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Ann. 69  HR 30 mei  2008, RvdW 2008, 565  (De Boer c.s./TMF Financial services) 

Belang van deze uitspraak 

1. Ik beperk mij in deze noot tot kanttekeningen bij de omschrijving van het begrip 

consument in rov. 4.2. Wat ik daarover opmerk, geldt ook voor de uitspraken van de Hoge 

Raad van 2009 inzake Dexia en World Online, hierna onder 5. Ik ga achtereenvolgens in op 

de volgende onderwerpen: 

a. de aansluiting van de HR bij de omschrijving van het begrip consument van het HvJ 

EU op bepaalde terreinen van het consumentenrecht. 

b. deze terreinen vormen maar een betrekkelijk klein deel van het consumentenrecht. 

Op andere terreinen heeft het begrip consument een andere betekenis. Ook na 

bovenstaande uitspraak bestaat daarom de “gemiddelde (Euro)consument” nog 

steeds in maten en soorten.  

c. ook de omschrijving van het HvJ EU laat ruimte voor diversiteit. De diversiteit wordt 

gehandhaafd in de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken (OHP), die inmiddels is 

geïmplementeerd in afd.6.3.3A BW.  

d. de uit de rechtspraak van het HvJ EU en de Richtlijn OHP voortvloeiende 

taakverdeling tussen het HvJ EU en de nationale rechters: meergelaagd en 

policentrisch. 

e. het debat over verdere ontwikkelingen, onder meer in het ontwerp Consumer Rights 

Directive van 2008 en in de Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline 

Edition van 2009. 

2. Ad a. In bovenstaande zaak heeft de Hoge Raad zich voor de uitleg van het  begrip 

consument aangesloten bij de vaste rechtspraak van het HvJ EU sinds het arrest Gut 

Springenheide (HvJ EU 16 juli 1998, C-210/96, Jur. p. I-4657, NJ 2000, 374, m.nt. DWF 

Verkade). In navolging van het Hof spreekt de Hoge Raad in rov. 4.2 van de vermoedelijke 

verwachting van “de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone 

consument”. Algemeen wordt deze omschrijving aangemerkt als een betrekkelijk hoge 

drempel. Gemiddeld geïnformeerd veronderstelt immers een bepaalde scholing, terwijl de eis 

van omzichtig en oplettend doelt op een type consument dat niet oppervlakkig en kritiekloos 

slikt wat hem wordt voorgeschoteld, maar integendeel goed uitkijkt bij wat hij doet en (zich) 

vragen stelt. Niet verlangd mag worden dat hij over specialistische of bijzondere kennis en 

ervaring beschikt, tenzij hij vanuit die deskundigheid benaderd wordt. Bijzondere kennis en 

ervaring kan wel een rol spelen bij de vraag naar eigen schuld van art. 6:101 BW (rov. 4.6 

bovenstaand arrest). Zie Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Mon. 

BW 2009, nr. 29; B.J. de Jong, Schade door misleiding op de effectenmarkt, diss. 2009, p. 
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23-24; Geerts, Van Hasselt & Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, vergelijkende reclame 

en misleidende reclame, 2009, p. CHECK   ; A.C.W. Pijls, Misleiding van het beleggende 

publiek, een oneerlijke handelspraktijk!, OR 2008, p. 342-349. 

3. De rechtspraak van het HvJ EU waarin dit begrip consument is ontwikkeld, bestrijkt bij 

lange na niet het gehele consumentenrecht (hierna ad b). Zij heeft in de eerste plaats 

betrekking op art. 28-31 EG oud, thans art. 34-37 VwEU, over het verbod van kwantitatieve 

beperkingen van het vrije verkeer van goederen, en maatregelen van gelijke werking die de 

grensoverschrijdende handel direct of indirect, daadwerkelijk of potentieel kunnen 

belemmeren. In de tweede plaats heeft de rechtspraak betrekking op secundaire Europese 

regelgeving over misleidende en vergelijkende reclame, misleidende handelsmerken, en de 

etikettering van producten van landbouw, voedsel en cosmetica. Zie uitgebreider C.C. van 

Dam, De gemiddelde Euroconsument – een pluriform fenomeen, SEW 2009-1; Vanessa Mak, 

Standards of Protection: In Search of the `Avarage Consumer` of EU Law in the Proposal for 

a Consumer Rights Directive, te publiceren in European Review of Private Law, 2011 (met 

dank aan haar dat ik het artikel eerder mocht inzien); en Asser/Hartkamp, Vermogensrecht 

algemeen. Europees recht en Nederlands vermogensrecht, 3-1* 2008, o.m. nr. 15-21. 

4. Bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad ziet op misleidende reclame, die op het 

moment van de uitspraak was geregeld in art. 6:194 en 6:195 BW. De Europese richtlijn over 

misleidende reclame van 1984 (84/450/EG) had niet genoopt tot aanpassing van (de 

voorgangers van) beide artikelen (art. 1416a en b BW oud), maar sindsdien zijn ze wel in het 

licht van deze richtlijn uitgelegd. De aansluiting bij het begrip consument van het HvJ EU die 

in de onderhavige uitspraak haar beslag heeft gekregen, kon dan ook worden verwacht. 

5. In latere arresten heeft de Hoge Raad de omschrijving van het begrip consument letterlijk 

herhaald, onder verwijzing naar het HvJ EU in Gut Springenheide en naar de uitspraak in 

deze zaak. Zie HR 5 juni 2009, RvdW 2009, 683 (De Treek/Dexia) en 685 (SGS/Aegon), rov. 

4.5.1-4.5.4 resp. 4.3.4-4.3.11, en eveneens in HR 27 november 2009, RvdW 2009, 1403 

(VEB c.a./World Online), rov. 4.10.1-4.10.4.  

6. Sinds 15 oktober 2008 is de situatie deze dat de art. 6:194- 6:196 BW nog slechts regelen 

de misleidende en vergelijkende reclame tussen ondernemers (b2b) Dit is het gevolg van de 

implementatie per die datum van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 

ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (2005/29/EG) in een nieuwe 

afdeling 6.3.3A BW (art. 6:193a-193j). Zoals de naam al aangeeft hebben de Richtlijn en 

afd.3A uitsluitend het oog op de verhouding van ondernemingen jegens consumenten (b2c). 

Het doel van de Richtlijn is enerzijds bij te dragen aan de goede werking van de interne 

markt door het bevorderen van grensoverschrijdende handel en anderzijds het bereiken van 
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een hoog niveau van consumentenbescherming. Met het oog op dit laatste is gekozen voor 

maximumharmonisatie, zij het met een overgangsperiode van 6 jaar. Ik kom daar nog op 

terug. 

7. Voor een uiterst helder en informatief overzicht van de geschiedenis van de (voorgangers 

van) art. 6:194-6:196, verwijs ik naar de conclusie van A-G Timmermans voor VEB 

c.a./World Online in nr. 4.2-4.7.4, p. 20-43. Hij bespreekt daarin tevens de invloed van 

Europese richtlijnen – niet alleen de genoemde, maar ook bijvoorbeeld die over 

prospectusaansprakelijkheid -, en vergelijkt een en ander uitgebreid met het recht van de 

Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Frankrijk. 

8. Ad b. Op andere deelterreinen van het consumentenrecht gelden andere, meestal lagere 

maatstaven voor de bescherming van consumenten dan de hiervoor genoemde “gemiddeld 

geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument”. Onder meer is dit het geval in 

de vele consumentenrichtlijnen die vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw tot stand 

zijn gekomen en waarvan er vier zijn ondergebracht in het ontwerp Consumer Rights 

Directive, 2008. Zie Vanessa Mak, a.w. 2011, onder III. De ongeveer in dezelfde tijd 

gepubliceerde DCFR hanteert een van de Consumer Rights Directive afwijkend, nog meer 

beschermend begrip consument en dat is opvallend omdat de consumentenrichtlijnen 

behoren tot het acquis communautaire dat een van de pijlers van de DCFR is. Zie voor een 

analyse van de verschillen o.m. Martijn Hesselink, The Consumer Rights Directive and the 

CFR: two worlds apart?, par. 5 (http://ssrn.com/abstract=1346981). Gereguleerde, 

geliberaliseerde markten zoals het verkeer, vervoer, energie, post, telecommunicatie, en 

financiële diensten kennen weer een ander, soms ook onderling verschillend, 

consumentenbegrip. Zie bijv. de bijzondere zorgplicht voor financiële dienstverleners, 

waarover onder meer  K.J.O. Jansen, De eigen verantwoordelijkheid van de financiële 

consument, WPNR 6853, 2010, p. 623-633. Hetzelfde geldt voor onderdelen van het 

nationale recht die niet steunen op regels van Europese herkomst, waaronder alle c2c 

relaties. Intussen heeft ook het transnationale consumentenrecht zijn intrede gedaan. 

Hierover onder meer Gralf-Peter Callies en Peer Zumbansen, Rough Consensus and 

Running Code. A Theory of Transnational Private Law, 2010. Het voert te ver al deze 

verschillende noties in een noot uit te werken. Voldoende is om op de diversiteit te wijzen als 

teken dat de “gemiddelde (Euro)consument” niet bestaat, maar zich juist in uiteenlopende 

maten en soorten presenteert.  

9. Ad c. De Richtlijn OHP beoogt niet om verandering te brengen in de hierboven vermelde 

omschrijving van het begrip consument van het HvJ EU. Toch is de omschrijving uiteindelijk 

niet in de tekst van de Richtlijn opgenomen (en evenmin in het BW), maar alleen in de 

http://ssrn.com/abstract=1346981�
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considerans, overweging 18. De reden hiervan is volgens Verkade, a.w. 2009, nr. 29 dat de 

Europese Commissie kennelijk liever een verlaging van het niveau van de gemiddelde 

geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument had gezien. Maar niet iedereen 

deelt deze zienswijze van Verkade. Er is ook een diametraal tegenovergestelde opvatting. 

Die luidt als volgt: er is op het terrein van de consumentenbescherming een tendens naar 

maximum harmonisatie. In de meest strikte zin houdt die in dat de nationale staten geen 

verdergaande bescherming mogen opnemen in hun regelgeving. Daarop koerste de 

Commissie oorspronkelijk ook af bij het tot stand brengen van de Richtlijn OHP: zij nam de 

omschrijving van het HvJ EU geheel over en wilde bovendien geen ruimte meer laten voor 

de differentiaties die in de rechtspraak van HvJ EU wel bestaan, te weten dat nationale 

rechters het begrip consument kunnen uitleggen in de context van hun nationale recht én dat 

zij daarbij rekening mogen houden met sociale, culturele en taalkundige factoren, omdat wat 

in het ene land misleidend is, dat niet als vanzelf ook in een ander land hoeft te zijn. Het 

schrappen van deze differentiaties kan men aldus uitleggen dat de Commissie geen 

verlaging van het beschermingsniveau wilde, zoals Verkade veronderstelt, maar juist een 

aanscherping. 

10. Tegen de aanpak van de Commissie rees verzet. Het verzet ging verder dan de roep om 

herstel van de bestaande differentiaties, want er werd ook gepleit voor een lager 

beschermingsniveau dan de relatief bekwame consument in de rechtspraak van het HvJ EU. 

Het uiteindelijk resultaat is een compromis: de bestaande differentiaties zijn gehandhaafd, 

maar net als de omschrijving van het begrip consument zijn ze alleen in de considerans 

opgenomen, niet in de tekst zelf. Nieuw, en dat is wél opgenomen in de tekst van de Richtlijn 

(art. 5 lid 3), is het concept van de “vulnerable consumers”. Kwetsbare groepen 

consumenten verdienen extra bescherming. Voorbeelden zijn kinderen en gehandicapten en, 

volgens de Nederlandse implementatiewetgever, ook ouderen. Zie o.m. Van Dam, a.w. 2009, 

nr. 3; Mak, a.w. 2011, nr. II en Verkade, a.w. 2009, nr. 30. 

11. Het begrip “vulnerable consumer” komt niet voor in de consumentenrichtlijnen, niet in het 

ontwerp Consumer Rights Directive, niet in de DCFR, niet in bijvoorbeeld het arbeidsrecht en 

de non-discriminatie regelgeving, hoewel ook dit rechtsgebieden zijn die doordrongen zijn 

van regels van Europese origine, en evenmin bij de gereguleerde, geliberaliseerde markten 

en in het transnationale consumentenrecht. Ook in het Nederlandse consumentenrecht van 

nationale herkomst is het als zodanig een onbekend begrip.  

12. Ad d. De aansluiting van de Hoge Raad bij de rechtspraak van het HvJ EU over het 

begrip consument en misleidende reclame legt hem tegelijk de plicht op zowel te 

differentiëren waar dit naar nationaal recht nodig is (nr. 9 en 10) als om invulling te geven 
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aan het begrip “vulnerable consumers”. Voor dit laatste moet voldaan zijn aan drie 

voorwaarden: een duidelijk herkenbare groep, alleen die groep is benadeeld door de 

handelspraktijk, en de benadeling moet redelijkerwijs voorzienbaar zijn voor de handelaar. 

Andere redenen voor kwetsbaarheid, zoals onvoldoende geletterdheid of standaard 

irrationeel gedrag van consumenten bij bepaalde handelspraktijken, zoals keer op keer blijkt 

uit gedragswetenschappelijk onderzoek, worden niet in aanmerking genomen. Zie Van 

Duivenvoorde, De “gemiddelde consument” als rationele actor, Privaatrecht Actueel, WPNR 

6849 (2010), p. 533/534 en voor de gedragswetenschappelijke gegevens met name Van 

Boom, Giesen en Verheij, Gedrag en privaatrecht, 2008, waarin onder meer de bijdrage van 

de economisch psycholoog W.F. van Raaij, Het beeld van de consument in het privaatrecht 

empirisch getoetst, p. 51-64. Hij onderscheidt de zwakke, rationele en overladen consument 

en concludeert dat een aantal algemeen aanvaarde aannames in het privaatrecht over wat 

een consument kan of doet, onjuist zijn. Uit wat hij schrijft kan niet anders worden afgeleid 

dan dat deze consument eerder een ideaaltype is die heel wat minder rationeel, 

informatienieuwsgierig en alert te werk gaat dan wordt verondersteld. Voorts blijkt er 

bijvoorbeeld uit dat consumenten bij het maken van keuzen vrij gemakkelijk gestuurd kunnen 

worden, bijv. door een bepaalde wijze of volgorde van aanbieden zonder dat die misleidend 

of agressief is in de zin van afd. 3A. In deze zin ook al  ’t Hart en Du Perron, De 

geïnformeerde consument, preadvies Vereniging voor Effectenrecht, 2006. 

13. Het voorgaande betekent – en dat is een belangrijke consequentie - dat de nadere 

uitwerking in de rechtspraak van het begrip consument op het terrein dat hier aan de orde is 

(nr. 3 en 6) een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het HvJ EU en de nationale 

rechters. Er is niet louter sprake van eenrichtingsverkeer van boven naar beneden, maar van 

een wederkerige en dynamische verhouding, waarbij de nationale rechters binnen de door 

het Europese recht getrokken grenzen tevens Europese rechters zijn. Wil dit op niveau 

gebeuren, dan is een eerste vereiste dat men over en weer van elkaars rechtspraak 

kennisneemt. Rechtsvergelijking derhalve, maar dan structureler, minder beschrijvend en 

meer analytisch dan nu vaak het geval is. Voorts moet men bereid zijn zich er ook iets van 

aan te trekken, bijvoorbeeld om overeenstemming te accepteren of juist om verschillen 

duidelijk te markeren. Alleen zo kan het subtiele evenwicht bereikt worden dat nodig is voor 

zowel een goed functionerende gezamenlijke interne markt, als een gerechtvaardigde 

bescherming van consumenten, waarin tegelijk een nationale kleurstelling behouden blijft 

waar dit nodig is. Meer hierover in par. IV van mijn artikel Taken van de Hoge Raad en zijn 

Parket in 2025, in: Ivo Giesen, Ton Hol, François Kristen, De Hoge Raad in 2025, 2010, 

waarin tevens verdere verwijzingen. 
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14. Ad e. Met dit laatste zit de rechter meteen midden in de discussie over waar het naar toe 

gaat met het (Europese) consumentenrecht, niet alleen met betrekking tot oneerlijke 

handelspraktijken, maar in brede zin. De discussie woedt voorlopig nog in volle hevigheid. Ik 

geef een heel korte en zeer onvolledige schets. Nog onduidelijk is de invulling van de 

bekende vijf W’s en één H: wie moet waar wat wanneer doen en waarom en hoe? Het kan 

op Europees en/of nationaal niveau, publiek- en/of privaatrechtelijk, materieel- en/of 

procesrechtelijk, met collectieve en/of individuele handhavingsinstrumenten, en met op alle 

niveaus het al of niet inzetten van alternatieve reguleringsmechanismen. Alles wordt 

tegenwoordig gebruikt of bepleit en alles loopt door elkaar heen. Tot voor kort was de 

problematiek minder scherp. Dat kwam vooral omdat toen gekozen werd voor 

minimumharmonisatie, bijvoorbeeld in de consumentenrichtlijnen met uitzondering van de 

Richtlijn Productenaansprakelijkheid. De keuze was noodgedwongen, zo lang unanimiteit 

vereist was. Meer dan minimumharmonisatie lukte toen niet. Sinds dat anders is geworden 

en meer nadruk wordt gelegd op het realiseren van een interne markt, ziet men de neiging 

vanuit de Europese instellingen tot maximumharmonisatie toenemen. Op zich is dit niet 

onbegrijpelijk, gelet op de lappendeken die er bestaat in een stelsel van 

minimumharmonisatie en de gevolgen die dit kan hebben voor het functioneren van de 

interne markt. Maar maximumharmonisatie kent ook veel nadelen en bezwaren, praktisch en 

principieel. Dat blijkt onder meer uit de overwegend kritische reacties op de voorgestelde 

Consumer Rights Directive 2008 waarin eveneens gekozen is voor maximumharmonisatie 

(al valt dit op de keper beschouwd mee of, voor anderen, tegen: de lappendeken wordt zeker 

niet glad getrokken). Zie hierover, behalve veel artikelen in consumententijdschriften, onder 

meer Geraint Howells/Reiner Schulze (eds), Modernising and Harmonising Consumer 

Contract Law, 2009, en M.W. Hesselink en M.B.M. Loos (eds), Het voorstel voor een 

Europese richtlijn consumentenrechten: een Nederlands perspectief, 2009. Meer in het 

algemeen over de vraag “wie wat waar …” Fabrizio Cafaggi en Horatia Muir-Watt (eds), 

Making European Private Law: Governance Design, 2008, en Hans- W. Micklitz,  Social 

Justice and Access Justice in Private Law, EUI Working Papers, Law 2010.  

15. Intussen lijken de protesten tegen de Consumer Rights Directive succes te hebben en 

heeft de Europese Commissie verklaard dat, met uitzondering van technische bepalingen 

over bijvoorbeeld bedenktijd, maximumharmonisatie niet langer een optie is (18 april 2010, 

www.euroactiv.com-en-food-commission-backs-down-consumer-rights-harmonisation). Zie 

intussen ook het Groenboek Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemers, 

COM (2010) 348 van 1 juli 2010. Er is een Expert Group aangesteld om hierover te 

adviseren (Commission Decision, 2010/233/EU). Het Groenboek bevat zeven opties, die 

variëren van een niet bindend model tot een volledig opgetuigde Europese code ter 

http://www.euroactiv.com-en-food-commission-backs-down-consumer-rights-harmonisation/�
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vervanging van de nationale contractenrechtstelsels. Hoge ogen lijkt de idee van een 

optionele code te gooien, waarbij het wel verschil maakt of men kiest voor een opt-in of een 

opt-out benadering. Reacties worden ingewacht tot eind januari 2011. Wordt vervolgd dus. 

JBMV 


