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KRONIEK
Mr. dr. B.B. Duivenvoorde*

Oneerlijke handelspraktijken
De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken vierde in 2015 haar tienjarig jubileum. Deze kroniek brengt de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van oneerlijke handelspraktijken in kaart sinds het verschijnen
van de richtlijn in 2005, met bijzondere focus op de ontwikkelingen in 2014 en 2015.

1. Inleiding1

Sinds de vaststelling van de richtlijn in 2005 is er veel ge-
beurd op het gebied van oneerlijke handelspraktijken
(hierna ook: OHP). Zo is de impact van de door de
richtlijn voorgeschreven volledige harmonisatie duidelijk
geworden en zijn centrale begrippen binnen de richtlijn,
zoals de ‘uitnodiging tot aankoop’, in de Europese en
nationale rechtspraak tot leven gekomen.2 Ook op het
gebied van handhaving is het nodige te bespreken, zoals
de eerste gerechtelijke vernietiging van een onder invloed
van een oneerlijke praktijk gesloten overeenkomst en de
(potentiële) mogelijkheid van een pan-Europees verbod
naar aanleiding van een oneerlijke handelspraktijk.

Deze kroniek beschrijft de ontwikkelingen per onder-
werp, met onder meer aandacht voor de stand van zaken
rondom de richtlijn zelf, de ontwikkeling van kernbegrip-
pen uit de richtlijn en toepassing van de in de zwarte lijst
opgenomen verboden praktijken. Per onderwerp wordt
integraal besproken wat de Europese en Nederlandse
ontwikkelingen zijn. Hierbij is niet alleen aandacht voor
de Europese en Nederlandse wetgeving en rechtspraak,
maar wordt waar relevant ook de handhavingspraktijk
van de Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen
Consumentenautoriteit, CA) besproken en een aantal
richtinggevende uitspraken van de Reclame Code Com-
missie (RCC).

2. Inbedding en handhaving in Nederland

2.1. Oneerlijke handelspraktijk als onrechtmatige daad
De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken geeft lidstaten
grote vrijheid wat betreft implementatie en handhaving.
In Nederland zijn de regels geïmplementeerd als species
van de onrechtmatige daad in afdeling 3A van titel 3 Boek
6 BW. Dit geeft de consument de mogelijkheid schadever-
goeding te vorderen en verbodsacties in te stellen.3 Sinds
13 juni 2014 kunnen consumenten bovendien een over-
eenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van een

oneerlijke handelspraktijk vernietigen op grond van arti-
kel 6:193j lid 3 BW.4 De bij mijn weten eerste gerechtelij-
ke vernietiging op grond van deze bepaling is inmiddels
een feit. De Rechtbank Midden-Nederland vernietigde
in september 2015 een tussen een trainer en een cursist
gesloten overeenkomst tot het volgen van een cursus
Hijama-therapie (een traditionele Arabische vorm van
therapie). De overeenkomst was naar het oordeel van de
rechtbank tot stand gekomen als gevolg van onterecht
door de trainer gevoerde keurmerken.5

2.2. Inroepen OHP-regels door concurrenten
Een belangrijk punt van discussie sinds de implementatie
van de richtlijn was of naast consumenten ook concurren-
ten kunnen opkomen tegen b2c-oneerlijke-handelsprak-
tijken op basis van de Wet OHP. B2c-uitingen zijn im-
mers niet tot concurrenten gericht, maar concurrenten
kunnen wel nadeel ondervinden door verlies aan markt-
aandeel.

Handhaving door concurrenten was de gangbare praktijk
onder de Nederlandse implementatie van de Richtlijn
Misleidende en Vergelijkende reclame, maar het was on-
duidelijk of hetzelfde geldt voor de regels over oneerlijke
handelspraktijken. Ook in de literatuur verschilden de
meningen hierover.6 Inmiddels kan de conclusie worden
getrokken dat de vaste lijn in de rechtspraak is dat con-
currenten inderdaad de mogelijkheid hebben om actie te
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De auteur bedankt Marissa Brinks en Dominique Nijssen voor hun voorbereidende werkzaamheden voor deze kroniek.1.
Zie voor een recente ‘Europese’ bundel met aandacht voor verschillende OHP-onderwerpen W. van Boom, A. Garde & O. Akseli (red.),
The European Unfair Commercial Practices Directive: impact, enfocement strategies and national legal systems, Aldershot: Ashgate 2015.

2.

Voor een (zeldzame) zaak waarin vaststelling van aansprakelijkheid voor schade gevorderd wordt, zie Hof Arnhem-Leeuwarden
20 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7904 (Overbruggingskrediet Schild-groep).

3.

Stb. 2014, 140.4.
Rb. Midden-Nederland 30 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6985 (Cursus Hijama-therapeut). Zie voor een dogmatisch minder
fraaie (en indirecte) toepassing: Rb. Amsterdam 11 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6028 (Train More Diemen). Hierin komt de

5.

kantonrechter niet tot vernietiging van een onder misleiding afgesloten sportschoolabonnement, maar is de conclusie dat ‘in overeen-
stemming met het doel’ van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ‘de overeenkomst na zes maanden is beëindigd’ (r.o. 8).
Zie D. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 82 en de daar aangehaalde literatuur. Zie
recenter ook D. van Eek, ‘Het Ryanair/PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten’, IER 2014, afl. 4, p. 235-
241 en de daar aangehaalde literatuur en rechtspraak.

6.
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ondernemen op grond van de regels over oneerlijke han-
delspraktijken.7

2.3. Bestuursrechtelijke handhaving
Naast handhaving door consumenten en concurrenten
via het privaatrecht kunnen de regels over oneerlijke
handelspraktijken ook worden gehandhaafd door de
ACM en, voor zover het financiële diensten betreft, de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze ‘waakhon-
den’ kunnen onder meer ondernemingen waarschuwen
en een bestuursrechtelijke boete opleggen. Ook kunnen
ze via een bestuurlijke last onder dwangsom naleving van
de regels afdwingen.8

Mede als gevolg van de beperkt beschikbare middelen
richt de ACM zich in de praktijk op wisselende focusge-
bieden.9 Door met focusgebieden te werken pakt de ACM
afwisselend verschillende veelvoorkomende problemen
aan of richt zich op de naleving van de regels binnen be-
paalde bedrijfstakken. Zo heeft de ACM zich in de afge-
lopen jaren onder meer gericht op online handelspraktij-
ken,10 sms-dienstverlening11 en de prijstransparantie in
de reisbranche.12

2.4. Reclame Code Commissie
Tot slot is voor de handhavingspraktijk ook de Reclame
Code Commissie van belang, door toepassing van de
Nederlandse Reclame Code.13 Deze zelfregulering bevat
wat betreft de algemene reclameregels een vrijwel letter-
lijke ‘implementatie’ van de Richtlijn oneerlijke handels-
praktijken, zij het dat de Nederlandse Reclame Code
beperkt is tot ‘reclame’ en niet ook andere handelsprak-
tijken betreft.14 Daarnaast kent de Nederlandse Reclame
Code ook verschillende bijzondere codes voor bijvoor-
beeld reclame gericht op kinderen en voedingsmiddelen-
reclame. Hoewel de uitspraken van de RCC toepassing
van zelfregulering betreft, is het interessant om ook deze

in ogenschouw te nemen. Veel reclamegeschillen worden
namelijk aan de RCC (en niet aan de gewone rechter of
de ACM) voorgelegd. Sterker nog: bij de implementatie
van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken is uitdruk-
kelijk bepaald dat de ACM (toen nog CA) de handhaving
van oneerlijke handelspraktijken in eerste instantie over-
laat aan de Stichting Reclame Code.15 Om die reden is de
RCC verreweg de meest frequente toepasser van de
OHP-regels en worden voor dit forum veel interessante
discussies gevoerd over de interpretatie van die regels.
Deze kroniek zal daarom op verschillende punten aan-
dacht besteden aan uitspraken van de RCC.

3. Volledige harmonisatie

De eerste Europese uitspraken over de richtlijn betroffen
niet zozeer de inhoud van de richtlijn, maar de impact
van de richtlijn op de wetgevingssoevereiniteit van de
lidstaten. Als gevolg van de volledige harmonisatie van
de richtlijn mogen lidstaten niet méér bescherming bieden
dan wordt geboden door de richtlijn zelf.16 Dit moet
zorgen voor een daadwerkelijk level playing field, waar-
door handelaren hun producten in de gehele Europese
Unie kunnen aanbieden en aanprijzen zonder aan verschil-
lende nationale regels te hoeven voldoen.

De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is op
dit punt duidelijk: een algemeen verbod op een bepaalde
handelspraktijk in nationale wetgeving kan niet door de
beugel. Lidstaten kunnen dus praktijken zoals koppelver-
koop17 of het vereisen van een aankoop om deel te kunnen
nemen aan een promotioneel kansspel of prijsvraag18 niet
als zodanig verbieden. Een handelspraktijk kan dus
slechts aangepakt worden indien deze volgens de richtlijn
oneerlijk is.19 Dit moet per geval bekeken worden. De
enige uitzondering op de noodzakelijkheid van een ge-
valspecifieke toets doet zich voor indien een handelsprak-

Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 23 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4446, IER 2015/19, m.nt. Haije (Hotels.nl/Hotel Booker
c.s.); Rb. Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 (Omega Pharma/Proctor & Gamble); Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april

7.

2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822, IER 2015/7, m.nt. Hoogenraad (Kleding.nl/Kleding.com); Rb. Den Haag 14 januari 2015,
ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Genius c.s./Tell Sell c.s.) en Rb. Amsterdam 17 juli 2015, zaaknr. C/13/588872 (Achmea/Promovendum).
Recentelijk was er wel één misser, waarin de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de OHP-regels niet
konden worden ingeroepen door de eiser omdat deze geen consument was. In dezelfde uitspraak werd wel artikel 6:194 BW (b2b-mis-
leiding) van toepassing geacht, terwijl de reclame gericht was op consumenten. Zie Rb. Amsterdam (vzr.) 20 november 2015,
ECLI:NL:RBAMS:2015:9676 (Dyson/BSH).
Artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). De ACM kan met betrekking tot de handhaving van gedragscodes en ter
verkrijging van een verbod of rectificatie ook een verzoekschriftprocedure starten bij het Hof Den Haag. Zie artikel 3:305d lid 2 en 3
BW.

8.

Zie ook B.W.M. Trompenaars & M.Y.N. Alibux, ‘De Consumentenautoriteit en de Wet oneerlijke handelspraktijken: sanctiebesluiten
van de Consumentenautoriteit in de periode oktober 2008 tot en met juni 2011’, MvV 2011, afl. 7/8, p. 209.

9.

Zie ook B.W.M. Trompenaars & M.Y.N. Alibux, ‘De Consumentenautoriteit en de Wet oneerlijke handelspraktijken: sanctiebesluiten
van de Consumentenautoriteit in de periode oktober 2008 tot en met juni 2011’, MvV 2011, afl. 7/8, p. 209.

10.

Consumentenautoriteit, Terugblik 2009, Den Haag: Consumentenautoriteit 2010, p. 11.11.
Zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11460/Toezichthouder-wil-duidelijker-prijzen-in-de-reisbranche/.12.
Zie voor de Nederlandse Reclame Code en de uitspraken van de RCC: www.reclamecode.nl.13.
Het begrip ‘reclame’ wordt overigens wel breed opgevat. Zo oordeelt de Reclame Code Commissie bijvoorbeeld ook over productver-
pakkingen, inclusief de daarop vermelde details (en mede aan de hand van specifieke levensmiddelenregelgeving). De Nederlandse Reclame

14.

Code betreft bovendien ook ideële reclame. Deze laatste categorie valt niet onder de reikwijdte van de Richtlijn oneerlijke handelsprak-
tijken.
Zie E.R. Vollebregt, ‘De Wet oneerlijke handelspraktijken en gedragscodes’, TvC 2010, afl. 6, p. 266. Ook de richtlijn moedigt handhaving
via gedragscodes aan, zie overweging 20 van de preambule van de richtlijn en voornoemd artikel van Vollebregt.

15.

Artikel 4 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.16.
HvJ EG 23 april 2009, gevoegde zaken C-261/07 en C-299/07, ECLI:EU:C:2009:244, Jur. 2009, p. I-2949 (VTB-VAB/Total en Galatea/
Sanoma). Zie hierover E. Terryn, ‘Afbakeningsproblemen en maximumharmonisatie: een pingpongspel met weinig rechtszekerheid of
nog een reden om omzichtig om te springen met maximumharmonisatie’, TvC 2009, afl. 5, p. 169-175.

17.

HvJ EU 9 november 2010, C-540/09, ECLI:EU:C:2010:660, Jur. 2010, p. I-10909 (Mediaprint).18.
Zie ook HvJ EU 17 januari 2013, C-206/11, ECLI:EU:C:2013:14, TvC 2013, afl. 5, m.nt. Stuyck (Köck) en de in de annotatie aangehaalde
uitspraken.

19.
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tijk is opgenomen in de zwarte lijst van de richtlijn. Ver-
der zijn algemene verboden uit den boze.

De volledige harmonisatie van OHP-regels heeft behalve
de beperking om specifieke nationale regels vast te stellen
mogelijk nog een ander gevolg. Recentelijk heeft de
Voorzieningenrechter in Den Haag geoordeeld dat bij
misleidende vergelijkende reclame de Nederlandse rechter
een pan-Europees verbod kan uitvaardigen.20 In een zaak
over vergelijkende reclame betreffende optische meetin-
strumenten oordeelde de voorzieningenrechter, na vast
te hebben gesteld dat de vergelijking misleidend was:21

‘Nu het recht met betrekking tot vergelijkende reclame
is geharmoniseerd, is aan te nemen dat reclame I, II, IIIa
en IIIb ook in andere EU-lidstaten ontoelaatbaar moet
worden geacht. Een verbod voor de gehele Europese
Unie, zoals door Oculus gevorderd, is daarom eveneens
toewijsbaar.’

Dit is een opmerkelijke uitspraak. De praktijk wijst uit
dat de toepassing van de Richtlijn Vergelijkende Reclame
en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de Euro-
pese lidstaten uiteenloopt. Bovendien laat het Europees
Hof van Justitie bewust (enige) ruimte voor verschillen
tussen consumenten in verschillende lidstaten vanwege
sociale, culturele en taalkundige factoren.22 Met de uit-
spraak van de Haagse Voorzieningenrechter in de hand
is het echter bepaald niet ondenkbaar dat de Nederlandse
(voorzieningen)rechter deze redenering ook toepast ten
aanzien van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken,
zeker indien weinig of geen twijfel bestaat dat een praktijk
volgens de bepalingen van de richtlijn ontoelaatbaar is.

4. Definitie handelspraktijk

4.1. Brede definitie
De richtlijn is veelomvattend. De term ‘handelspraktijk’
wordt gedefinieerd als ‘iedere handeling, omissie, gedra-
ging, voorstelling van zaken of commerciële communica-
tie, met inbegrip van reclame en marketing, van een han-
delaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbe-
vordering, verkoop of levering van een product aan con-
sumenten’.23 Dit omvat in feite vrijwel elke vorm van
commerciële communicatie, waaronder reclame en after-
salesinformatie.

De definitie is van groot belang omdat deze in belangrijke
mate de reikwijdte van de richtlijn bepaalt en daarmee de
onderwerpen die worden bestreken door de volledige
harmonisatie. Een niet-handelspraktijk (zoals de promotie
van denkbeelden) valt niet onder de reikwijdte van de

richtlijn, zodat lidstaten hierover zelf regels kunnen stel-
len.24

4.2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/UPC:
eenmalige een-op-eencommunicatie

Een belangrijke recente zaak over de definitie van ‘han-
delspraktijk’ betreft de Nemzeti Fogyasztóvédel-
miHatóság/UPC-uitspraak van het Europees Hof van
Justitie.25 Deze zaak betrof een Hongaarse consument
die door zijn kabelexploitant UPC onjuist was geïnfor-
meerd over de einddatum van zijn contract, waardoor hij
tijdelijk gebonden was aan zowel zijn oude contract bij
UPC als zijn nieuwe contract bij een andere kabelmaat-
schappij. De Hongaarse consumentenautoriteit legde naar
aanleiding hiervan een bescheiden boete op aan UPC op
grond van de Hongaarse implementatie van de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken. De vraag die voorgelegd
werd door het Hongaarse hooggerechtshof aan het
Europees Hof van Justitie was of dergelijke eenmalige
een-op-eencommunicatie was te kwalificeren als handels-
praktijk in de zin van de richtlijn.

Hoewel voor advocaat-generaal Wahl zonneklaar was
dat de richtlijn niet van toepassing zou moeten zijn op
eenmalige een-op-eencommunicatie, oordeelde het
Europees Hof anders: in lijn met het streven naar een
hoog niveau van consumentenbescherming moet de defi-
nitie breed uitgelegd worden. Een belangrijk argument
hierbij was dat consumenten, concurrenten of toezicht-
houders anders zouden moeten bewijzen dat een bepaalde
praktijk niet eenmalig toegepast werd. Dat zou zorgen
voor bewijsproblemen.

5. Misleiding

5.1. CHS/Team4 Travel: samenhang met verbod
oneerlijke handelspraktijken

De richtlijn verbiedt oneerlijke handelspraktijken in het
algemeen (artikel 5) en misleidende handelspraktijken
(artikel 6-8) en agressieve handelspraktijken (artikel 9 en
10) in het bijzonder. Die structuur leidde tot een prejudi-
ciële procedure in CHS/Team4 Travel.
De zaak betrof de claim van reisbureau Team4 Travel dat
een accommodatie exclusief werd verhuurd aan klanten
van Team4 Travel. Volgens concurrent CHS was dit niet
altijd het geval, waardoor de claim volgens CHS mislei-
dend was.

Het Oberlandesgericht Innsbruck (Oostenrijk) oordeelde
echter dat de claim niet oneerlijk was omdat Team4 Travel
inderdaad exclusiviteit had afgesproken met de betreffen-
de hotels en dus niet had gehandeld in strijd met de pro-

Rb. Den Haag (vzr.) 6 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9271, IER 2015/63, m.nt. Hoogenraad (Oculus/I-Optics). De basis voor
deze uitspraak is gelegd in Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, IER 2013/43, m.nt. Eijsvogels en
Hoogenraad (Gillette/Wilkinson).

20.

Rb. Den Haag (vzr.) 6 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9271, IER 2015/63, r.o. 5.14.21.
HvJ EG 16 september 1999, C-220/98, ECLI:EU:C:2000:8, Jur. 2000, p. I-117 (Lifting). Zie ook overweging 18 van de preambule van
de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.

22.

Artikel 2 sub d Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.23.
Ook een door een krant al dan niet geplaatste vermelding dat een ingezonden stuk een advertentie betreft is geen handelspraktijk. Zie
HvJ EU 17 oktober 2013, C-391/12, ECLI:EU:C:2013:669, TvC 2014, afl. 3, p. 141-150, m.nt. Van Boom (RLvS Verlagsgesellschaft/Stuttgar-
ter Wochenblatt).

24.

HvJ EU 16 april 2015, C-388/13, ECLI:EU:C:2015:225, TvC 2015, afl. 6, p. 323-328, m.nt. Duivenvoorde (Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság/UPC). De uitspraak is ook geannoteerd door P.G.F.A. Geerts in IER 2015/33.

25.
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fessionele toewijding. Het Oberste Gerichtshof twijfelde
over dit oordeel en vroeg het Europees Hof van Justitie
of bij misleiding in de zin van artikel 6 alleen aan die be-
paling getoetst moet worden, of dat een praktijk ook altijd
oneerlijk (en dus: in strijd met de professionele toewij-
ding) moet zijn in de zin van artikel 5.

Het Hof is duidelijk: volgens de opzet van de richtlijn is
de misleidende handelspraktijk een species van de oneer-
lijke handelspraktijk. Wanneer aan de voorwaarden van
artikel 6 is voldaan dient dus geen extra toets plaats te
vinden aan de hand van artikel 5. Dit oordeel werd her-
haald door het Hof in de UPC-zaak, waarin de vraag
opnieuw aan de orde kwam.26

5.2. Trento Sviluppo: uitleg begrip ‘transactiebesluit’
Een andere belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie
over misleiding is Trento Sviluppo.27 Deze zaak betrof
een aanbieding in een folder van Italiaanse supermarkten
waarin een laptop tegen gereduceerd tarief werd aangebo-
den. Toen een consument deze laptop niet aantrof in een
van de aangesloten supermarkten diende hij een klacht
in bij de Italiaanse consumenten- en mededingingsautori-
teit. Deze legde de adverteerder een boete op vanwege
misleiding.

De hoogste Italiaanse bestuursrechter legde prejudiciële
vragen voor aan het Hof van Justitie over de uitleg van
het begrip ‘transactiebesluit’ in de richtlijn. Artikel 6 van
de richtlijn bepaalt dat een handelspraktijk misleidend is
indien deze:

‘(…) gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op
onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk
correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze,
inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan
bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende
elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het
ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een
besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet
had genomen.’

Het eerste punt van discussie over deze bepaling betrof
de vraag of het enkele verstrekken van onjuiste informatie
een misleidende handelspraktijk is, of dat ook bij onjuiste
informatie getoetst moet worden of deze de gemiddelde
consument heeft gebracht tot een transactiebesluit die hij
anders niet had genomen. De tekst gaf geen uitsluitsel en
in de literatuur werd hierover verschillend gedacht.28 Het
Europees Hof benadrukt dat ook het geven van onjuiste
informatie, om gekwalificeerd te worden als misleidende
handelspraktijk, het transactiebesluit van de gemiddelde
consument moet beïnvloeden. Het enkele verstrekken

van onjuiste informatie is dus geen misleidende handels-
praktijk.

Het tweede punt van discussie betreft de invulling van
het begrip ‘transactiebesluit’. Is het op basis van onjuiste
informatie naar een winkel gaan een transactiebesluit, of
is van een transactiebesluit alleen sprake indien de consu-
ment daadwerkelijk voor een aankoopbeslissing heeft
gestaan? Het Hof oordeelt dat ook de beslissing om al
dan niet naar een winkel te gaan moet worden gezien als
transactiebesluit. Dit begrip moet dus ruim worden opge-
vat. Als gevolg daarvan is ook het op misleidende wijze
naar de winkel lokken van de gemiddelde consument een
misleidende handelspraktijk. Gelet op de tekstuele bete-
kenis van de term ‘transactiebesluit’ is dat wellicht niet
voor de hand liggend. Tegelijk is het een logische redene-
ring. Wanneer het begrip ‘transactiebesluit’ beperkt zou
worden opgevat, geeft dit een vrijbrief aan adverteerders
om op plaats A (bijvoorbeeld: een banner) een aanbod
(veel) te rooskleurig voor te stellen, om dit vervolgens
recht te zetten op plaats B (bijvoorbeeld: de landingspa-
gina). Dat is niet de bedoeling van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken en was ook onder de Richtlijn Mislei-
dende Reclame niet toegestaan.

5.3. Gemiddelde consument en kwetsbare (doel)groepen
In de richtlijn is naast bescherming van de gemiddelde
consument ook plaats voor bescherming van specifieke
groepen.29 Dit is het geval indien de handelspraktijk ofwel
gericht is op een specifieke groep consumenten (bijvoor-
beeld reclame rondom een televisieprogramma voor
kinderen) (artikel 5 lid 2 richtlijn) of indien een kwetsbare
groep in het bijzonder wordt ‘geraakt’ door een bepaalde
handelspraktijk (artikel 5 lid 3 richtlijn). In dat laatste
geval kan de handelspraktijk dus gericht zijn op het alge-
mene publiek, maar wordt alsnog afgestemd op de
kwetsbare groep zodat deze bescherming krijgt.

Deze alternatieve standaarden zijn tot nu toe zowel op
Europees niveau als in Nederland weinig toegepast. Een
uitzondering hierop vormt de Goltex-zaak. Het betreft
een boete opgelegd door de ACM aan een onderneming
die dagtochten met verkooppresentaties organiseerde.
De onderneming ging in beroep tegen de boete bij de
Rechtbank Rotterdam,30 gevolgd door hoger beroep bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).31

De Rechtbank Rotterdam en het CBb zijn exclusief be-
voegd om te oordelen in (hoger)beroepszaken naar aan-
leiding van boetes van de ACM op het gebied van oneer-
lijke handelspraktijken. Met de uitspraak van het CBb
werd de zaak in juli 2015 na dik zes jaar afgesloten.32

HvJ EU 16 april 2015, C-388/13, ECLI:EU:C:2015:225, TvC 2015, afl. 6, p. 323-328, m.nt. Duivenvoorde (Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság/UPC), r.o. 61-63.

26.

HvJ EU 19 december 2013, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859, TvC 2014, afl. 3, p. 192-196, m.nt. Duivenvoorde (Trento Sviluppo). Zie
ook de annotatie van A. Verschuur in IER 2015/34.

27.

Zie C. Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht, Deventer: Kluwer 2011, nr. 448 en 528 en aldaar aangehaalde literatuur.28.
Zie uitgebreid B.B. Duivenvoorde, The consumer benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive, Cham/Heildelberg/New
York/Dordrecht/London: Springer 2015.

29.

Rb. Rotterdam 23 mei 2013, TvC 2014, afl. 2, p. 87-94, m.nt. Duivenvoorde (Goltex/ACM).30.
CBb 8 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:191 (Goltex/ACM).31.
De feiten vonden plaats in de periode van 13 maart 2009 tot en met 1 juli 2009, zie oordeel van het CBb, r.o. 1.2.32.
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De ACM had Goltex beboet omdat uit de uitnodigingen
voor de dagtochten niet duidelijk bleek dat deze primair
waren bedoeld voor het houden van verkoopdemonstra-
ties. Bovendien werd op misleidende wijze de suggestie
gegeven dat deelnemers een prijs hadden gewonnen ter-
wijl dit niet het geval was. Ook werd de indruk gewekt
dat deelname aan de dagtocht sterk afgeprijsd was, terwijl
Goltex dit bedrag zonder uitzondering in rekening bracht.
Van afprijzing was dus geen sprake.

Bij dit alles nam de ACM als uitgangspunt dat Goltex
zich met deze praktijken niet richtte op de gemiddelde
consument, maar op consumenten op leeftijd die boven-
dien een krappe beurs hadden. Dit bleek onder meer, zo
stelde de ACM, uit de tijdstippen van de dagtochten (op
werkdagen) en uit de wijze waarop de dagtochten werden
geadverteerd (nadruk op lage prijs). Dit uitgangspunt
werd aangevochten door Goltex, maar zowel de Recht-
bank Rotterdam als het CBb oordeelde dat de ACM te-
recht had geoordeeld dat minder draagkrachtige ouderen
met een kleiner sociaal netwerk zich aangesproken zou-
den voelen door de dagtochten.33 Waarom deze groep
daadwerkelijk meer kwetsbaar zou zijn dan de gemiddel-
de consument wordt overigens niet gemotiveerd.34

Opmerkelijk is dat de alternatieve standaarden door de
Reclame Code Commissie maar zelden worden toegepast.
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat op grond van
specifieke codes (de zogenaamde ‘bijzondere reclameco-
des’) voor bepaalde soorten reclame al extra strenge regels
gelden ter bescherming van kwetsbare groepen. Zo is er
een Kinder- en Jeugdreclamecode die bijvoorbeeld
strenge regels geeft voor de herkenbaarheid van reclame
voor kinderen en een Reclamecode voor Kansspelen die
het appelleren aan de goklust beperkt.35

Een zaak waarin de RCC wel afstemde op een specifieke
kwetsbare groep betreft reclame over scootmobielen.36

Hierin waarschuwde de adverteerder gebruikers van
scootmobielen voor ongelukken, die volgens de adverteer-
der veroorzaakt zouden worden doordat de meeste
scootmobielen instabiel zouden zijn. De RCC overweegt
dat de doelgroep bestaat uit kwetsbare consumenten,
namelijk ouderen en invaliden. Deze doelgroep zal, aldus
de RCC, de advertentie zo uitleggen dat men om dringen-
de veiligheidsredenen geen gebruik moet maken van een
normale scootmobiel met drie of vier wielen, maar dat
een scootmobiel van de adverteerder (met vijf wielen)
aangeschaft moet worden. Ook hier wordt overigens niet
gemotiveerd waarom deze groep consumenten kwetsbaar-
der zou zijn dan andere consumenten.

5.4. Uitnodiging tot aankoop
Een van de belangrijkste uitspraken van het Europees
Hof van Justitie sinds de vaststelling van de richtlijn is
het Ving-arrest.37 Dit arrest geeft invulling aan het begrip
‘uitnodiging tot aankoop’ in de richtlijn en de daaraan
verbonden eisen.

Een ‘uitnodiging tot aankoop’ is een ‘commerciële
boodschap die de kenmerken en de prijs van het product
op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze ver-
meldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop
te doen’ (artikel 2 sub i richtlijn). Omdat een uitnodiging
tot aankoop de consument in staat stelt een aankoop te
doen, moet deze de essentiële informatie over het aanbod
bevatten, zoals de prijs inclusief alle belastingen en verde-
re kosten.38

Dit was een nieuw begrip in de richtlijn, waarover ondui-
delijkheid bestond wanneer en hoe dit toegepast moest
worden. Het Ving-arrest was dan ook een van de eerste
arresten van het Hof van Justitie over de uitleg van de
bepalingen van de richtlijn (afgezien van zaken over de
gevolgen van volledige harmonisatie). De zaak betrof een
advertentie voor een reis naar New York in een Zweedse
krant van de reisorganisatie Ving. De advertentie vermeld-
de een vanafprijs, en, in kleine letters, beperkingen ten
aanzien van het vliegveld en de periode van vertrek. Dat
alleen de vanafprijs werd vermeld werd ontoelaatbaar
geacht door de consumentombudsman, die een zaak
aanspande voor de Zweedse handelsrechtbank. Deze
stelde vragen aan het Europees Hof van Justitie over
wanneer sprake is van een ‘uitnodiging tot aankoop’ en
welke informatie in dat geval moet worden verstrekt.

Het Europees Hof van Justitie benadrukt dat het begrip
‘uitnodiging tot aankoop’ breed moet worden uitgelegd.
Een daadwerkelijke mogelijkheid om direct op het aanbod
in te gaan (via bijvoorbeeld een telefoonnummer of een
bestelformulier) hoeft niet te worden geboden wil sprake
zijn van een ‘uitnodiging tot aankoop’. Dit is anders dan
in de Nederlandse zelfregulering werd aangenomen: in
de toelichting bij de Nederlandse Reclame Code was
opgenomen dat een reclame pas gold als ‘uitnodiging tot
aankoop’ als de consument direct op het aanbod in kon
gaan, bijvoorbeeld via een bestelmechanisme.39 Ook het
feit dat een vanafprijs wordt genoemd (en niet een defini-
tieve prijs) betekent volgens het Europees Hof van Justitie
niet dat geen sprake kan zijn van een uitnodiging tot
aankoop – ondanks dat de consument zonder deze infor-
matie moeilijk tot een aankoopbeslissing zal kunnen ko-
men.

Een advertentie is dus al snel een uitnodiging tot aankoop.
Dit houdt echter niet in dat elke advertentie alle essentiële

Zie oordeel CBb, r.o. 3.5.33.
Zie uitgebreider mijn annotatie bij deze uitspraak, zie noot 29.34.
Zie voor een overzicht van de bijzondere reclamecodes: www.reclamecode.nl/nrc.35.
RCC 8 januari 2010, 2009/00869 (Quingo – Waarschuwing scootmobielers). Overigens is het gericht zijn van een reclame op een kwets-
bare groep soms ook aanleiding voor de RCC om een zogenaamde ‘alert’ te verspreiden. De RCC verspreidt een alert bij ernstige of

36.

herhaalde overtredingen van de Nederlandse Reclame Code en/of een van de bijzondere codes. Zie bijvoorbeeld RCC 22 september
2014, 2014/00508 (EGCG capsules) en RCC 11 maart 2014, 2014/00121 (Aannamecertificaat).
HvJ EU 12 mei 2011, C-122/10, ECLI:EU:C:2011:299, TvC 2012, afl. 3, p. 112-119, m.nt. Van Boom (Ving).37.
Artikel 7 lid 4 richtlijn.38.
Zie de toelichting op artikel 8.4 (oud) van de Nederlandse Reclame Code.39.
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informatie hoeft te bevatten. Welke informatie moet
worden gegeven hangt af van de boodschap en het me-
dium. Niet elke reclame-uiting waarin een prijs wordt
vermeld hoeft dus te worden voorzien van alle informatie
die nodig is om een transactiebeslissing te nemen.

Kort na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie
is de toelichting bij de Nederlandse Reclame Code aange-
past. In 2012 volgde met de Kia Picanto-zaak de eerste
uitspraak van de RCC waarin de uitleg van het Europees
Hof van Justitie werd toegepast.40 Hierin werd geoordeeld
dat een televisiecommercial en een advertentie op de
website van automerk Kia misleidend waren, omdat deze
slechts de vanafprijs van de Kia Picanto weergaven zonder
de vaste kosten voor het rijklaar maken van de auto in de
prijs op te nemen. Dit was gangbare praktijk in de auto-
branche, maar niettemin misleidend omdat bij een uitno-
diging tot aankoop de totaalprijs moet worden vermeld.
De autobranche heeft haar gebruikelijke manier van ad-
verteren als gevolg van Ving dus moeten aanpassen.

De lijn van het Hof van Justitie in Ving is inmiddels ook
doorgedrongen tot de Nederlandse rechtspraak. In de
Hotels.nl/Hotel Booker-zaak bevestigt het Hof Den Haag
de brede interpretatie van het begrip ‘uitnodiging tot
aankoop’.41 De zaak betrof advertenties van boekingsweb-
site Hotel Booker op onder meer haar eigen website, in
nieuwsbrieven en onlineadvertenties (banners) op web-
sites van derden. In de advertenties werd aandacht getrok-
ken voor aanbiedingen van Hotel Booker, onder vermel-
ding van enkele basisgegevens (bijv. hotelnaam en -plaats)
en de vanafprijs. Volgens concurrent Hotels.nl waren
deze advertenties ontoelaatbaar, aangezien deze niet de
bij een uitnodiging tot aankoop vereiste totaalprijs ver-
meldden. In de vanafprijs waren namelijk niet alle kosten
(zoals toeristenbelasting) opgenomen. Hoewel de voor-
zieningenrechter in eerste instantie nog had geoordeeld
dat te weinig informatie werd geboden om te kunnen
spreken van een uitnodiging tot aankoop,42 volgde het
Hof Den Haag (overigens in navolging van de RCC, die
de zaak ook beoordeeld had) de invulling van het Euro-
pees Hof van Justitie in Ving.43

Inmiddels zijn er voor de tweede keer prejudiciële vragen
gesteld aan het Europees Hof van Justitie over het begrip
‘uitnodiging tot aankoop’. In de Citroën/ZLW-zaak
vraagt het Duitse Bundesgerichtshof het Europees Hof
van Justitie of de ‘prijs inclusief belastingen’ in de zin van
artikel 7 lid 4 sub c van de richtlijn in geval van de ver-
koop van een motorvoertuig ook de verplichte kosten
omvat van het transport van het voertuig van de fabrikant
naar de handelaar.44 Aangezien de bedoeling van deze
bepaling is dat de consument bij een uitnodiging tot

aankoop voor zover mogelijk wordt ingelicht over de
totaalprijs van het product, is de verwachting dat deze
vraag – ervan uitgaande dat het gaat om vaste en onver-
mijdelijke kosten – bevestigend wordt beantwoord.
Daarmee zou ook de Kia-uitspraak van de RCC bevestigd
worden.

5.5. Misleiding algemeen: overig
Wat is er verder gebeurd op het gebied van misleiding?
Een zaak met een lange voorgeschiedenis, die uiteindelijk
op 25 augustus 2015 ten einde kwam, betreft de Cell-
dorado-uitspraak (ook wel: Artiq Mobile-uitspraak).45

Dit bedrijf viel in het kader van de focus van de toezicht-
houder op de sector van sms-dienstverlening in 2009 ten
prooi aan de ACM (aanvankelijk nog CA).

Celldorado bood via internet en tv sms-diensten aan,
zoals een IQ-test en een ‘love calculator’. Het bedrijf riep
consumenten op, onder andere via banners, om een test
in te vullen. Na het klikken op de banner kwam de con-
sument terecht op de landingspagina. Deze landingspagina
was gericht op het invullen van de test, maar boven aan
de pagina – minder opvallend en in minder contrasterende
kleur – stond vermeld dat het een abonnementsdienst
betrof. In kleine letters in de hoek was bovendien het
woord ‘advertentie’ te lezen en, onder in beeld en te zien
na scrollen: ‘dit is een betaalde abonnementsdienst’.

Was het voldoende duidelijk voor de gemiddelde consu-
ment dat dit een abonnementsdienst betrof? Volgens de
Rechtbank Rotterdam wel. De rechtbank nam aan dat
ook de tekst onder in beeld, alleen te zien door naar be-
neden te scrollen, door de consument – die gewend is te
scrollen – wordt opgemerkt. Het CBb is strenger en vindt
dat de website van Celldorado door haar opmaak onvol-
doende duidelijk de aard van de dienst (namelijk: een
betaalde sms-dienst) weergeeft.46 Hiermee lijkt het ook
de opvatting van de Reclame Code Commissie te volgen.47

De zaak biedt ook een interessante discussie over de
toepassing van bestuursrechtelijke sancties door de ACM
op basis van open normen. Het argument van Celldorado
dat het opleggen van boetes op basis van de open normen
van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in strijd
zou zijn met het lex-certa-beginsel (het verbod om te
straffen zonder duidelijke daartoe strekkende wetsbepa-
ling, artikel 7 EVRM), werd verworpen door het CBb
met het argument dat de inhoud van de wettelijke verbo-
den voldoende duidelijk is en dat Celldorado zich van
die inhoud een voldoende duidelijk beeld had kunnen

RCC (CvB) 11 mei 2012, 2012/00088, IER 2012/18, m.nt. Hoogenraad (Kia Picanto).40.
Hof Den Haag 23 december 2014, IER 2015/19, m.nt. Haije (Hotels.nl/Hotel Booker).41.
Rb. Den Haag (vzr.) 31 oktober 2013, zaaknr. C/09/450450416 (Hotel.nl/Hotel Booker).42.
Zie voor een kritische bespreking de noot van Haije bij deze uitspraak (zie de verwijzing in noot 40).43.
Verzoek prejudiciële beslissing HvJ EU 27 oktober 2014, C-476/14 (Citroën/ZLW).44.
CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (Celldorado). Zie ook Rb. Rotterdam 19 april 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358
(Celldorado).

45.

CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (Celldorado), r.o. 6.1-6.7.46.
Zie bijvoorbeeld RCC 3 februari 2010, 2009/00827 (Hi – Vandaag Online 20 Mb). Hierin oordeelde de RCC dat de enkele aanwezigheid
van een schuifbalk aan de rechterzijde van het scherm onvoldoende is om de consument duidelijk te maken dat er meer belangrijke in-
formatie buiten het eerste beeld te vinden is, indien de opmaak van de website hiertoe geen aanleiding geeft.

47.
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vormen.48 Eerder had de rechtbank overigens wel de
hoogte van de boete naar beneden bijgesteld. De recht-
bank oordeelde dat de ACM ten onrechte de boete had
verhoogd omdat Celldorado betrokken was geweest bij
de totstandkoming van de sms-gedragscode (en dus een
voortrekkersrol had) en bovendien regelmatig was terecht-
gewezen door de RCC. Die omstandigheden geven voor
de rechtbank echter geen aanleiding tot boeteverhoging.49

In de Celldorado-uitspraak komt ook nog de uitleg van
artikel 6:193c lid 2 sub b BW aan de orde.50 Volgens die
bepaling is het niet nakomen van een verplichting uit een
gedragscode waaraan de handelaar gebonden is een mis-
leidende handelspraktijk. Duidelijk was (inmiddels) dat
Celldorado de verplichtingen uit gedragscode sms-
dienstverlening niet was nagekomen. Maar Celldorado
wierp op dat het enkele niet nakomen van de gedragscode
niet betekende dat de gemiddelde consument werd mis-
leid. Hiervoor is immers nodig dat de gemiddelde consu-
ment een transactiebeslissing neemt of kan nemen die hij
anders – in dit geval bij nakoming door de handelaar van
de gedragscode – niet had genomen. Op dit punt kreeg
Celldorado gelijk. De ACM had onvoldoende gemoti-
veerd waarom de transactiebeslissing van de gemiddelde
consument zou zijn beïnvloed. Op dit punt verschillen
de specifieke voorbeelden van misleiding in artikel 6:193c
en 193d BW van de praktijken die op de zwarte lijst staan.
Laatstgenoemde praktijken zijn hoe dan ook misleidend
(of agressief) en in die gevallen is toetsing aan de algemene
vereisten voor oneerlijke handelspraktijken dus niet no-
dig.

Dezelfde bepaling (over het niet naleven van een gedrags-
code) was ook onderwerp van discussie in een zaak voor
het CBb over de betalingsvoorwaarden van woonwinkels.
Hierin oordeelt het CBb dat het misleidend is om consu-
menten niet uitdrukkelijk de mogelijkheid aan te bieden
om (pas) bij levering te betalen, terwijl dit wel verplicht
is op grond van de gedragscode waaraan de handelaar
gebonden is.51

5.6. Zwarte lijst
Zowel het Europees Hof van Justitie als de Nederlandse
rechter heeft zich al regelmatig kunnen uitspreken over
de betekenis en toepassing van de zwarte lijst, d.w.z. de
lijst met handelspraktijken die onder alle omstandigheden
(en dus zonder verdere toetsing aan de algemene bepalin-
gen van de richtlijn) als oneerlijk worden beschouwd.

Een van de ‘zwarte’ praktijken op het gebied van mislei-
ding die regelmatig de kop opsteekt in de rechtspraak

betreft het als ‘gratis’, ‘voor niets’ of ‘kosteloos’ aanbieden
van een product, terwijl de consument toch moet betalen
voor iets anders dan de onvermijdelijke kosten om in te
gaan op het aanbod of om het product op te halen of te
laten verzenden.52 Verder heeft het Europees Hof van
Justitie onder meer uitspraak gedaan over het in de
zwarte lijst opgenomen verbod van het opzetten of uitba-
ten van een op consumenten gericht piramidespel.53

6. Agressieve handelspraktijken

6.1. Agressieve praktijken algemeen
Een handelspraktijk is agressief wanneer de keuzevrijheid
van de gemiddelde consument door intimidatie, dwang
(waaronder het gebruik van lichamelijk geweld) of onge-
paste beïnvloeding wordt beperkt. In vergelijking met de
hoeveelheid zaken over misleidende handelspraktijken
is de agressieve handelspraktijk duidelijk het kleinere
(maar qua impact op individuele consumenten venijnige-
re) broertje. De meeste Nederlandse gerechtelijke uitspra-
ken op dit vlak zijn beroepszaken naar aanleiding van
sancties opgelegd door de ACM en in de meeste gevallen
gaat het om praktijken van de zwarte lijst (zie hieronder).

Een enkele keer kwam ook het algemene verbod op
agressieve handelspraktijken aan de orde. Zo oordeelde
de ACM in de Fotosessies-zaak dat het bedrijf – naast
andere oneerlijke praktijken – op agressieve wijze had
gehandeld door consumenten onder meer voor te houden
dat telefoongesprekken werden opgenomen, continu te
dreigen met incasso- en gerechtelijke procedures en in
e-mails niet-bestaande medewerkers en (juridische) afde-
lingen te noemen.54 Het oordeel van de ACM bleef in
stand bij de Rechtbank Rotterdam.55

6.2. Zwarte lijst
Een regelmatig in de rechtspraak terugkerende agressieve
‘zwarte’ praktijk betreft het verbod om de bedrieglijke
indruk te wekken dat een prijs is gewonnen, terwijl dit
ofwel niet het geval is, ofwel aan het krijgen van de prijs
kosten zijn verbonden voor de consument.56 Deze prak-
tijk (die naar haar aard wellicht eerder misleidend is dan
agressief) kwam bijvoorbeeld naar voren in de eerderge-
noemde Goltex-zaak over dagtochten met verkooppre-
sentaties (zie par. 5.3 hierboven). In de uitnodigingen
voor de dagtochten werd de indruk gewekt dat een per-
soonlijke prijs was gewonnen, maar de prijzen werden
desondanks niet uitgereikt tijdens de dagtochten.57

Belangrijker voor de rechtsvorming is de Purely Crea-
tive-zaak van het Europees Hof van Justitie, waarin ver-

Zie CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (Celldorado), r.o. 4.1-4.4. Zie voor een uitgebreidere bespreking, mede naar aanleiding
van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam: C. Pavillon, ‘Legaliteit en evenredigheid van de sancties op de schending van de open
normen uit de Wet oneerlijke handelspraktijken’, TvC 2013, afl. 2, p. 63-72.

48.

Zie Rb. Rotterdam 19 april 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358 (Celldorado), r.o. 28.1-28.3.49.
CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (Celldorado), r.o. 7.1-7.8.50.
CBb 7 mei 2015, ECLI:NL:CBB:2014:163 (Betalingsvoorwaarden erkende woonwinkels).51.
Artikel 6:193g sub t BW. Zie onder andere CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (Celldorado) en CBb 8 juli 2015,
ECLI:NL:CBB:2015:191 (Goltex/ACM).

52.
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dere invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde
praktijk van de zwarte lijst.58 Het Hof van Justitie maakt
ten eerste duidelijk dat aan de term ‘bedrieglijke indruk’
geen groot belang moet worden gehecht. Concreet houdt
dit in dat ondanks het woord ‘bedrieglijk’ niet hoeft te
worden getoetst of de manier waarop de indruk wordt
gewekt misleidend is. Dit zou namelijk botsen met het
uitgangspunt dat de praktijken van de zwarte lijst zonder
meer oneerlijk zijn. Dat de handelaar de consument wel
informeert over de kosten voor het krijgen van de prijs,
betekent daarom niet dat de praktijk niet oneerlijk is.
Verder legt het Europees Hof ook de bepaling dat geen
kosten in rekening mogen worden gebracht aan de con-
sument streng uit. Ook kosten voor bijvoorbeeld de
verzending van de prijs vallen hieronder, ook al zijn deze
laag.

7. Conclusie en vooruitblik

De OHP-regels hebben de afgelopen jaren langzaam body
gekregen in de Europese en Nederlandse rechtspraak en
in de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Inmid-
dels is uit de Europese evaluatie van de richtlijn naar vo-
ren gekomen dat deze volgens de Europese Commissie
naar voldoening functioneert en aanpassing van de richt-
lijn niet nodig is.59 Toch bestaan er nog veel vragen over
de interpretatie van de richtlijn, die ook in de komende
jaren tot richtinggevende uitspraken zullen leiden van de
Europese en Nederlandse instanties. Daarbij wordt het
onder meer interessant om te zien of in navolging van de
Haagse voorzieningenrechter de OHP-regels in de toe-
komst zullen leiden tot pan-Europese verboden opgelegd
door de Nederlandse rechter – al dan niet met het fiat
van het Europees Hof van Justitie.

HvJ EU 18 oktober 2012, C-428/11, ECLI:EU:C:2012:651, TvC 2013, afl. 2, p. 76-83, m.nt. Duivenvoorde (Purely Creative).58.
Zie het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van 14 maart 2014,
COM(2013)139 final.
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