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Opzet & Plan
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Opzet

Pharmakon-gehalte bekijken van de regelgeving inzake vrijheid 
van ondernemen en reclame in het licht van duurzaam 
ondernemen

Plan

- Duurzaam ondernemen: what’s in a name?

- Probleem: de « iron cage of consumerism »

- Vraagstelling: wat is - in het licht van duurzaam ondernemen -
het pharmakon-gehalte van de regels inzake vrijheid van 
ondernemen en reclame



Duurzaam ondernemen: what’s in a name?
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“Prosperity” = de mogelijkheid of de 

vrijheid voor iedereen om te 

bloeien op het vlak van dezelfde 

basishoeften (gezondheid, voeding, 

onderwijs, inkomen, deelname aan 

de gemeenschap) en goed te leven 

binnen welbepaalde perken, 

rekening houdend met de eindige 

aard van de ecologische bronnen 

en de omvang van de globale 

bevolking
2009



Duurzaam ondernemen: what’s in a name?
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Zowel vandaag als in de toekomst 

voorzien in de behoeften, de 

ontwikkeling en het sociaal en 

psychologisch welzijn van elke 

persoon en 

waarbij tegelijkertijd het 

voortbestaan van het 

levensnoodzakelijke eco- en 

biosysteem van onze planeet 

wordt gegarandeerd. 

Kate Raworth

Doughnut Economics - Seven Ways to 

Think Like a 21st-Century Economist 

(2017)



Duurzaam ondernemen: what’s in a name?
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Duurzaam ondernemen = 

ondernemen op een manier die 
bijdraagt tot de totstandbrenging 
en instandhouding van de “sweet
spot” (…) “that is an ecologically
safe and socially just space for
humanity” of van “prosperity”, of 
die minstens hieraan geen afbreuk 
doet. 



Iron cage of consumerism…
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Iron cage of consumerism …
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?

arbeid

Inkomsten

kapitaal

Invest.

Productie Consumptie



…die leidt tot samenlevingbedreigende
excessen
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Vraag:

In het licht van deze vaststellingen en

in zoverre recht gedragsregels behelst die tot doel
hebben de samenleving te ordenen zodat ze kan 

standhouden

wat is het pharmakon-gehalte van de regels inzake
vrijheid van ondernemen en reclame?

Dragen zij bij tot duurzaam ondernemen of zijn zij

catalysator van deze excessen?
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Vrijheid van ondernemen

« juridische motor » van de 
(aanbodgestuurde) economie
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Door het recht erkende …
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- EU
- EHVJ: fundamentele vrijheden of vrijheden die 

met soortgelijke waarborgen worden omringd 

vormen integrerend deel van de algemene 

principes die het EHVJ  moet verzekeren => 

uitvloeisel grondrecht “eigendom”

- VWEU: vrijheid van vestiging (art. 49) / diensten 

(art. 56) – Diensten RL / RL e-commerce 

- Art. 16 Handvest Grondrechten van de EU - 2009 

: “De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend 

overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de 

nationale wetgevingen en praktijken.” 

- Raad van Europa

- EVRM: art. 8 (eerbiediging privé-leven), art. 5 

(vrijheid), art. 1 1e Protocol (eigendom)

- Internationaal => BUPO, UVRM

Verschillende grondslagen: Nat + Int

- BE:

- Expliciet : Decreet d’Allarde

=> art. II.3 WER : “Iedereen is 

vrij om enige economische 

activiteit naar keuze uit te 

oefenen”

=> geen grondwettelijk 

karakter

- Impliciet: artt. 12 & 22 Gec. 

GW.



Laissez faire…
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Publiekrechtelijk = verhouding 

met overheid

- Onthoudingsplicht : geen 

inmenging / beperking 

opleggen

- Toegang niet beperken

- Beschermingsplicht: vrijheid 

respecteren en beschermen bij 

uitvaardigen en toepassen  van 

regelgeving

Privaatrechtelijk = voor de 

onderneming in verhouding tot 

andere private actoren

Individu bepaalt vrij

- Of hij/zij een economische activiteit 

uitoefent

- Welke activiteit

- Hoe hij/zij zich organiseert (vorm, 

praktijken, mededinging)

- Met wie (contractvrijheid)



…maar niet zonder grenzen
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Art. II.4 WER

- De vrijheid van ondernemen wordt uitgeoefend met inachtneming van:

- de in België van kracht zijnde internationale verdragen
=> bijv. inzake uitstoot van broeikasgassen : Kyoto-Verdrag, Verdrag van Parijs COP 21

- van het algemeen normatief kader van de economische unie en de 

monetaire eenheid zoals vastgesteld door of krachtens de internationale 

verdragen en de wet

=> VWEU, ogv VWEU uitgevaardigde regelingen of beperkingen toegelaten door VWEU

- alsmede van de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen

- van de bepalingen van dwingend recht

 Onderneming moet deze regelingen respecteren 

 Rechter moet bij geschil uitoefening hieraan toetsen

 Impliciete erkenning dat (Be) wetgever kan

tussenkomen



…maar niet zonder grenzen (2)
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EU
- EHVJ

- Principe is te bekijken in het licht van de functie van deze vrijheid in de samenleving

- Beperking is dus mogelijk indien 
- gerechtvaardigd door doelstellingen van algemeen belang

- de wezenlijke inhoud van het recht niet wordt aangetast

- het geen disproportionele en onduldbare ingreep is gelet op het te bereiken doel

- Art. 52 Handvest Grondrechten => beperking toegelaten indien
- Bij wet

- Wezenlijke inhoud / kern van de vrijheid moet geëerbiedigd blijven

- Evenredigheidsbeginsel in achtnemen => alleen beperking indien
- indien noodzakelijk en

- daadwerkelijk beantwoordt aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de 

eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen 

Europa
- Art. 8.2 EVRM : “Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 

voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 



Pharmakon-gehalte ?
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- Vergif 
- Vrijgeleide voor elke economische activiteit, ook als die de samenleving schade 

toebrengt of ondermijnt => de juridische motor van de massaproductie

- Geneesmiddel 
- Dankzij de vrijheid kunnen innovatieve initiatieven gericht op de transitie naar een 

duurzame samenleving / duurzame ondernemingsinitiatieven het licht zien

- Antidotum  
- Regel legt zelf geen directe beperking op aan de handelingsvrijheid (“mits respect van 

het milieu, gezondheid, …”)

- Maar de wetgever kan optreden tegen de excessen die ingaan tegen het algemeen 

belang of in conflict komen met vrijheden van anderen
- Rechtmatige beperkingen  => moeten worden nageleefd door de onderneming

- Quid stilzitten wetgever? Kan de wetgever gedwongen worden om in te ingrijpen?

- Waarborgplicht tov andere grondrechten => afweging van grondrechten tov elkaar

- Aansprakelijkheid van de overheid bij nalaten?

- Private verhoudingen
- Horizontale werking – interpretatie / afweging van belangen

- Voor zover de activiteiten kwalificeren als rechtshandelingen: ongeoorloofd voorwerp / oorzaak 

van de rechtshandeling?

- Regeling vrijheid van ondernemen is geen beletsel voor regelgevend ingrijpen dat 

duurzaam ondernemen stimuleert



Reclame

zondige verlokking in een schapenvacht ?
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Ruime invulling
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- WER / RL oneerlijke handelspraktijken

« Iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks

ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, 

ongeacht de plaats of de aangewende

communicatiemiddelen »

Galbraith (Affluent society 1958 )

samen met het productieproces is het doel van reclame

« to create desires – to bring into being wants that

previously not exists » 



Maatschappelijke grens aan reclame?
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- Levensbeschouwelijk / ethisch perspectief: reclame = zondige verlokking
- Meeste religies verwerpen een materialistische genotscultuur en het aanzetten tot

een materialistische of consumptieve levenswijze

- Jef Van Bellingen =>  Plato - deugd van de « matigheid »  => soberheid & 

bescheidenheid

- Economisch perspectief : essentieel onderdeel van de vrijemarktwerking: 

- Noodzakelijke / nuttige vorm van informatie die afnemers helpt bij het autonoom

nemen van beslissingen => coördinerende rol van V&A in een vrije markt
- Door spel van V&A worden de goederen aangeboden waar mensen behoeften aan hebben =>afnemers

moeten vrij kunnen kiezen wat ze willen kopen => moeten geïnformeerd worden over het product

- Concurrentiebevorderend

- Afnemers zijn geen « onnozele schapen » en kunnen goed genoeg de werkelijke

aard van reclame inschatten

- Jeurissen: 
Vrije keuze (kennis van zake / 

rationeel + vrij van / weerstand

tegen controlerende invloeden die 

handeling determineren

Dwang : sterke financiële prikkels, 

propaganda, indoctrinatie, emotioneel

bespelen, inspelen op fantasie, 

irrationeel overreden, verlokking, 

verleiding, misleiding



Maatschappelijke grens aan reclame?
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- 2 vormen
- Cognitieve beïnvloeding: aanprijzen van functionele eigenschappen

- Affectieve beïnvloeding: beïnvloeden van verlangens en emotionele

beleving mbt producten door bijv. in te spelen op statuswaarde, koppelen

aan levensstijl en –opvattingen, psychologische/fysische/sociale 

voordelen

- Affectieve reclame is machtig middel tot artificiële creatie / verhoging van behoeften en 

verlangens om zo (over)productie te laten consumeren

- Affectieve reclame draagt bij tot cultuur van het consumentisme / consumptionisme: 
 identiteit van het individu wordt bepaald door het (door ondernemingen opgedrongen) 

consumptiepatroon;  consumptie is de sleutel tot het goed leven en het geluk, en leidt voor degenen

die geen middelen hebben tot een schuldenlast om relatieve deprivatie en statusangst te vermijden

« verlokkende reclame » => pharmakon-gehalte van de regels inzake

reclame?



Vrijheid van reclame, maar niet 
absoluut
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- Vrijheid van ondernemen => geen absoluut recht (cfr. supra)

- Commerciële uitoefening van het recht op vrije meningsuiting (art. 19 Gec.GW / 10 

EVRM / Art. 10 Handvest) 

- Betwist (zie NL GW) 

- Ook geen absoluut recht : kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, 

voorwaarden, beperkingen of sancties indien

- Bij de wet worden voorzien 

- Nodig in een democratische samenleving in het belang van (…) de bescherming van de 

openbare orde (…), de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, (…).

- Kan conflicteren met andere grondrechten (recht op leven, zelfbeschikking en zelfontplooiing

- Vrijheid van dienstverlening / elektronische handel

- EHVJ 4 mei 2017 (Vandenborght) absoluut verbod op alle reclame voor mond- en tandverzorgingreclame

is onverenigbaar met Unierecht (bescherming gezondheid en waardigheid beroep is een dwingende reden van algemeen

belang, maar algemeen verbod is disproportioneel (minder beperkend: inhoud communicatie bepalen)

- Hyperbolische reclame is toegelaten (art. VI.93 WER)
Overdrijvingen en superlatieven omtrent de kwaliteiten van een product/dienst die van dien aard zijn dat ze een

manifeste leugen bevatten en door de gemakkelijke consument kunnen worden doorzien en tot haar juiste proportie

kan worden herleid.



Beperkingen : quid verlokkende reclame?
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- Geen algemene beperking
- Specifieke regelingen : verbodsbepalingen voor bepaalde

producten (tabak, geneesmiddelen, Hyp/Cons. K), bijzondere

regeling voor bepaalde media

- Boek VI WER : 

- Beperkte inhoudelijke regeling van reclame (prijs / 

vergelijkende reclame)

- Machtiging aan de Koning om 
- Inhoudsvereiste van reclame vast te stellen voor de betere

voorlichting van van de consument

- Reclame te verbieden / beperken om veiligheid van de 

consument of het milieu te waarborgen (art. 35, § 1 WER)



Beperkingen : quid verlokkende reclame?
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- Aanknoping via de oneerlijke handelspraktijken?

- Misleidend
- Zwarte lijst: geen directe aanknoping

- Algemene omschrijving – VI.97 WER?
- Informatie die misleidt omtrent aard/kenmerken van een product

- Bijv. uitwerking van product voorstellen die dit niet heeft (haargroeimiddel)  => 

ook voor voorstellingen betreffende fysiek, psychologisch of sociaal beter zal

voelen / bevrediging van bepaalde verlangen of behoeften terwijl dit niet het 

geval is?

- Misleidende omisse?

- Agressief
- Zwarte lijst: VI.103, 5° WER: kinderen in reclame rechtstreeks ertoe aanzetten om 

geadverteerde producten te kopen of om hun ouders of andere volwassenen ertoe te 

overhalen die producten voor hen te kopen

- Algemene omschrijving: uitoefening van dwang (= uitbuiten van machtspositie

=>statusangst?)ongepaste beïnvmoeding keuzevrijheid/vrijheid van handelen

beperken/potentieel beperken

- Algemene norm? Strijdig met eisen van professionele toewijding + verstoring economisch

gedrag gemiddelde consument



Pharmakon-gehalte?
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- Principiële vrijheid van reclame is vrijgeleide voor « manipulatieve » reclame

- Wetgevende beperkingen zijn mogelijk voor zover noodzakelijk voor het algemeen

belang / bescherming openbare orde / gezondheid voor zover reclamevrijheid niet in 

diens wezen wordt aangetast en de beperking noodzakelijk en proportioneel is met doel

- Diverse gradaties van ingrijpen

- Volledig uitschakelen van « verlokkende reclame » 

- Enkel behoud van cognitieve reclame (objectieve informatieverstrekking over 

het product) ?

- Behoud van reclame maar algemeen verbod / beperking

- Aanzetten tot aankoop via het bespelen van emoties of via verwijzing

naar de fysieke, psychologische of sociale voordelen

- Aanzetten tot aankoop van producten of diensten die niet noodzakelijk

zijn of die de aangeprezen kenmerken niet helpen realiseren

- Waarschuwing over perverse effecten van reclame

« Pas op dit is reclame. Kopen maakt niet gelukkiger »

- Gerechtelijke toetsing : oneerlijke marktpraktijken / conflicten tussen vrijheden



Dank!

Vragen?
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