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CONSUMENTENRECHT
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Ewoud Hondius

1 Collectieve actie, ook bij massaschade
Ons Burgerlijk Wetboek voorziet in artikel 3:305a al 
geruime tijd in een collectieve actie. Maar deze actie is 
niet compleet, want schadevergoeding valt erbuiten. Ook 
de Wet collectieve afwikkeling massaschade van 2005 
voorziet hier niet in. Er is echter verandering op komst. 
Daartoe aangezet, eerst door Niels Frenk en vervolgens 
door de Tweede Kamer, heeft de regering in november 
2016 voorgesteld de afwikkeling van massaschade bij col-
lectieve actie mogelijk te maken. In TvC geeft Sarah van 
Kampen een overzicht van het wetsvoorstel 22486. Tevens 
vermeldt zij de kritiek op het voorstel met betrekking tot 
de ontvankelijkheid van de claimorganisaties, de reikwijd-
te van de scope rule, betrokkenheid van externe financiers, 
hoger beroep en overgangsrecht. Tot afstel zal de kritiek 
wel niet leiden, maar enig uitstel is van deze actie van 
VNO-NCW, MKB-Nederland en de Consumentenbond wel 
te verwachten. (S.S. van Kampen, ‘Wettenagenda’, TvC 
2017, p. 47-49.) 

2 Petrus en Paulus op de bres voor cybersecurity
Heeft de CIA presidentskandidaat Trump – as he then 
was – laten afluisteren? Heeft president Poetin de verkie-
zingsbureaus in het westen gehackt? Dat zijn schokkende 
mogelijkheden die het vertrouwen in de internationale 
politiek ernstig schaden. Maar ook op lager niveau komt 
cyber crime voor. De huidige wetgeving biedt onvoldoende 
aanknopingspunten om daar veel aan te doen. Paul 
Verbruggen en Pieter Wolters pleiten er in TvC voor op 
deelterreinen van het consumentenrecht via wetgeving en 
jurisprudentie helderheid en uniformiteit te creëren over 
het bestaan en de omvang van zorgplichten op dit gebied. 
(P.W.J. Verbruggen & P.T.J. Wolters, ‘Consument en cyber-
security. Een agenda voor Europese harmonisatie van 
zorgplichten’, TvC 2017, p. 20-29.)

3 Klare taal bij de bank
Wie haar spaargeld bij een bank wil beleggen en zich voor 
de vraag ziet gesteld welke bank te kiezen, zal erop letten 
welk rentepercentage – if any – wordt geboden, of de bank 
een ideële doelstelling heeft en of er bij de bank betalings-
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problemen te verwachten zijn. De adspirant-spaarder zal 
zich niet bekommeren om de algemene voorwaarden die 
de bank hanteert (het is de vraag of iemand zich daar ooit 
druk om maakt). Immers bij de banken zijn de voor-
waarden al geruime tijd uniform. Daar is bij de onlangs 
gepubliceerde editie van 2017 niets in veranderd. Wat 
wel is veranderd is de transparantie van het taalgebruik. 
Gestreefd is naar bewoordingen die ook voor de reguliere 
spaarder duidelijk zijn. Een commentaar op de nieuwe 
voorwaarden is er ook al. De auteurs zijn Bruno van der 
Burgh, oud-general counsel van de branchevereniging 
van banken, en Bregje Krijnen die vroeger voor de Con-
sumentenbond werkte. (B.B. van der Burgh & B. Krijnen, 
Algemene bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare 
taal, Zutphen: Paris 2017, 158 p.). 

4 De maatmensconsument bij oneerlijke 
handelspraktijken
Sinds jaar en dag verzorgt de Erasmus Universiteit Rot-
terdam jaarlijks een uitgave van masterscripties op één 
elk jaar wisselend terrein. Afgelopen jaar was het thema 
‘Precies privaatrecht’. In het kader van dit thema schrijft 
Roos Schneiders over de maatmensconsument in de 
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Deze dient haars 
inziens aldus te worden ingevuld: de maatmensconsument 
wordt geacht kennis te nemen van de door de handelaar 
beschikbaar gestelde informatie en deze te begrijpen. De 
verwachtingen van de consument en de mate van geïnfor-
meerdheid, oplettendheid en omzichtigheid van de gewone 
consument moeten worden getoetst met inachtneming van 
de aard van het product, de prijsklasse en de aard van de 
verkoopplaats. De onderzoeksplicht moet centraal staan 
voor de verwachting die aan de maatmensconsument 
wordt gesteld. Handelaren kunnen voorkomen dat de 
consument wordt misleid door te zorgen voor een correcte 
informatievoorziening. (Roos Schneiders, in: S.D. Linden-
bergh & H.N. Schelhaas (red.), Precies privaatrecht, Den 
Haag: Boom juridisch 2016, p. 137-160.) 

5 De klachtplicht beteugeld
Deze maand neemt Henk Snijders afscheid als hoog-
leraar van de Leidse universiteit. Bij die gelegenheid 
werd hem reeds eerder een feestbundel aangeboden, die 
twee bijdragen op het gebied van het consumentenrecht 
bevat. De eerste is die van Jaap Hijma; deze handelt over 
de klachtplicht van de teleurgestelde crediteur (HR 23 
november 2007, ECLI: NL: HR: 2007: BB3733, NJ 2008/552, 
m.nt. H.J. Snijders (Ploum/Smeets I)). De klachtplicht trok 
aanvankelijk weinig aandacht, maar vanaf 2006 valt een 
hele reeks arresten van de Hoge Raad te signaleren. Hoe 
de klachtplicht te beteugelen? Hijma vond daarvoor liefst 
negen wegen: beperking van de werkingssfeer zodat de 
toepassing niet uitwaaiert, afwijzing van uitdijing van de 
klachtplicht naar onrechtmatige daad, verzachting van de 
rechtsgevolgen door relativering, het stellen van niet in de 
wet genoemde nadere vereisten, het ontwikkelen van een 

of meer uitzonderingen, het van start gaan van de termijn 
kan worden uitgesteld, ook aan het einde van de klachtter-
mijn is terughoudendheid mogelijk, bijsturing van stel-
plicht en bewijslast is mogelijk en ten slotte kan worden 
gedacht aan de derogerende werking van redelijkheid en 
billijkheid. (Jaap Hijma, ‘De klachtplicht beteugeld’, in: 
Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden 
aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeri-
taat, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 167-181.) 

6 Kwalificatie van effectenleaseovereenkomsten
Het tweede opstel van consumentenrechtelijke signatuur 
in de Snijders-bundel is dat van Iris Houben over effec-
tenlease. Hoe moet deze overeenkomst worden gekwali-
ficeerd? De wetgever heeft hierbij de zwakke partij, de 
huurkoper, willen beschermen. Wat Houben betreft, gaat 
de bescherming soms zelfs te ver. Bescherming tegen het 
informatietekort zou beter via dwaling kunnen verlopen. 
(Iris Houben, ‘Kwalificatie van effectenleaseovereenkom-
sten’, in: Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aan-
geboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn 
emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 211-221.)

7 Levensmiddelenrecht 
Er is levensmiddelenrecht en er is consumentenrecht en de 
twee hebben weinig gemeen. Dat is opmerkelijk, want deze 
rechtsgebieden lijken elkaar zo ongeveer te overlappen. 
Het is evenwel minder eenvoudig om een brug te slaan, 
zeker nu de literatuur over levensmiddelenrecht – anders 
dan die over consumentenrecht – dun gezaaid is. Gelukkig 
is er nu een handzaam boekje van de hand van de Wage-
ningse hoogleraar Bernd van der Meulen. Achtereenvol-
gens bespreekt deze de geschiedenis, de mensenrechtelijke 
dimensie, internationaal levensmiddelenrecht, beginselen 
en begrippen, voedselveiligheid, voedselinformatierecht, 
handhaving en privaat levensmiddelenrecht.

Jarenlang heb ik het levensmiddelenrecht maar een 
saai rechtsonderdeel gevonden. Ten onrechte, blijkt nu. 
Alleen al de uitvoerige literatuurlijst bewijst dit. Wie 
treffen we daar zoal aan? Francis Bacon, New Atlantis 
(1624), Edmund Burke, Reflections on the revolution in 
France (1790), Paul Claudel, Le soulier de satin (1928), 
Jean Cocteau, Le rappel à l’ordre (1926), Guillaume Groen 
van Prinsterer, Ongeloof en revolutie (1847), Theophrastus 
Paracelsus, Paragranum (1925) en Bernard Shaw, The doc-
tor’s dilemma (1906). Ten slotte, wie weet waar de navol-
gende acroniemen voor staan: NVLR, EFLA, FIAN, FLEP, 
GHI en Academia? (Bernd van der Meulen, Levensmidde-
lenrecht. Systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, 125 p.)

8 Spoorvervoerrecht
Spoorvervoer is een van die aandachtsgebieden waar 
iedereen graag over meepraat. Zodra de eerste blaadjes op 
de rails vallen of een stroomstoring Utrecht CS platlegt, 
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komen er suggesties voor verbetering van de dienstver-
lening. Geef elke machinist een horloge, zo stelde de NS 
voor, dan rijden ze misschien vaker op tijd. Maar er zijn 
ook problemen van geheel andere, meer juridische aard. 
Stel iemand koopt bij een automaat een reis naar Zuid-
Frankrijk. Is er dan sprake van één vervoerovereenkomst, 
of geldt dat ieder traject – Amsterdam/Belgische grens, 
Belgische/Franse grens, Franse grens/Menton – door een 
afzonderlijk regime wordt beheerst? En wat als iemand 
haar fiets op dit traject wil meenemen? Of de huiskat? De 
literatuur over dit soort vragen is dun gezaaid. Was dun 
gezaaid, want inmiddels is er een Handboek spoorrecht, 
verzorgd door Adriaan Hagdorn, Viola Sütő en Andres 
Wiedzinga. (Adriaan Hagdorn, Viola Sütő & Andres 
Wiedzinga, Handboek spoorwegrecht, Zutphen: Paris 2017, 
878 p.)

9 Niet-verbindendheid van algemene voorwaarden
En weer wees het Europese Hof een arrest over oneerlijke 
contractsbedingen. Wederom was het een Spaanse rechter 
die prejudiciële vragen had gesteld. Die leidden tot de con-
clusie dat indien een beding in algemene voorwaarden on-
eerlijk is, de niet-verbindendheid daarvan zo nodig ambts-
halve moet worden uitgesproken. Voorts moet deze in alle 
opzichten worden geëerbiedigd. De rechter mag haar niet 
mitigeren door toepassing van conversie, matiging, teleolo-
gische reductie of partiële nietigheid. Zelfs aanvulling van 
de ontstane leemte met regelend recht is slechts binnen 
nauwe grenzen toegestaan. Het arrest Gutiérrez Naranjo 
(C-154/15, C-307/15 en C-308/15), is in dit blad al van 
twee zijden belicht – door Arthur Hartkamp en Jacobien 
Rutgers – en daarom meen ik met deze aankondiging te 
kunnen volstaan. (A.S. Hartkamp, ‘Oneerlijke contractsbe-
dingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid’, AA 
2017, p. 218-223 (AA20170218); Jacobien Rutgers, ‘Euro-
pees privaatrecht’, KwartaalSignaal 2017, p. 8269-8270 
(AAK20178269).)

10 Religieus consumentenrecht
In Australië verscheen onlangs een bundel opstellen over 
het privaatrecht van de 21e eeuw. Twee bijdragen zijn ook 
vanuit consumentenrechtelijk perspectief interessant. 
Tsachi Keren-Paz (Keele) werpt het probleem op dat een 
consument zonder dit te beseffen voedsel tot zich neemt 
dat hij op ethische of religieuze gronden afwijst. In Court 
of Appeal (Verenigd Koninkrijk) 20 januari 2010, Bhamra 
v Dubb [2010] EWCA Civ 13 was het aantal bruilofts-
gasten bij een Sikh-bruiloft boven verwachting hoog. 
De cateraar was daarom genoopt voedsel van derden te 
betrekken en dat voedsel bleek eieren te bevatten, welke 
niet mogen worden gegeten door Sikhs die recht in de leer 
zijn. Het arrest draait om de vraag of de cateraar aanspra-
kelijk kon worden gesteld door de weduwe van een van de 
bruiloftsgasten die een ernstige eierallergie had en aan 
het eten van eieren overleed. De meer interessante vraag 
die de auteur stelt is of de gasten die niet allergisch waren 

– maar wel recht in de leer – wegens injury to autonomy 
(ITA) aanspraak op schadevergoeding hadden. De auteur 
komt tot een bevestigende beantwoording van deze vraag. 
(Tsachi Keren-Paz, ‘Compensating injury to autonomy: a 
conceptual and normative analysis’, in: Kit Barker, Karen 
Fairweather & Ross Grantham (red.), Private law in the 
21st century, Oxford: Hart 2017, p. 411-437.) 

11 Persuasive technology
In de Australische bundel is het Eliza Mik (Singapore) 
die het verschijnsel van persuasive technology analyseert. 
Internetbedrijven zoals Google, Amazon en Facebook pro-
beren het gedrag van hun cliënten te reguleren: 

‘It is the combination of technology and personal information that creates 
unprecedented capabilities on the side of internet companies and unprecedented 
weaknesses on the side of internet users. This combination enables new forms 
of commercial exploitation and discrimination. It also enables a move from the 
generic to the specific, from a Universal web where everybody sees the same, to a 
personalised web where each browsing experience is tailored to a single user.’ 

Twee oplossingen voorziet de auteur: het verschaffen van 
meer informatie aan gebruikers (maar zullen die deze 
wel begrijpen?) en een contractuele benadering. (Eliza 
Mik, ‘Persuasive technologies: from loss of privacy to loss 
of autonomy’, in: Kit Barker, Karen Fairweather & Ross 
Grantham (red.), Private law in the 21st century, Oxford: 
Hart 2017, p. 363-387.)

12 Tabak van tabak
Namens Stichting Rookpreventie Jeugd, longkankerpa-
tiënte Anne Marie van Veen en COPD-patiënte Lia Breed 
heeft advocaat Benedicte Ficq op 29 september 2016 bij 
het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen de vier 
tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Op 24 
maart 2017 heeft KWF Kankerbestrijding zich hierbij aan-
gesloten. KWF stelt dat rokers al jarenlang consequent en 
bewust worden misleid door de tabaksindustrie. Volgens 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu sterven 
in Nederland jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van 
roken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meent 
overigens dat geen sprake is van een strafbaar feit (wordt 
vervolgd). (Guus Ritzen, ‘KWF klaagt tabaksindustrie 
aan’, NRC Handelsblad 25 maart 2017).

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20170218
http://www.arsaequi.nl/aacode/AAK20178269
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