legislateur. Peut-etre l'ambitieuse abondance de details de la 
LPC constitute-t-elle le principal probleme. La question est de savoir s'il ne serait pas 
preferable que la legislateur se limite a un nombre restreint de dispositions exprimees 
en une formulation generale dont la portee concrete serait laissee au juge. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ANHALTSPUNKTE DES NEUEN GESETZES UBER DIE HANDELSPRAKTIKEN (NGHP) 

Dieser Artikel behandelt den Anwendungsbereich des belgischen Gesetz vom 14. Juli 
1991 tiber die Hande1spraktiken, die Information und den Schutz des Verbrauchers 
(NGHP = neues Gesetz tiber Handelspraktiken). Als Leitfaden ge1ten dabei die 
sogenannten , ,Anhaltspunkte' '. Obwohl sich der Anwendungsbereich per Abschnitt 
oder Abteilung des NGHP unterscheidet, wird in Art. 1 eine Reihe von Begriffen 
allgemein definiert und weiter im ganzen Gesetz angewendet. 

Ftir den Anwendungsbereich ratione materiae sind besonders die Begriffe Produkte 
(die ki:irperlichen, beweglichen Sachen) und Dienstleistungen (Handelstatigkeiten, 
etw a auclf uas FinanZWesen, un-a-Han-awerktatigkeiterr) wichtig.-W ertpapiere-und- -
Dienstleistungen in diesem Zusammenhang werden ausgeschlossen. Auf nicht 
immer gerade verntinftige Weise beschrankt sich der Anwendungsbereich einiger 
Bestimmungen auf Produkte. So entgehen Dienst1eistungen dem Verbot des 
V erkaufs mit verlust. Der V orteil der fiir gewisse Produkte geltenden Ausnahme 
von diesem Verbot wird manchmal durch eine mange1nde Koordination mit der 
Abteilung die die Ankiindigung von Preisherabsetzungen behandelt, bedroht. 
Aufgrund zunachst praktischer Erwagungen wurde die Rege1ung hinsichtlich des 
Verkaufs auf Abstand (vorHiufig) auch noch nicht auf Dienstleistungen anwendbar. 
Anderseits gilt das Verbot eines aufgezwungenen Ankaufs jetzt wohl fiir 
Dienstleistungen und die Erweiterung des wichtigen Abschnitts iiber Werbung auf 
unbewegliche Giiter, Rechte und Verbindlichkeiten (jedoch nicht auf Wertpapiere) 
kann als positiv betrachtet werden. Weniger AnlaB zu Begeisterung bieten allerdings 
u.a. die undeutliche Regelung fiir Wertgutscheine (die sich auf ein bestimmtes 
Produkt oder auf einige identische Produkte beziehen diirfen), der Gebrauch der 
ungenauen Begriffe Kunst- und Sammelobjekte, und die mangelnde Koordination 
zwischen der Schutzregelung hinsichtlich des auBerhalb des Unternehmens abge
schlossenen Verkaufs (die eine nicht ganz gelungene Umwandlung der Richtlinie 
85/577/EWG darstellt) und dem Gesetz iiber ambulante Tiitigkeiten von 1993. 

Undeutlich ist auch die Definition und die Regelung der Etikettierung (mangelnde 
Koordination mit den Bestimmungen iiber Werbung; Rechtswidrigkeit dem euro
paischen Recht gegeniiber). Auf den Markt herausbringen wird dagegen auf unnotig 
und iibertrieben komplizierte Weise definiert. 

Fiir die Bestimmung des Anwendungsbereiche ratione personae sind vor al1em die 
Begriffe Verkiiufer und Verbraucher wichtig. Die umfassende Definition des 
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,Verkaufers" versucht alle im wirtschaftlichen Tauschhandel auftretenden juris
tischen Personen (etwa auch die Gesellschaften ohne Erwerbszweck und die offent
lichrechtlichen Organe) zu beschreiben. W er als Verbriiucher gilt, wird mit einem 
strengen Bestimmungskriterium definiert: dem ausschlieBlich fiir Nicht-Erwerbs
zwecke geltenden Erwerb oder Gebrauch von Produkten oder Dienstleistungen. Der 
Anwendungsbereich der eigentlichen Regelungen beschriinkt sich nicht immer auf 
das Auftreten von Verkaufern und Verbrauchern. So hat im Prinzip der Abschnitt 
tiber Werbung eine sehr allgemeine Reichweite. Auch hier bleibt das Verbot des 
Verkaufs mit Verlust, das auf alle Vertriebsstufen erweitert wurde, problematisch. 
Durch den Gebrauch des Bevorratungspreises als Kriterium entgegen Hersteller der 
Anwendung des Verbots- was an sich eine (von der Obrigkeit herbeigefiihrte) 
Konkurrenzfiilssschung veranlassen kann. Das herkommliche Verbot von Praktiken 
die gegen die anstiindigen Gebriiuche auf kaufmiinnischem Gebiet verstoBen, wird 
von einer Parallellbestimmung die die Belange der Verbraucher als Anhaltspunkt 
nimmt, ergiinzt. 
Der Beschluj31iiutet, daB das NGHP den Erwartungen nicht entspricht, u.a. wegen der 
vielen Ungenauigkeiten, der mangelnden Koordination zwischen den Bestimmun
gen, der Nicht-Angleichung an das europiiische recht und der zu weit reichenden 
,Durchfiihrungsbefugnisse" die der Gesetzgeber dem Konig gewiihrt. Das wich
tigste Problem an zich diirfte die anspruchsvolle Fiille von Einzelheiten in NGHP 
sein. Die Frage erhebt sich, ob sich der Gesetzgeber nicht besser auf eine geringere 
Zahl von allgemein verfiiBten Bestimmungen beschranken wiirde, deren konkrete 
Ausfiillung dem Richter tiberlassen werden konnte. 

SUMMARY 

THE POINTS OF DEPARTURE IN THE NEW ACT CONCERNING COMMERCIAL PRACTICES 

This article deals with the scope of the Belgian Law of 1417/1991 on Trading 
Practices and Information for and Protection of the Consumer (NWHP). The main 
source of guidance here is the various points of departure contained in the Law. Even 
though the scope of the law differs according to the chapter or the section of the 
NWHP, there are a number of concepts which are defined in a general way in 
Article 1 and which are subsequently used throughout the Law. 
As regards the substantive scope of the Law, it is especially the notions of products 
(i.e. tangible personal property) and services (commercial transactions, and therefore 
also the financial sector and crafts) which are relevant. Securities and related services 
are excluded from the area covered by the Law. The scope of a number of provisions 
of the Law is, on the basis of considerations which are not invariably appropriate, 
restricted to products. Thus services are not covered by the prohibition of selling at a 
loss. The advantage of being exempted from this prohibition, which is conferred on 
certain products, is at times endangered by a lack of co-ordination with the section 
dealing with price reduction announcements. On practical grounds, the rules con
cerning mail-order sales are not- at least not for the time being- made applicable 
to services either. On the other hand, the prohibition of enforced sales has now been 
made applicable to services, and the fact that the provisions of the important chapter 
on advertising have been extended to cover real property, rights and obligations, but 
not to securities, is certainly a positive development. However, there is less reason to 

167 



be enthusiastic about, inter alia, the unclear rules concerning vouchers (which may 
concern a certain product or a number of identical products), the use of vague terms 
such as , ,art objects'' and , ,collector's items'', and the lack of co-ordination between 
the rules protecting sales outside the business in question (which is a not entirely 
successful transposition of Directive 85/577/EEC) and the Law on itinerant activities 
of 1993. 
The definition and the rules concerning , ,labelling'' are also quite unclear (there is a 
lack of co-ordination here with the provisions regarding advertising, and a breach of 
European law). The term, ,to put on the market'' has been defined in a manner which 
is excessively complex. 
As regards the scope of the Law as to the persons, the terms , ,seller'' and 
,consumer" are particularly relevant. The extensive definition of the term ,sell
er" seeks to cover all the (legal) persons who are active in the world of trading (e.g. 
also non-profit making associations and legal persons governed by public law). 
Persons qualify as ,consumers" if they meet a strict criterion as to their objective, 
which is to acquire and consume products or services exclusively for non-profes
sional purposes. The scope of the actual rules is not invariably restricted to the 
activities of sellers and consumers. Thus, in principle, the chapter dealing with 
advertising is very general in its scope. The prohibition of selling at a loss, which 
has been extended to all stages of the distribution process, also poses a number of 
problems in this respect. By using the supply price as a criterion, producers do not 
come within the scope of this prohibition - which could result in a distortion of 
competition, in some cases caused by the public authorities. The traditional prohibi
tion of engaging in activities which are contrary to fair trading practice is supple
mented by means of a parallel provision which starts from the interests of the 
consumer. 
It is concluded that the NWHP does not meet the expectations made of it, on account 
of the many areas where there is a lack of clarity, the absence of co-ordination 
between the various provisions, the non-compliance with European law, and the 
excessive ,executory powers" given by the legislature to the King. It may well be 
that the ambitious detail in which the NWHP is drafted represents the main problem. 
The question arises whether the legislature would not be better advised to restrict 
itself to a limited number of provisions worded in a general manner, the practical 
details being settled by the courts. 

RESUMEN 

LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE LA NUEVA LEY SOBRE PAACTICAS DE COMERCIO 

Este articulo habla del ambito de aplicaci6n de la ley belga de 14 de julio de 1991 
sabre practicas de comercio y la informacion y protecci6n del consumidor (LPC). 
Para eso, el hila conductor esta formado por sus llamados , ,puntas de referenda''. 
Aunque el ambito de aplicaci6n es distinto segun el capitulo o la secci6n de la LPC, 
algunas nociones se definen de una manera general en el art. 1 y se continlian a 
utilizar mas adelante en la ley. 
Para el ambito de aplicaci6n ratione materiae, son importantes sabre todo las 
nociones de productos (los bienes muebles corporales) y de servicios (aetas de 
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comercio, es decir, tambien por ejemplo el sector financiero, y las actividades de 
artesanfa). Se excluyen los tftulos y las prestaciones de servicios que guardan 
relacion con ellos. De una manera que resulta a veces poco juiciosa, se limita el 
ambito de aplicacion de algunas disposiciones a productos. Asf, los servicios escapan 
ala prohibicion de vender a perdida. La ventaja de la excepcion a esta prohibicion 
vigente para ciertos productos se ve a veces amenazada por una falta de coordinacion 
con la seccion acerca de anuncios de reducciones de precios. Por motivos sobre todo 
practicos, la regulacion en cuanto a ventas a distancia tampoco se ha hecho aplicable 
a servicios (z,provisionalmente?). Por otra parte, la prohibicion de compras forzadas 
ahora se aplica efectivamente a los servicios, y la ampliacion del importante capftulo 
sobre la publicidad a bienes inmuebles, derechos y obligaciones (pero no a tftulos) 
seguramente es positiva. En cambio, menos entusiasmo despiertan, entre otros, la 
regulacion poco clara respecto a vales (que pueden guardar relacion con un producto 
determinado o algunos,productos identicos), el uso de los terminos vagos de objetos 
de arte y piezas de coleccion, y la falta de coordinacion entre la regulacion de 
proteccion con respecto a ventas fuera de la empresa (que es una conversion no 
completamente acertada de Rl. 85/577/CEE) y la ley de 1993 sobre las actividades 
ambulantes. 
Tam poco esta clara la definicion y la regulacion del etiquetado (falta de coordinacion 
con las disposiciones relativas ala publicidad; conflicto con el derecho europeo). El 
acceso al mercado se define innecesariamente y de una manera excesivamente 
complicada. 
Para la determinacion del ambito de aplicacion ratione personae, son importantes 
sobre todo las nociones de vendedor y consumidor. La definicion amplia de 
, ,vendedor'' intenta abarcar a todas las personas Gurfdicas) que intervienen en los 
intercambios comerciales (por ejemplo, tambien entidades no lucrativas y personas 
jurfdicas de derecho publico). Se determina quien es consumidor por medio de un 
criterio estricto de destino: la adquisicion o utilizacion: de productos o servicios 
exclusivamente para fines no profesionales. El ambito de aplicacion de las regula
ciones propias no siempre se limita ala intervencion de vendedores y consumidores. 
Asf, el capftulo sobre la publicidad tiene, en principio, un alcance muy general. 
Tambien aquf es problematica la prohibicion de vender a perdida, que fue ampliada a 
todos los estadios de la distribucion. Utilizando el criterio del precio de abasteci
miento, hay productores que escapan a la aplicacion de la interdiccion - lo que 
puede conducir a un falseamiento de la competencia (provocado por la 
Administracion publica). La prohibicion tradicional de actos contrarios a los usos 
del comercio honesto se completa con una disposicion paralela que tiene como punto 
de referenda los intereses del (de los) consurnidor(es). 
La conclusion es que la LPC no satisface a quien habfa depositado esperanzas en la 
iniciativa legislativa, entre otros a causa de las numerosas ambigiiedades, la falta de 
coordinacion entre las disposiciones, la no conforrnidad con el derecho europeo y las 
,competencias de ejecucion" demasiado amplias que confiere ellegislador al Rey. 
Quizas sea el mayor problema el caracter rninucioso, demasiado ambicioso de la 
LPC. Surge la pregunta sino serfa mejor que ellegislador se limitara a un mimero 
reducido de disposiciones formuladas en terminos generales, dejando al juez la 
interpretacion concreta. 
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