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Kleurige kleertjes of wereldleed: het is maar wat je ziet 

[Uit: mr. M. Balk e.a. (red.), Recht voor gewone mensen, Aangeboden aan mr. J.A.J. 

Peeters bij zijn afscheid van de Rechtbank Amsterdam 

op 24 mei 2013] 

 

Jan Kabel1 

 

Inleiding 

 

De werktitel van deze afscheidsbundel, ‘Recht voor gewone mensen’, is gelukkig 

gekozen voor het werk dat mr. Peeters heeft verricht als voorzitter van een van de 

kamers van de Reclamecode Commissie (RCC of de Commissie). Die Commissie, 

daterend van het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw, is immers mede 

ingesteld voor gewone mensen. Mede, want zelfregulering, de Nederlandse Reclame 

Code (NRC) is daar een voorbeeld van, is nooit alleen door nobele doeleinden 

ingegeven, maar wordt gemaakt “to keep the federal camel ’snose out of industry’s tent”. 

In genoemde jaren zestig van de vorige eeuw dreigde een strafrechtelijke aanpak van 

reclame die de consument zou misleiden; de industrie, onder de bezielende leiding 

van advocaat Stibbe nam het voortouw, er werd naar het voorbeeld van de Code van 

de Internationale Kamer van Koophandel een Nederlandse Code gemaakt, en 

ziedaar: de kameel trok zijn neus op en volgde een andere weg. Dat neemt niet weg 

dat de Nederlandse Reclame Code een code is voor gewone mensen: iedereen die 

meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels van de Reclame Code kan 

hierover een klacht indienen bij de RCC. Het indienen van een klacht door de 

gewone man is op een enkele uitzondering na kosteloos; bedrijfsmatig ingediende 

klachten kosten geld.2Die gemakkelijke klachtmogelijkheid leidt tot een groot aantal 

klachten waarop moet worden beslist.3Veel klachten worden eerste instantie 

afgewezen door een voorzittersbeslissing. Door de bank genomen kreeg de 

Commissie de laatste vier jaar zo’n580 zaken te verwerken in een procedure met een 

voltallige kamer. De Commissie kent zes kamervoorzitters die op zo’n zaak zitten, 

dus mr. Peeters zal, als voorzitter van een van die kamers, de laatste jaren jaarlijks 

over tegen de 100 zaken beslissen. Dat doet hij niet alleen, een kamer is samengesteld 

uit een onafhankelijke jurist met rechtsprekende ervaring als voorzitter, uit leden die 

                                         
1 Prof. Mr. J.J.C. Kabel is emeritus hoogleraar informatierecht aan de UvA en onder andere, net zoals mr. Peeters, 

een van de voorzitters van de Reclame Code Commissie. Dank aan Anneke Thijssen, Laura van Lingen en Bert 

Lagerweij van de SRC voor hun inlichtingen over feitelijke achtergronden van Mr. Peeters werk bij de SRC.  
2 Ik verwijs voor nadere gegevens over de klachtafhandeling graag naar het bij de Stichting Reclame Code gratis 

te verkrijgen boekje: De Nederlandse Reclame Code met informatie over de werkwijze van de Reclame Code 

Commissie en het College van Beroep en naar de website van de Stichting: www.reclamecode.nl.  
3Aantal beslissingen (eerste aanleg plus hoger beroep): 2009: 1118; 2010: 1158; 2011: 1528; 2012: 1516. De 

uitspraken van de RCC en het College van Beroep (CvB) zijn vanaf het jaar 2007 te raadplegen op de database van 

de Stichting. Zie voor oudere uitspraken J.J.C. Kabel (red.), Praktijkboek Reclamerecht, Kluwer: Deventer losbladig 

(tot 2001). Op www.reclameboek.nl is een online voortzetting te vinden van het Praktijkboek Reclamerecht. 

http://www.reclamecode.nl/


de in aanmerking komende belangengroepen vertegenwoordigen (media, 

consumentenorganisaties, communicatieadviesbureaus en adverteerders) en uit een 

griffier. Maar dat de voorzitter een belangrijke stem in de procedure heeft, zal wel 

duidelijk zijn. Ik ben ook een van die voorzitters en heb daarom mr. Peeters nooit als 

zodanig kunnen meemaken, maar ik heb me laten vertellen dat hij zeer betrokken is 

bij dit werk. Ik citeer een betrouwbare bron binnen de Stichting Reclame Code:  

“Mr. Peeters voelt zich duidelijk op zijn plaats als voorzitter en geeft op een zeer 

ongedwongen wijze uitvoering aan zijn rol. Jan stelt de verschenen partijen altijd op hun 

gemak en heeft ook een prettige uitstraling. Dat heeft een positieve weerslag op de andere 

leden van de Reclame Code Commissie. Mr. Peeters slaagt erin de discussie in raadkamer 

altijd in goede banen te geleiden waardoor het niet nodig is te stemmen over de uitkomst van 

een zaak. Elke betrokkene zal beamen dat mr. Peeters veel gezelligheid uitstraalt. Een waterval 

aan woorden, maar ook aan kennis.” Geen gewone man dus. Een bijzondere man. 

 

 

Een bijzondere regel: goede smaak en fatsoen.  

 

Bij een bijzondere man past een bijzondere regel. De Nederlandse Reclame Code kent 

enkele normen die naar Nederlandse begrippen niet rechtstreeks door de gewone 

rechter kunnen worden gehandhaafd. Zo bepaalt artikel 2 van de Code dat reclame 

in overeenstemming dient te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Mr. Peeters nu 

heeft de kamer voorgezeten die in 1992 als eerste in ons land een aanbeveling wegens 

overtreding van die regel gaf in een spectaculaire zaak die destijds heel Europa 

bezighield.  

Het Duitse BundesGerichtsHof (BGH) en het BundesVerfassungsGerichtsHof 

(BVerfGH) hebben zich eveneens met die zaak beziggehouden en het is fascinerend 

om te zien hoe de argumenten in de Nederlandse zaak aanvankelijk parallel lopen 

met de Duitse zaken en hoe de gedachtengang zich verder heeft ontwikkeld.  

De wijze waarop de Nederlandse regel is toegepast, heeft een tegenhanger in het 

Duitse recht. Het gaat om een mededingingshandeling waarin uitbeelding van 

menselijk leed in een commerciële reclame louter als blikvanger wordt gebruikt voor 

een product dat niets met die uitbeelding van doen heeft. Dat feit maakte in 

Nederlandse én in Duitse ogen zo’n reclame in beginsel ontoelaatbaar. Naar 

Nederlands zelfreguleringsrecht omdat er dan sprake was van strijd met artikel 2 

van de Nederlandse Code, naar Duits recht omdat er sprake was van oneerlijke 

concurrentie: artikel 1 van de toenmalige Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) verbood reclame in strijd met de goede zeden en naar de toenmalige Duitse 

rechtspraak was het in strijd met die goede zeden om dergelijke reclame te maken. Ik 

citeer:  

“Der Vorwurf der Sittenwidrigkeit liege im Kern darin begründet, dass das werbende 

Unternehmen mit der auf sie selbst hinweisenden Darstellung von Elend bei einem nicht 

unerheblichen Teil der Verbraucher Gefühle des Mitleidsund der Ohnmacht wecke, sich dabei 

als gleichermaßen betroffen darstelle und damit eine Solidarisierung der Einstellung 



solchermaßen berührter Verbraucher mit dem Namen und zugleich mit der Geschäftstätigkeit 

ihres Unternehmens herbeiführe. Wer im geschäftlichen Verkehr mit der Darstellung 

schweren Leids von Menschen oder Tieren Gefühle des Mitleids ohne sachliche Veranlassung 

zu Wettbewerbszwecken ausnutze, verlasse, auch bei produktunabhängigen 

Werbemaßnahmen, die guten Sitten im Wettbewerb.”4 

 

 

De uitspraak van mr. Peeters: de zaak Grishaver tegen Bennetton 

 

 
De samenwerking tussen de Italiaanse fotograaf Toscani en het Italiaanse 

kledingbedrijf Benetton heeft onder meer geleid tot een aantal Reality-campagnes in de 

periode 1992-1995.5Toscani maakte daarbij gebruik van reportagefoto’s, onder andere 

van een prijswinnende World Press Foto van Therese Frase, waar een stervende 

aidspatiënt op was afgebeeld. De familie had toestemming voor de foto gegeven en 

stond op het standpunt dat zij dankzij Benetton het aidsprobleem in de actualiteit 

kon brengen. Deze en soortgelijke reality-campagnes werden verboden in België, 

Italië, Frankrijk, Engeland en Spanje.6 In Duitsland waren zij onderwerp van een tien 

jaar lopende procedure tot en met het constitutionele Hof, in Nederland van de zaak 

Grishaver tegen Benetton.7 

Klager Grishaver acht de uiting in strijd met de eisen van goede smaak en fatsoen. Ik 

citeer:  

“De confrontatie met de aan aids stervende jongeman is op zijn minst pijnlijk en roept veel 

emoties op. (…). De motivatie van adverteerster, namelijk om ‘discussies op gang te brengen 

en het onder de aandacht willen brengen van algemene onderwerpen, ook als ze erg zijn’ acht 

klager verwerpelijk en niet de taak van een bedrijf als adverteerster.” 

De Commissie moet eerst de vraag beantwoorden of hier wel sprake is van 

commerciële reclame. Is het niet zo dat Benetton een denkbeeld verspreidt (lichter 

                                         
4Te vinden in: BVerfGH 12 december 2000, 1 BvR 1762/95 en 1 BvR 1787/95, oordelend over twee uitspraken van 

het BGH van 6 juli 1995 inzake milieuvervuiling en kinderarbeid, resp. H.I.V. Zie de afbeeldingen.  
5 Zie voor een overzicht van de gehele samenwerking die tot 2000 duurde: Lien Billiet, Een onderzoek naar 

culturele verschillen in de perceptie van de Benettoncampagnes. Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale 

Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven 2002-2003, te vinden op  

http://www.ethesis.net/benetton/benetton_inhoud.htm (geraadpleegd op 16 februari 2013).  
6 Zie o.a. voor Noorwegen: Markedsradet 1994:22, GRUR (Int) 1996, p. 256; voor Frankrijk:  

Tribunal de Grand Instance 1 februari 1995, Receuil Dalloz1995, p. 569 en Cour d’Appèl 28 mei 1996, Receuil 

Dalloz 1996, p. 617. 
7 RCC 26 mei 1992, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1992/5, p. 149-154 met annotatie J.J.C. Kabel. Geen 

beroep aangetekend.  

http://www.ethesis.net/benetton/benetton_inhoud.htm


regime8), een kunstwerk openbaar maakt of in ieder geval die openbaarmaking 

sponsort? Die verweren worden afgeserveerd: de foto zelf maakt niet duidelijk om 

welk denkbeeld het dan zou gaan, het kunstwerk is geen autonoom kunstwerk meer 

door de slogan die daarop is aangebracht en sponsoring voor de openbaarmaking 

van iets wat al eerder openbaar is gemaakt is onnodig. Het afserveren van het eerste 

argument is niet ongeestig, ik citeer:  

“Anders dan zij heeft gesteld heeft adverteerster door publikatie op deze wijze dan ook niet een 

wezenlijk probleem aan de orde gesteld (of het zou al moeten zijn het probleem dat het doel 

van verweerster tot verkoop van textielprodukten alle middelen heiligt) en al evenmin een 

dialoog op gang gebracht over de aids-problematiek. De foto bestond al, was al gepubliceerd en 

de dialoog over aids, die adverteerster meent op gang te hebben gebracht, werd reeds alom 

gevoerd, maar het is uiteraard mogelijk dat dit adverteerster is ontgaan.”  

En wat de inhoudelijke toetsing betreft oordeelt de Commissie, geheel in de lijn van 

een eerdere Duitse uitspraak van twee maanden daarvoor:9 

“De foto is confronterend en raakt, door de emotionele geladenheid daarvan, de gemoederen. 

Dit geldt te meer waar voor een deel van het publiek uit de eerdere publiciteit rondom de foto 

de relatie met lijden ten gevolge van aids bekend is, en de confrontatie met het gebruik van een 

beeld van dit lijden ten behoeve van vergroting of handhaving van omzet in en winst op de 

verkoop van textielgoederen, welke commerciële activiteit geen enkele betrokkenheid heeft bij 

die ziekte en geen bijdrage levert aan de vermindering of de opheffing van het getoonde leed, 

en in het bijzonder ook diegenen die zichzelf of hun omgeving geteisterd weten door deze 

ernstige ziekte in hun diepste gevoelens worden gekwetst. Om die reden is het in strijd met de 

goede smaak en met het fatsoen in acht te nemen jegens hen die aan deze ziekte lijden of die in 

hun omgeving met deze ziekte worden geconfronteerd om dit lijden te exploiteren ter 

vergroting van de omzet.” 

Kleurige kleertjes en wereldleed hebben niets gemeen. Maar in de staart van de 

uitspraak graaft de Commissie zich een kuil om snikkend in te vallen zoals later in de 

Duitse rechtspraak blijken zal. De Commissie overweegt: 

“Met betrekking tot adverteersters beroep op de uitspraak van het Europese Hof van 20 nov. 

1989 overweegt de Commissie dat dit beroep niet opgaat aangezien ingevolge art. 7 Gr.w 

handelsreclame niet onder de vrijheid van meningsuiting valt.” 

 
Het is overigens maar wat je ziet: in een uitspraak van oktober van dat jaar ziet de 

RCC in de foto van een negroïde Albinomeisje temidden van haar donkere 

soortgenootjes geen weergave van leed, maar toont de reclame “een betrekkelijk 

                                         
8 De definitie van reclame in de Code omvat ook die voor denkbeelden. Die reclame werd toentertijd niet aan 

fatsoensnormen getoetst.  
9Landesgericht Frankfurt 9 maart 1992, Wettbewerb in Recht und Praxis 1992/5, p. 353.  



zeldzaam verschijnsel (…), een negroïde meisje met een blanke huid, zonder dat er 

sprake is van kennelijk leed.” Die uitspraak wordt vernietigd door het College van 

Beroep: het College ziet een meisje staan dat duidelijk een geïsoleerde positie 

inneemt ten opzichte van degenen die haar omringen. Dat isolement wordt niet 

alleen door het contrast van haar huid met het egale zwart van de andere meisjes 

teweeggebracht, maar vooral door haar houding. Die straalt onmiskenbaar verdriet 

uit en eenzaamheid. Daarom is volgens het College sprake van het exploiteren van 

menselijk leed voor commerciële doeleinden en is de reclame in strijd met de eisen 

van goede smaak en fatsoen.10 

 
In de uitspraak over H.I.V. van een jaar later volgt de Commissie die lijn. “Voor 

zover al”, aldus de Commissie, “zou kunnen worden geoordeeld dat de uitingen een ideëel 

doel dienen, neemt dit doel – ten opzichte van het commerciële doel - een tweede plaats 

in.”11Die onderschikking zal in de latere constitutionele Duitse rechtspraak 

bevorderd worden tot een nevenschikking met alle gevolgen van dien. 

   

De Duitse rechtspraak 

 

De Duitse lagere rechtspraak vertoont aanvankelijk hetzelfde beeld, met een enkele 

uitschieter die naderhand zal blijken profetisch te zijn. Die uitschieter is 

LandesGericht Frankfurt. Het gaat om een oordeel over de H.I.V.-campagne. 

Allereerst oordeelt het gerecht dat er geen sprake kan zijn van misleiding: niemand 

zal uit de advertentie afleiden dat Benetton serieus betrokken is bij de bestrijding van 

aids. De advertentie is ook niet aanstootgevend of niet ter zake, integendeel, zij doet 

niet anders dan de consument aan het denken zetten over de problemen rond 

aids.12Dat oordeel houdt in hoger beroep geen stand. OberLandesGericht Frankfurt 

maakt er korte metten mee en volgt de hierboven weergegeven lijn.13 

                                         
10 Zie CvB 18 januari 1993, doss. 728/92.747333 en RCC 20 oktober 1992, in: Praktijkboek Reclamerecht, 

Hoofdstuk IVN, nr. 7. 
11 RCC 6 december 1993, doss. 93.7880, in: Praktijkboek Reclamerecht, Hoofdstuk IVN, nr. 7.  
12 LG Frankfurt a. M. 16 december 1993, Archivfür Presserecht 1994, p. 242; zie ook Raphaël Arn, La publicité 

choquante. Vers une nouvelle dimension du droit de la concurrence deloyale? Etude des droitallemand, 

finlandais, norvégien, français et suisse, Helbing&Lichtenhain: Bâle 2001, p. 113.  
13 OLG Frankfurt a. M. 3 maart 1994, GRUR 1994, p. 522. Arn, a.w. p. 114. 



 
Op 6 juli 1995 oordeelt het BGH over alle drie de reclamecampagnes die tot dan toe 

onderwerp van een rechterlijke procedure zijn geweest: de foto’s van een door olie 

vervuilde eend, van kinderarbeid en van billen met H.V.I.-stempel.14 Het hof stelt 

allereerst vast dat het hier om mededingingshandelingen gaat omdat met de 

advertenties beoogd wordt de merkbekendheid van de adverteerder te vergroten. De 

redenering om tot strijd met de goede zeden te besluiten is dezelfde als ik hierboven 

al heb weergegeven: de foto’s spreken de consument aan op zijn gevoelens van 

medelijden en onmacht. Het lijkt alsof Benetton solidair is met het getoonde leed. 

Consumenten zullen daardoor gunstig gestemd worden tegenover de onderneming 

en die houding laten meewegen in de aankoopbeslissing. Een dergelijke handelwijze 

is alleen toelaatbaar indien er een verband bestaat tussen de opgewekte gevoelens 

enerzijds en het product of de handelwijze van Benetton anderzijds. Dat is niet het 

geval: Benetton voert geen daadwerkelijke campagne om het getoonde leed de 

wereld uit te helpen. Wat de door artikel 5 van de Duitse Grondwet gegarandeerde 

vrijheid van meningsuiting betreft: die vrijheid rechtvaardigt de advertenties niet, 

omdat de advertenties niets wezenlijks bijdragen aan het debat over de getoonde 

onderwerpen en zij als enig doel hebben omwille van economisch voordeel reacties 

op te roepen bij de consument. Net zoals het College van Beroep in de H.I.V.zaak 

oordeelt het BGH dat het ideële doel hier ondergeschikt is aan het commerciële. 

Bijzonder is nog dat het BGH de H.I.V.-advertentie tevens beschouwt als in strijd met 

de menselijke waardigheid die in artikel 1 lid 1 van de Duitse Grondwet is 

gegarandeerd. 

De uitgever die in het geïllustreerde tijdschrift Stern de advertenties heeft 

gepubliceerd, tekent bezwaar aan bij het BVerfGH. Dat of begint (uiteraard) net 

andersom als het BGH door te stellen dat de advertenties worden beschermd door de 

persvrijheid vanwege het economisch belang van advertenties voor een 

onafhankelijke pers en door de vrijheid van meningsuiting nu zij een mening 

weergeven (art. 5 GrundGesetz, GG).15 De uitleg die het BGH aan de advertentie 

geeft (het gaat alleen maar om een commerciële uiting) is niet de enig mogelijke 

uitleg. Er wordt een inbreuk gemaakt op art. 5 GG, wanneer een ambivalente uiting 

eenduidig wordt gelezen en een andere mogelijke lezing géén strijd oplevert met art. 

5 GG. Die andere lezing behoeft geen nadere uitleg bij de beelden; zij kunnen ook 

                                         
14 BGH 6 juli 1995, GRUR 1995, p. 595 en 598 (Kinderarbeid en eend in olie); BGH 6 juli 1995, GRUR 1995, p. 600 

(H.I.V.).  
15BVerfGH 12 december 2000, zie voor de uitspraken op datum en trefwoord de website van het gerecht 

www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen


zonder die nadere uitleg een maatschappelijke discussie bevorderen. Het BGH heeft 

ten onrechte de oneerlijke mededingingswetgeving niet uitgelegd in het licht van de 

grondrechten. Terugverwijzing volgt.  

Dat is een interessante analyse. Het BVerfGH baseert die mede op een onderscheid 

tussen klassieke en moderne reclame. De klassieke reclame tovert ons een vlucht uit 

de werkelijkheid voor. De moderne reclame laat ons de echte werkelijkheid zien en 

dwingt ons tot nadenken. Wanneer het BGH niets doet aan die vlucht uit de 

werkelijkheid, maar wel aan reclame die de echte werkelijkheid laat zien, dan druist 

dat in tegen de plicht gelijke gevallen gelijk te behandelen. Het BGH heeft in de 

H.I.V.-zaak voorts nagelaten een mogelijke inbreuk op de menselijke waardigheid 

nader te motiveren. Het H.I.V.-beeld kan ook worden uitgelegd om ons opmerkzaam 

te maken op het lot van H.I.V.-patiënten. Zo’n duiding verliest niet zijn betekenis 

door het commerciële doel van de advertentie. Kortom: het is maar wat je ziet – en 

dat hebben we al eerder gezien bij het Albinomeisje.   

Het BGH zou het BGH niet zijn, wanneer het de door het BVerfGH geboden opening 

niet zou benutten. Een jaar later verbiedt het opnieuw de H.I.V.-advertentie.16Esse est 

percipi, of, om het in de woorden van het BGH te zeggen: “eine Wertung sei immer die 

des Betrachters.” Hoe de advertentie op de beschouwer inwerkt, hangt er vooral vanaf 

of deze de advertentie als institutionele reclame van een onderneming ziet en beleeft. 

Ook al kan de advertentie mede worden gezien als een oproep tot solidariteit, het 

gewone publiek zal de advertentie toch vooral zien als reclame die de aandacht 

vestigt op de onderneming. De uitgever van Stern laat het er echter niet bij zitten. Hij 

gaat opnieuw naar het BVerfGH. En dat Hof besluit de zaak door te oordelen: 

“Wollte man kommerziellen Werbeanzeigen wegen des mit ihnen stets verbundenen 

Eigennutzes die Thematisierung von Leid verbieten, hätte ein wesentlicher Teil der Realität in 

der allgegenwartigen Sichtweisen, Werte und Einstellungen der Menschen nicht unerheblich 

beeinflussenden Werbewelt von vornher keinen Platz. Das kann angesichts des 

besondersschützenswerten Interesses an der Thematisierung gesellschaftlicher Probleme kein 

mit der Meinungs- und Presefreiheit vereinbares Ergebnis sein.” 

 

Besluit 

 

Mr. Peeters’ impliciete opvatting is helder: adverteerders besteden hun geld niet aan 
boodschappen die geen omzet opleveren. De advertentie waar hij over oordeelde 
scoorde qua merkbekendheid ongekend hoog: bijna 50%.17 Sinds OlivieroToscani 
vertrok, kampt het bedrijf met dalende omzet.18 De recente Unhatecampagne waarbij 
wereldleiders elkaar kussen, moet Benetton’s bekendheid weer wat opvijzelen.19 

                                         
16 BGH 6 december 2001, zie voor de uitspraken van het BGH op datum en trefwoord de website van het gerecht: 

http://juris.bundesgerichtshof.de. 
17Nieuwstribune 1992/22, p. 20-22.  
18http://www.fashionunited.nl/nieuws/Columns/Benetton%3A_omzet_groeit,_winst_daalt_2011072833686/, 

geraadpleegd op 23 februari 2013. 
19http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Leads/Prijs_voor_Benettons_zoenende_wereldleiders_2012062136607/

, geraadpleegd op 23 februari 2013. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/
http://www.fashionunited.nl/nieuws/Columns/Benetton%3A_omzet_groeit,_winst_daalt_2011072833686/
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Dergelijke campagnes moeten worden gezien naar hetgeen zij bewerkstelligen: 
merkbekendheid. De opvatting van het BVerfGH past in een ontwikkeling waarin de 
grens tussen commerciële en andersoortige publiciteit vervaagt. De koopman praat 
als een dominee. Dat is een niet onhollandse gewoonte. De waardering van beide zij, 
wat mij betreft, in de worden van het BGH, “immer die des Betrachters”. 

                                                                                                                               
 


