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AUTOMOTIVE RECLAME:
WAAROP DIEN IK TE LETTEN?
I. UW CHECKLIST VOOR AUTOMOTIVE RECLAME
1. EEN “RECLAME”?
Als reclame wordt beschouwd, iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft
de verkoop van uw producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.
Het gaat om reclame, zelfs indien de mededeling tot een enkele persoon gericht is.
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2. CHECKLIST
1. DENK ERAAN OM DE ADVERTEERDER, EN DESGEVALLEND DE KREDIETBEMIDDELAAR,
OP EEN DUIDELIJKE EN ONDUBBELZINNIGE WIJZE TE IDENTIFICEREN!
Voorbeelden:
• Naam of maatschappelijke benaming; rechtsvorm; adres; contactgegevens; ondernemingsnummer; adres van de maatschappelijke zetel.
• Domiciliëring; het nummer van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.
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• In geval van reclame voor een consumentenkrediet aangeboden door een kredietbemiddelaar, vermelding van de hoedanigheid van
kredietbemiddelaar alsook de draagwijdte van zijn bevoegdheden.

Peter Craddock

©

5

AUTOMOTIVE RECLAME: WAAROP DIEN IK TE LETTEN?

6

2. CONTROLEER OF DE RECLAME NIET VERBODEN IS ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN
Voorbeelden:
Wagens tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder aan te geven dat er een gegrond vermoeden bestaat dat deze
wagens niet tegen die prijs kunnen geleverd worden gedurende een periode en in hoeveelheden die, rekening houdend met
de omvang van de gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn.
• Aankondigen in een nationale reclame campagne dat een wagen aangekocht zal kunnen worden aan een bepaalde prijs
zonder te specifiëren dat er slechts 10 wagens zijn die tegen deze prijs aangekocht zullen kunnen worden.

Bedrieglijk beweren dat de wagen slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn of dat hij slechts onder
speciale voorwaarden gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn, om de consument onmiddellijk te doen
beslissen en hem geen kans of onvoldoende tijd te geven een geïnformeerd besluit te nemen.
• Aankondigen in een reclame dat slechts tot 6 december een bepaalde wagen aangekocht zal kunnen worden tegen
een prijs van X EUR, terwijl in de realiteit deze prijsvoorwaarde geldig is gedurende de hele maand december.

Wettelijke en reglementaire rechten voorstellen als een onderscheidend kenmerk van het aanbod.
• Aankondigen in een reclame dat de garantie van twee jaar op consumentengoederen specifiek zou zijn voor de adverteerder (bv. “Het is slechts bij uw concessiehouder xxxxx dat u van een tweejarige conformiteitsgarantie kan genieten”) terwijl
alle verkopers wettelijk verplicht zijn dergelijk voordeel aan de consument toe te kennen.
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Beweren dat de onderneming op het punt staat haar zaak stop te zetten of te verhuizen, indien zulks niet het geval is.
• Op de ruiten van de showroom schrijven dat de concessie zal sluiten ( vb. “Geniet nu nog van de laatste buitenkansjes
voor het stopzetten van onze activiteiten”) terwijl de onderneming niet van plan is haar activiteiten stop te zetten en het
enkele doel van dergelijke campagne is om de verkoopcijfers op te drijven.
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Feitelijk onjuiste informatie verstrekken over marktomstandigheden of de mogelijkheid de wagen te bemachtigen met de
bedoeling de consument de wagen te doen aanschaffen tegen voorwaarden die minder gunstig zijn dan de normale marktvoorwaarden.
• Zich voordoen in een reclame de “enige concessiehouder in België te zijn die het model xxx ter beschikking heeft”
met het doel de consument aan te sporen een wagen te kopen aan voorwaarden die minder voordelig zijn dan de
normale marktvoorwaarden.

Een product als “gratis”omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te
gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen.
• Aankondigen dat men een gratis pakket krijgt bij de aankoop van een wagen (“Indien u uw wagen xxxx koopt voor
31 december 2015, geniet u van een gratis winterpakket dat een antivries afdekhoes in aluminiumfolie, 250 ml antivries
product en een kleine krabber bevat”) en de consument uiteindelijk verplichten het te betalen wanneer hij het pakket
komt afhalen.

Reclame voor een consumentenkrediet die specifiek gericht is op het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee
het krediet kan worden verkregen.
• “Een krediet? Geregeld in 1-2-3!”
• “Nood aan een krediet? Bel ons en klaar is kees!”
• “Bij ons is een krediet zo gepiept!”

Reclame voor een consumentenkrediet die verwijst naar een vergunning, een registratie of een inschrijving als kredietgever
of kredietbemiddelaar.
• “Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer XXX.”

Reclame voor een consumentenkrediet die een andere identiteit, adres of hoedanigheid vermeldt dan door de adverteerder opgegeven in het raam van zijn vergunning, registratie of inschrijving als kredietgever of kredietbemiddelaar.
• “Financier uw wagen dankzij (MERK)FINANCE.”
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Reclame voor een consumentenkrediet die - om een kredietsoort aan te duiden - een benaming hanteert die verschilt van
degene die voorkomen in boek VII van het Wetboek van economisch recht.
• “Krediet op maat.”
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Reclame voor een consumentenkrediet die voordeeltarieven vermeldt zonder opgave van de bijzondere of beperkende
voorwaarden waaraan de toekenning van deze tarieven is onderworpen.
• “1% tarief” (zonder verdere specificatie).

Reclame voor een consumentenkrediet die de vermelding “gratis krediet” of een gelijkaardige vermelding bevat, anders dan
de verwijzing naar het jaarlijkse kostenpercentage.
• “Gratis krediet.”
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3. CONTROLEER DE ALGEHELE EERLIJKHEID VAN UW RECLAME, REKENING HOUDEND MET
DE CONCRETE ELEMENTEN ERVAN (ILLUSTRATIES, LEESBAARHEID VAN DE LETTERTEKENS,
DE PERIODE VAN VERSPREIDING VAN DE RECLAME, ETC.)
Hoe kan uw reclame begrepen worden door de gemiddelde consument?

De gemiddelde consument mag geen besluit over een transactie nemen (bv. aankopen van een wagen, de
bedrijfsruimten betreden, kredietovereenkomst afsluiten, etc.) die hij niet genomen zou hebben indien de
reclame eerlijk was geweest.
• Bevat uw reclame onjuiste informatie (leugenachtige reclame)?
• Is uw reclame (mogelijks) bedrieglijk, voornamelijk met betrekking tot de prijs of het bestaan van voordelen (bv. een premie)
(zelfs als de informatie feitelijk correct is)?

Hoe controleren? Bekijk goed het globale beeld dat uw reclame geeft en gebruik eenvoudige taal, zonder
dubbelzinnigheden, met correcte vertalingen in de nationale talen en exacte berekeningen.
• Leesbare tekst, voldoende grote lettertekens, voldoende hoorbare stem, gemakkelijke toegang tot de voorwaarden.
• Voor zover mogelijk, aansluiting van de beweringen in de reclame met het getoonde model.
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De consument bevindt zich in een achtergestelde positie wat betreft het niveau van informatie en wordt geacht economisch
zwakker en juridisch minder ervaren te zijn.

Ga er nooit van uit dat de geadresseerde van de reclame zelf de juiste informatie zal kunnen verkrijgen.
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Uw reclame kan de consument misleiden door zowel een positieve daad te stellen als door het weglaten van elementen/
informatie en zelfs indien u helemaal niet de intentie had om de consument te misleiden.
• Aankondiging van een wagen met een “vanaf X EUR” prijs terwijl de afgebeelde wagen niet beschikbaar is op de
markt aan deze prijs (misleidende bewering).
• Automatisch een premie aftrekken van de aangekondigde prijs, zonder aan te geven dat dergelijke premie een voorwaardelijk karakter heeft (misleidende omissie).
• Foute vertaling / fout in de berekeningen van de prijs, premies en/of kredietvoorwaarden.

Indien u persoonsgegevens gebruikt in het kader van uw reclame (bv. postadres van bestaande en/of potentiële klanten,
foto’s en/of beelden die een identificeerbaar individu bevatten), zorg er dan voor dat u de toepasselijke wetgeving inzake
bescherming van het privé leven en/of recht op afbeelding en/of auteursrechten naleeft.
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4. CONTROLEER OF UW RECLAME VOLDOET AAN DE VEREISTEN
IN DE FEBIAC CODE INZAKE RECLAME
Respect voor het milieu (waaronder het informeren over / display van de CO2 uitstoot van het brandstofverbruik)
(regelgeving wordt mogelijks herzien in de loop van de volgende maanden).
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Sociale verantwoordelijkheid (waaronder niet aanzetten tot overtreding van de regels inzake voorzichtigheid
en verkeersveiligheid).
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GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

Gebruik maken van kinderen in een reclameboodschap voor een wagen zonder een veiligheidsbevorderend gedrag aan te bevelen.

Regelgeving wordt mogelijks herzien in de loop van
de volgende maanden.

In een tv-spot een gehaaste chauffeur laten zien die belt
zonder gebruik te maken van een handsfree systeem
en tegelijkertijd een koffie nuttigt wat rijgedrag is dat
de regels inzake verkeersveiligheid overtreedt.
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5. CONTROLEER DAT UW RECLAME OP EEN LEESBARE EN BEGRIJPELIJKE WIJZE EEN VERWIJZING
NAAR DE MILIEU-INFORMATIE BEVAT ZODAT DE POTENTIËLE KOPER ER KENNIS VAN KAN NEMEN
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6. INDIEN HET EEN RECLAME IS VOOR EEN CONSUMENTENKREDIET, KIJK DAN NA OF
UW RECLAME BEANTWOORDT AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN EN SPECIFIEKE RICHTLIJNEN
INZAKE RECLAME VOOR CONSUMENTENKREDIET IN DE AUTOMOBIELSECTOR

Voor ALLE reclame voor een consumentenkrediet

Voor ALLE reclame voor een consumentenkrediet

• De exacte bewoording van de slogan gebruiken:
“Let op, geld lenen kost ook geld”

• Een aangepaste versie van de slogan gebruiken:
“Opgelet, geld lenen kost ook geld. Advies vragen kost niets !”

• De slogan gebruiken vanaf de eerste verwijzing naar de informatie m.b.t. het consumentenkrediet

• De slogan niet onmiddellijk vermelden

• De afmetingen die de slogan moet hebben naargelang de
mediadrager respecteren
Bv.: 1. Poster: 4% van de hoogte van de reclamedrager
2. Website: zichtbare slogan / direct leesbaar
• Indien de reclame uitgaat van een kredietbemiddelaar, deze
hoedanigheid en de draagwijdte van zijn bevoegdheden vermelden

• Wanneer toepasselijk, de afmetingen die de slogan moet hebben, niet respecteren
Bv. 1. Poster: 2% van de hoogte van de reclamedrager
2. Website: slogan op het einde van het tabblad inzake
financiering, niet direct zichtbaar noch leesbaar
• Indien de reclame uitgaat van een kredietbemiddelaar, het
inschrijvingsnummer bij de FSMA vermelden
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Voor alle reclame met CIJFERS (= reclame
rentevoet of cijfers betreffende de kosten
krediet vermeldt), standaardinformatie aan
van een voldoende duidelijk, opvallend en
REPRESENTATIEF VOORBEELD geven
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die een
van het
de hand
beknopt

Voor alle reclame met CIJFERS (=reclame die een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet
vermeldt), standaardinformatie geven aan de hand van
een foutief / onvolledig / niet afdoende REPRESENTATIEF
VOORBEELD

Voorbeelden van reclame met cijfers: “ Vanaf 100 EUR / maand”
“1% JKP”

Voorbeelden van reclame met cijfers: “Vanaf 100 EUR / maand”
“1% JKP”

• Per kredietsoort een representatief voorbeeld

• Één representatief voorbeeld voor twee verschillende kredietsoorten

• Vanaf de eerste vermelding/verwijzing naar cijfers betreffende
de kosten van het krediet (onmiddellijk beschikbaar)

• Niet onmiddellijk beschikbaar, verplicht de consument om
erachter te zoeken (bv. na de communicatie van alle andere
informatie en onderdelen van het financieringshoofdstuk)

• Vorm:
o Representatief voorbeeld afzonderlijk van alle andere informatieve
elementen (zelfs indien het verstrekken van deze informatie vereist
wordt door andere wetgeving)
o Volledig representatief voorbeeld met bepaalde informatie in
grotere lettertekens
o Representatief voorbeeld met de geldigheidsperiode in een groter lettertype in geval van een promotionele JKP

• Vorm:
o Onvolledig representatief voorbeeld (bv. geen referentie naar het
bedrag van het krediet)
o Representatief voorbeeld vermengd met andere informatie (bv.
met de gegevens van de kredietgever)
o Representatief voorbeeld met alle lettertekens in dezelfde grootte
o Representatief voorbeeld met een geldigheidsperiode ook al is er
geen promotionele JKP

Indien de reclame met cijfers specifiek gericht is op
een specifieke wagen (bv. door de nadruk te leggen
op een maandelijkse aflossing voor deze wagen), een
ILLUSTRATIEF voorbeeld geven (ter aanvulling van een
REPRESENTATIEF voorbeeld)

Indien de reclame met cijfers specifiek gericht is op een
specifieke wagen (bv. door de nadruk te leggen op een
maandelijkse aflossing voor deze wagen), zich onthouden van het geven van een onjuist ILLUSTRATIEF voorbeeld
(ter aanvulling van een REPRESENTATIEF voorbeeld)

• ILLUSTRATIEF voorbeeld afzonderlijk van het REPRESENTATIEF
voorbeeld

• ILLUSTRATIEF voorbeeld samengevoegd met het REPRESENTATIEF
voorbeeld

• ILLUSTRATIEF voorbeeld met voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen (bv. bedrag van de maandelijkse aflossingen,
de JKP indien deze verschilt van deze in het REPRESENTATIEF voorbeeld, duurtijd van de overeenkomst, het totaalbedrag verschuldigd
door de consument, bedrag van het voorschot, etc.)

• ILLUSTRATIEF voorbeeld opvallender dan het REPRESENTATIEF
voorbeeld

• ILLUSTRATIEF voorbeeld met een uniform lettertype (behalve ingeval
van een verhoogde maandelijkse aflossing bij een ballonkrediet)

• ILLUSTRATIEF voorbeeld dat de vereisten voor de grootte van de
lettertekens van een REPRESENTATIEF voorbeeld volgt

• ILLUSTRATIEF voorbeeld met maar gedeeltelijke informatie van
het REPRESENTATIEF voorbeeld en/of onjuiste informatie
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7. IN GEVAL VAN EEN RECLAME MET AANKONDIGING VAN PRIJSVERMINDERINGEN,
RESPECTEER DAN GEZAMENLIJKE AANBEVELINGEN VAN DE FOD ECONOMIE EN VAN FEBIAC
1. WELKE REFERENTIEPRIJS GEBRUIKEN?
Referentieprijs vrij bepaald door de adverteerder, mits de geadresseerde van de reclame duidelijk geïnformeerd wordt over wat het precies betekent / inhoudt.
Geef voorkeur aan de termen ”aanbevolen catalogusprijs” of “aangeraden catalogusprijs” eerder dan aan de term “catalogusprijs”
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Overdrijf de omvang van het effectieve voordeel dat u aan de consument aanbiedt niet!

Peter Craddock
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2. EEN ”VANAFPRIJS” ?
Startprijs / prijs van de basisversie van de geadverteerde wagen.
• Indien de “vanafprijs” wijst op de prijs die de consument dient te betalen om de kleinere wagen zonder enige opties aan te
schaffen, is het aangeraden dit te preciseren (‘vanafprijs zonder opties’) om misleiding te vermijden.

3. EEN “NETTOPRIJS” ?
De laagste prijs van het geadverteerde model, onvoorwaardelijk toegankelijk voor alle consumenten, zonder
enige vorm van beperking.
Geen aftrek van eventuele premies en andere conditionele voordelen.

Peter Craddock
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4. HOE PREMIES EN ANDERE VOORDELEN AFTREKKEN VAN DE AANGEKONDIGDE PRIJS?
Kwalificeer het toegekende voordeel correct.
Preciseer op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze of het verkrijgen van het voordeel is voorbehouden
voor alle kopers of enkel voor bepaalde categorieën van kopers.
Zorg ervoor dat de voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn voor de consument.
Zorg voor een gemakkelijke toegang tot eventuele voorwaarden.
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5. ANDERE AANDACHTSPUNTEN?
Controleer of de geadresseerde van de reclame duidelijk geïnformeerd is over de modaliteiten van de actie
• Looptijd van de actie (begin- en einddatum // begin- en einddatum van de verlenging)
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Saloncondities

Saloncondities
gedurende
heel het jaar

van 1 jan. 2016
tot 31 jan. 2016

Peter Craddock
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• Het daadwerkelijke voordeel aangeboden aan de geadresseerde van de actie
bv. Voordeel equivalent aan de waarde van het BTW bedrag

bv. Gratis BTW

• Eventuele beperkingen betreffende de deelname aan de actie (bv. “De consument dient meerderjarig te zijn om te kunnen deelnemen
aan de commerciële actie”)
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8. INDIEN U TWIJFELT OVER DE RECHTMATIGHEID VAN UW RECLAME, CONTACTEER DAN
HET JURIDISCH DEPARTEMENT VAN UW MERK OF, EVENTUEEL, DE FOD ECONOMIE OF DE JEP
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II. ROL VAN DE VERSCHILLENDE ACTOREN
Juridisch Departement van uw bedrijf: het juridisch Departement van uw bedrijf is het best geplaatst en uitgerust om u volledig geïnformeerd
preventief advies te geven
Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (= zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector).
• Adviesvragen ingediend door adverteerders, reclamebureaus en media.
• Onderzoeken van klachten ingediend door het publiek, in het bijzonder door consumenten.
• Onderzoek in het licht van de wettelijke vereisten (Wetboek Economisch Recht, KB van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van
consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s, etc.) maar ook
de FEBIAC en de ICC Codes inzake reclame.
FEBIAC : Als een sectorale federatie, maakt FEBIAC er werk van om een duidelijk kader op te bouwen en toezicht te houden op de collectieve
belangen van haar leden.
• Gesprekpartner van de stakeholders en de publieke overheidsinstanties.
• Informatie en vorming van haar leden.
• Algemene interpretatie van de toepasselijke regelingen.
Verzoeningscommissie AUTOMOTO
• Gekwalificeerde entiteit voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting van consumentengeschillen.
• Bevoegd voor alle geschillen in verband met de aankoop van een nieuwe / tweedehands wagen of moto bij een professioneel in de sector.
FOD Economie
• Informeel overleg met adverteerders, reclamebureaus en media.
• Onderzoek van klachten ingediend door het publiek, in het bijzonder door consumenten.
• Controlebevoegdheid (waarschuwingen / proces-verbaal met boetes / stakingsbevel).
Belgische rechtbanken
• Controlebevoegdheid (stakingsbevel / boetes / bekendmaking van de beslissing / strafrechtelijke vervolging).
In geval van discussie over de eerlijkheid van een reclame, hebben de rechterlijke rechtbanken steeds het laatste woord.
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III. KORT, NIET EXHAUSTIEF, OVERZICHT VAN DE WETTELIJKE
BEPALINGEN DIE MOGELIJKS TOEPASSELIJK ZIJN OP UW RECLAME
Wetboek Economisch Recht (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm)
• Definities: Boek I Wetboek Economisch Recht.
• Verplichting om uw onderneming te identificeren: Boek III Wetboek Economisch Recht.
• Prijsaanduiding en eerlijke marktpraktijken: Boek VI Wetboek Economisch Recht.
• Reclame voor consumentenkredieten: Boek VII Wetboek Economisch Recht.
• Reclame via elektronische weg: Boek XII Wetboek Economisch Recht.
• Sancties: Boek XV Wetboek Economisch Recht.
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Wetten (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm)
• Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018:
Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).
Koninklijke besluiten (uitvoeringsbesluiten) (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm)
• Koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt
brengen van nieuwe personenauto’s.
• Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
• Koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen.
• Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, par. 1, tweede lid,
en par. 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
• Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten.
Codes
• FEBIAC Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren.
(http://www.febiac.be/documents_febiac/Pubcode_NL.pdf)
• ICC Code voor reclame- en marketingcommunicatiepraktijken.
(http://www.jep.be/media/icc_code__boekvorm.pdf)
Aanbevelingen
• Aanbevelingen van de FOD Economie en FEBIAC inzake het aankondigen van een prijsvermindering in de autosector.
(http://www.febiac.be/documents_febiac/2014/safety/Aanbevelingen.pdf)
• Guidelines Boek XVI: “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen”: de behandeling van klachten door de ondernemingen.
(economie.fgov.be/.../Guidelines_boek_XVI_behandeling_van_klachten_door_ondernemingen_tcm325-272429.pdf)
• Richtlijnen van de FOD Economie inzake reclame voor consumentenkrediet in de automobielsector.
(http://economie.fgov.be/nl/binaries/reclame_voor_consumentenkrediet_automobielsector__tcm325-276689.pdf)
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