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Opwarmer 
Ongeoorloofde reclame-uiting? 

 
 
 
 
 
 

• Feit = geen Zwitserse producten, geen Zwitserse onderneming 
• Stel nu dat consumenten dat wel denken? Wat dan? 
• Relevantie? 
• Wie (adverteerder/klager) moet wat bewijzen?  
• Maakt het voor bewijslastverdeling nog wat uit wie klaagt (consument/concurrent)? 
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Inhoud 1. Kader schetsen: (Hoe en) Wie moet Wat bewijzen? 

 

2. Species van de onrechtmatige daad 

 

3. B2B or not 2B (maar B2C) 

 

4. Misleidende reclame 

 

5. Vergelijkende reclame 

 

6. Welk forum? 
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Hoe en Wie moet Wat - algemeen? 
Kader 

Artikel 152 Rv 
 

1. Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.  
2. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, 

tenzij de wet anders bepaalt. 
 

Artikel 150 Rv 
 

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of 
rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere 
regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de 
bewijslast voortvloeit.  
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Wie moet Wat – reclamezaken?  
Kader 

Vergelijkende B2C en B2B reclame 
• Artikel 6:195 BW 

 
• Op degene die inhoud + inkleding 

mededeling heeft bepaald (≠ medium), 
rust de bewijslast ter zake van de 
juistheid of volledigheid van de 
mededeling 
 

• En diegene is dan ook voor de 
ontstane schade aansprakelijk, tenzij 
tegenbewijs (weerlegbaar 
rechtsvermoeden) 
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Misleidende B2C reclame 
• Artikel 6:193j BW 

 
• Op de handelaar rust de bewijslast ter 

zake van de materiële juistheid en 
volledigheid van de informatie 
 
 
 

• Handelaar is voor de ontstane schade 
aansprakelijk, tenzij tegenbewijs 
(weerlegbaar rechtsvermoeden) 



OHP en MVR species van de onrechtmatige daad 
Omkering bewijslast 

Vijftal eisen onrechtmatige daad:  
 
1. onrechtmatige gedraging 

 
2. toerekenbaarheid van de daad aan de dader 

 
3. schade 

 
4. causaal verband tussen daad en schade  

 
5. relativiteit 
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B2B or not to B (maar B2C) 
Invoering Richtlijn OHP 
 
 
 
Na implementatie Richtlijn OHP: 
 
• Vergelijkende reclame (B2C en B2B)  art. 6:194a BW 

 
• Misleidende reclame B2B  art. 6:194 BW 

 
• Misleidende reclame B2C  

- consument ageert  art. 6:193a-j BW 
- concurrent ageert  ??? 
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3 visies  
Concurrent ageert tegen misleidende B2C reclame 

 
Concurrent moet beroep doen op: 
 
1. Art. 6:193a-j BW 

 
2. Art. 6:194 BW 

 
3. Art. 6:162 BW (reflexwerking art. 6:193a-j BW) 
 geen omkering bewijslast 

 
Gevolgen? 
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Misleidende reclame 
Wie moet Wat bewijzen? 

 
 
 
 

• Misleidend 

• onjuiste en/of onvolledige mededeling  
    bewijslast adverteerder 

 
 

  & 
 
 
 

• Die door haar misleidend karakter het 
economisch gedrag van de consument 
kan beïnvloeden (manipulatievereiste)  

    bewijslast klager 
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Misleidend? 
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Hof DH 15 maart 2011, IEPT20110315  
(Peteri / AB Powerselling) 

 
• Peteri (Quooker) / AB Powerselling (Zip Hydro Tap) 

 
 

• Gaat om aanprijzingen "kokend", "kokend heet" en "boiling" al dan niet i.c.m. 
aanduiding product (zijnde "water")   Zip Hydro Tap ≠ 100°C. 
 
 

• Is niet doorslaggevend. Gaat om verwachtingspatroon consument vanuit 
traditionele middelen om water te verkrijgen dat geschikt is voor het maken van 
thee, koffie, instant soep, babyvoeding, pasta en het “uitkoken” van babyflessen.  
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Misleidende reclame 
Hoe aantonen dat aan manipulatievereiste is voldaan? 

 
 
 

• Onjuistheid/onvolledigheid ziet op een factor die wezenlijk kan zijn voor de 
aankoopbeslissing ( bijv. marktonderzoek) 
 

• Onjuistheid/onvolledigheid m.bt. 1 v.d. aspecten vermeld in art. 6:194 (a)-(i) BW  
    adverteer kan zich niet verweren met stelling dat dat aspect irrelevant is  

 
• Geldt hetzelfde voor de aspecten vermeld in art. 193c-193g BW?? 
    relevant voor set van regels die concurrent moet inroepen i.g.v. B2C reclame??  
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Vzr. Rb. A’dam 18 februari 2011, IEPT20110218 
(Binckbank / Lynx) 

 
• Vergelijking tarieven door Lynx. Bepaalde kortingen Alex niet vermeld.  

 
• Dat het bij vergelijkende reclame niet is toegestaan om belangrijke informatie over 

de eigen onderneming of die van de concurrent onjuist te vermelden of weg te 
laten, geldt temeer indien sprake is van een complexe tariefstructuur. 
 

• Weglating is misleidend indien een aanzienlijk deel van de consumenten hierdoor 
in zijn keuze voor het aangeboden product wordt beïnvloed.  

    20% voldoende.   
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Vergelijkende reclame?  
Bewijsaandraagplicht op korte termijn 

 
 
Artikel 6:195 BW 
 
1. […] Ingeval van vergelijkende reclame dient degene die inhoud en inkleding van 

de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen 
korte termijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juistheid en 
volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame rust.  
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Welk forum? 
Invloed op omkeringsregel 

Kort geding 
 
• De bewijslastverdelingsregels zijn in KG niet rechtstreeks van toepassing 
   in de praktijk wordt er echter vrijwel nooit van afgeweken 
 
• Adverteerder moet aannemelijk kan maken dat hij de claim kan onderbouwen 

 
• Onvoldoende tijd om bewijs te verzamelen ≠ geldig excuus adverteerder 

 
• Risico dat Vzr. het bewijsmateriaal te gecompliceerd acht voor KG  
    risico voor adverteerder! 
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Welk forum? 
Invloed op omkeringsregel 

Reclame Code Commissie 
 
• http://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?paginaID=141: 

 
 
 
 

• In de algemene reclamecode vinden we dit uitgangspunt niet – expliciet – terug 
 

• Wel in twee bijzonder reclamecodes:  
- Art. 3 Milieureclamecode 
- Art. 21 Alcoholreclamecode   
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http://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?paginaID=141
http://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?paginaID=141
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