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De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG) verbiedt ondernemers om het economische 

gedrag van consumenten op oneerlijke wijze te beïnvloeden. De Richtlijn voorziet in volledige 

harmonisatie, waardoor de Europese lidstaten niet meer of minder bescherming aan consumenten 

mogen bieden dan voorzien is in de Richtlijn. De Richtlijn heeft als doel om een hoog niveau van 

consumentenbescherming te bewerkstelligen en de werking van de interne markt te bevorderen 

door de regels inzake oneerlijke handelspraktijken te harmoniseren en het vertrouwen van de 

consument in de interne markt te bevorderen. Daarnaast stelt de Richtlijn zich tot doel de 

competitieve werking van de markt te bevorderen, door te voorkomen dat handelaren die 

consumenten op oneerlijke wijze beïnvloeden marktaandeel winnen ten opzichte van eerlijk 

opererende handelaren. 

Open normen spelen een belangrijke rol in de Richtlijn. Zo kent de Richtlijn een algemeen verbod op 

oneerlijke handelspraktijken en enkele meer specifieke algemene verboden op misleidende en 

agressieve handelspraktijken. Consumentstandaarden (consumer benchmarks) worden gebruikt bij 

de toepassing van deze open normen, ter bepaling van het te verwachten gedrag van de consument 

ten aanzien van potentieel oneerlijke handelspraktijken. De bepaling van het te verwachten gedrag 

van consumenten is belangrijk voor het bereiken van de doelstellingen van de Richtlijn. Hierbij kan in 

de eerste plaats gedacht worden aan het niveau van consumentenbescherming. Indien de 

verwachtingen van het gedrag van de consument laag zijn, zal eerder worden geconcludeerd dat er 

sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, terwijl het omgekeerde geldt bij hoge verwachtingen 

van het gedrag van de consument. Een kritische en goed geïnformeerde consument zal immers 

minder snel beïnvloed worden door een potentieel oneerlijke handelspraktijk dan een naïeve en 

slecht geïnformeerde consument.  

De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken kent drie verschillende consumentstandaarden. De eerste 

en tevens belangrijkste is de standaard van de gemiddelde consument. Dit begrip is in 1998 in de 

Gut Springenheide-zaak geïntroduceerd door het Europees Hof van Justitie. Het Hof gaat er vanuit 

dat de gemiddelde consument een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende persoon is. De 



Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken heeft deze standaard gecodificeerd, maar heeft ook twee 

uitzonderingen opgenomen op deze standaard. Ten eerste kan worden afgeweken van de standaard 

van de gemiddelde consument indien de handelspraktijk is gericht op een specifieke doelgroep. 

Daarnaast kan de consumentstandaard, ook indien er geen specifieke doelgroep valt aan te wijzen, 

worden afgestemd op een specifieke groep consumenten, namelijk indien een kwetsbare groep 

(zoals kinderen of geestelijk of lichamelijk gehandicapten) in het bijzonder door de praktijk wordt 

benadeeld. Hiermee heeft de Richtlijn gehoor gegeven aan de kritiek dat de standaard van de 

gemiddelde consument onvoldoende bescherming zou bieden aan consumenten.  

 

Dit proefschrift gaat in op de consumentstandaarden in de Richtlijn en verhouding van deze 

standaarden tot de doelstellingen van de Richtlijn. Er wordt onderzocht in welke mate het regime 

van consumentstandaarden in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken verenigbaar is met elk van 

de doelen van de Richtlijn. Om deze vraag te beantwoorden worden de consumentstandaarden in 

de Richtlijn onderzocht, inclusief hun toepassing door het Europees Hof van Justitie. Daarnaast 

wordt ook de toepassing van de standaarden onderzocht in een drietal geselecteerde lidstaten van 

de Europese Unie. Dit is primair van belang voor de vraag in hoeverre de standaarden voorzien in 

het door de Richtlijn gestelde doel om de (toepassing van de) regels inzake oneerlijke 

handelspraktijken te harmoniseren, hetgeen van belang is voor de bevordering van de eenwording 

van de interne markt. Verder wordt op de basis van bestaand gedragsonderzoek bestudeerd hoe de 

verwachtingen van de Europese wetgever en het Europees Hof van Justitie in het kader van de 

consumentstandaarden zich verhouden tot het feitelijke gedrag van consumenten. Deze verhouding 

is belangrijk om in te kunnen schatten in hoeverre consumenten daadwerkelijk beschermd worden. 

Dit is van belang voor het niveau van consumentenbescherming en – indirect – ook voor de werking 

van de interne markt en de competitieve werking van de markt als zodanig.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat deze de gemiddelde consument in de 

regel ziet als een tamelijk goed oplettende en kritische consument. Dit blijkt zowel uit de 

rechtspraak die leidde tot de Gut Springenheide-uitspraak, als de daaropvolgende rechtspraak. Van 

de gemiddelde consument wordt verwacht dat hij/zij beschikbare informatie in zich opneemt en dat 

hij/zij niet snel wordt misleid door bijvoorbeeld overdreven of suggestieve claims of productnamen. 

Het Europees Hof van Justitie lijkt hierbij overwegend uit te gaan van hoe de gemiddelde consument 

zou kunnen of moeten handelen, in plaats van hoe het verwacht dat de gemiddelde consument 

daadwerkelijk reageert. Een belangrijke uitzondering hierop is de rechtspraak betreffende het 

merkenrecht. In deze context wordt van de gemiddelde consument verwacht dat hij/zij 



productnamen en -tekens slechts globaal waarneemt en ze niet in detail vergelijkt. Deze rechtspraak 

is echter geïsoleerd van de overige rechtspraak waarin de standaard van de gemiddelde consument 

wordt toegepast, waardoor het zeer de vraag is in hoeverre deze rechtspraak van toepassing is in de 

context van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.  

Het is nog in grote mate onduidelijk hoe de alternatieve standaarden voor doelgroepen en bijzonder 

kwetsbare groepen consumenten moeten worden toegepast. Duidelijke richtlijnen voor de 

toepassing van deze standaarden ontbreken en er is weinig tot geen relevante rechtspraak van het 

Europees Hof van Justitie waarin deze standaarden worden toegepast. Wel is duidelijk dat op basis 

van de Richtlijn de alternatieven slechts in beperkte mate kunnen worden toegepast. De 

doelgroepstandaard is beperkt tot handelspraktijken die specifiek op een bepaalde groep zijn 

gericht, terwijl de standaard gericht op kwetsbare groepen slechts onder specifieke voorwaarden 

kan worden toegepast.  

Ook ten aanzien van verschillende andere kwesties aangaande de consumentstandaarden bestaat 

onduidelijk op Europees niveau. Zo is onzeker in hoeverre sociale, culturele en taalkundige factoren 

kunnen leiden tot verschillende beoordelingen van potentieel oneerlijke handelspraktijken in 

verschillende lidstaten. Ook is onduidelijk in hoeverre empirisch bewijs (bijvoorbeeld enquêtes 

onder consumenten) kan worden gebruikt bij de bepaling van het te verwachten gedrag van de 

(gemiddelde) consument.  

 

In Duitsland heeft de introductie van de standaard van de gemiddelde consument door het Europees 

Hof van Justitie duidelijk geleid tot een verandering van de toegepaste consumentstandaard. 

Voorheen werd uitgegaan van een tamelijk onoplettende en onwetende consument, terwijl de 

huidige toepassing van de standaard van de gemiddelde consument toenadering zoekt bij de 

rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. De mate van oplettendheid en de kritische houding 

van de consument wordt door de Duitse rechter echter gezien als afhankelijk van de specifieke 

situatie, waardoor er ruimte wordt gelaten om de consument in bepaalde gevallen te zien als minder 

kritisch en oplettend. Hierdoor kan de consument ook onder die omstandigheden bescherming 

worden geboden. De Duitse rechter laat bovendien ruimte om de minder oplettende en minder 

kritische consument te beschermen indien er sprake is van objectief onjuiste informatie. Het is 

twijfelachtig of deze uitleg van de Duitse rechter de toets van het Europese recht doorstaat. 

Een soortgelijke conclusie kan getrokken worden met betrekking tot het Engelse recht. Vóór de 

introductie van de standaard van de gemiddelde consument door het Europees Hof van Justitie ging 

de Engelse rechter uit van de ordinary person, de ordinary shopper, of soortgelijke standaarden. De 

Engelse rechter had hierbij in de regel geen bijzonder hoge verwachtingen van de consument. 



Sommige van de uitspraken die deze standaarden toepasten waren bovendien in feite meer gericht 

op bescherming van een kwetsbare minderheid dan op bescherming van de gemiddelde consument. 

De Engelse rechtspraak na de introductie van de standaard van de gemiddelde consument door het 

Hof van Justitie lijkt sterk overeen te komen met de eerdere Engelse rechtspraak. De gemiddelde 

consument wordt niet verwacht erg kritisch te zijn en in sommige gevallen lijkt, ondanks toepassing 

van de standaard van de gemiddelde consument, gekozen te worden voor bescherming van minder 

dan gemiddeld geïnformeerde, oplettende of kritische consumenten.  

Ook in het Italiaanse recht zijn de verwachtingen van de consument minder hoog dan in de 

rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. In het verleden had de Italiaanse rechter wél hoge 

verwachtingen van de consument, maar sinds de implementatie van de Richtlijn Misleidende 

Reclame en de oprichting van de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, 

Italiaanse Mededingings- en Marktautoriteit) begin jaren ’90 is dit sterk veranderd. De AGCM en de 

Italiaanse bestuursrechter gaan bij de beoordeling van oneerlijke handelspraktijken uit van de 

gemiddelde consument, maar deze wordt regelmatig gezien als kwetsbaar. Daarnaast is in het 

Italiaanse recht veel aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen consumenten. Doordat 

ook de gemiddelde consument regelmatig als bijzonder kwetsbaar wordt gezien, valt de lijn tussen 

de kwetsbare consument en de gemiddelde consument vaak niet duidelijk te trekken. 

Het valt op dat de drie lidstaten, ondanks dat ze formeel de Europese standaarden hebben 

overgenomen, meer ruimte geven voor de bescherming van consumenten dan lijkt toegestaan door 

de Europese regelgeving en rechtspraak. Hoewel er duidelijk ook verschillen zijn in de toepassing van 

de consumentstandaarden in de drie lidstaten, bijvoorbeeld op het vlak van toepassing van de 

alternatieve standaarden met betrekking tot doelgroepen en bijzonder kwetsbare groepen 

consumenten, valt op dat geen van de drie lidstaten dezelfde nadruk legt op de 

verantwoordelijkheid van de consument als het Europees Hof van Justitie.  

 

Wanneer het veronderstelde gedrag van de gemiddelde consument in het Europese recht tegen de 

lat van het gedragsonderzoek wordt gelegd, dan wordt duidelijk dat het Europese recht werkt met 

twee problematische veronderstellingen. Ten eerste neigt het Europese recht, met in de eerste 

plaats de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, de gemiddelde consument te zien als 

rationele actor. De veronderstelling dat de consument rationeel handelt wordt in het 

gedragsonderzoek sterk bekritiseerd, onder meer omdat deze veronderstelling geen rekening houdt 

met de fouten die mensen typisch maken in hun keuzegedrag (biases). Ten tweede negeert het 

Europese recht, door te werken met het idee van ‘gemiddeld’ consumentengedrag, de vele 

verschillen die bestaan tussen consumenten. Het keuzegedrag van consumenten wordt sterk 



beïnvloed door verschillen in hun voorafgaande kennis en door de mate van involvement 

(betrokkenheid) van consumenten bij bepaalde producten of diensten. Ook 

persoonlijkheidskenmerken en cultuur zijn belangrijke factoren die zorgen voor verschillen tussen 

consumenten. Hoewel de gemiddelde consument per definitie een abstractie is van daadwerkelijk 

consumentengedrag, wijzen bovengenoemde factoren erop dat de verschillen tussen consumenten 

mogelijk aanzienlijk groter zijn dan wordt verondersteld.  

Ook ten aanzien van de wijze waarop het Europese recht kwetsbare consumenten tracht te 

beschermen, via de op de doelgroep en kwetsbare groep gerichte consumentstandaarden, valt het 

nodige op te merken. Het belangrijkste punt van kritiek is dat de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken zich slechts richt op de kwetsbaarheid van consumenten voor zover deze te 

vatten is in groepen, terwijl gedragswetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit slechts in zeer 

beperkte mate mogelijk is. Of een consument kwetsbaar is hangt sterk af van de situatie waarin hij 

of zij zich bevindt. Hoewel jonge kinderen inderdaad algemeen kwetsbaarder lijken te zijn als 

consumenten, is er verder weinig bewijs om bepaalde groepen categorisch als kwetsbaar aan te 

duiden. De op groepen gerichte bescherming van kwetsbare consumenten in de Richtlijn lijkt 

daarom weinig effectief te zijn in het aanpakken van daadwerkelijke kwetsbaarheid van 

consumenten.  

 

In hoeverre zijn de consumentstandaarden in de Richtlijn, op basis van het gedane onderzoek, nu 

verenigbaar met de doelstellingen van de Richtlijn? Wat betreft het doel om een hoog niveau van 

consumentenbescherming te bewerkstelligen moet worden geconcludeerd dat de standaard van de 

gemiddelde consument slechts beperkt bescherming biedt. Dit is in de eerste plaats het geval omdat 

consumenten die minder dan gemiddeld oplettend, geïnformeerd of kritisch zijn, niet worden 

beschermd zolang de gemiddelde consument niet door de handelspraktijk wordt beïnvloed. Als 

gevolg hiervan kan een aanzienlijke groep consumenten vaak niet rekenen op bescherming. 

Daarnaast biedt de standaard van de gemiddelde consument slechts beperkt bescherming als gevolg 

van de geconstateerde onrealistisch hoge verwachtingen van het gedrag van de gemiddelde 

consument in het Europese recht. Hierdoor wordt ook de ‘echte’ gemiddelde consument in 

werkelijkheid niet altijd beschermd. De alternatieve standaarden gericht op doelgroepen en 

bijzonder kwetsbare groepen consumenten, hoewel deze bedoeld zijn om kwetsbare consumenten 

te beschermen, bieden zoals hierboven uiteengezet slechts een zeer beperkte oplossing voor de 

gebrekkige bescherming van de standaard van de gemiddelde consument.  

Ook ten aanzien van de doelstelling om de werking van de interne markt te bevorderen, laten de 

consumentstandaarden in de Richtlijn belangrijke tekortkomingen zien. Voor het behalen van deze 



doelstelling is het van belang dat de Richtlijn in de gehele Europese Unie hetzelfde wordt toegepast. 

De Richtlijn zelf is echter op vele punten onduidelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de vereisten 

voor toepassing van de standaard voor kwetsbare groepen en de mogelijkheid om empirisch bewijs 

te gebruiken om het gedrag van de gemiddelde consument te bepalen. Dat van eenduidige 

toepassing van de Richtlijn geen sprake is blijkt ook uit de toepassing van de consumentstandaarden 

in de onderzochte lidstaten. Daarnaast is duidelijk geworden dat de toepassing van de standaarden 

op nationaal niveau niet overeenstemt met de Europese rechtspraak, met name ten aanzien van de 

standaard van de gemiddelde consument. Wat betreft de eenduidige toepassing van de Richtlijn 

laten de consumentstandaarden dus het nodige te wensen over. Voor de doelstelling om de interne 

markt te bevorderen is verder van belang dat het vertrouwen van de consument om over de eigen 

grens transacties aan te gaan toeneemt. De Richtlijn zou hiertoe moeten bijdragen door gelijke 

toepassing van gelijke regels te bewerkstelligen en door consumenten een hoog niveau van 

bescherming te bieden. Uit het bovenstaande blijkt reeds dat de Richtlijn op beide punten 

belangrijke tekortkomingen laat zien. 

Tot slot laten de consumentstandaarden ook tekortkomingen zien ten opzichte van het doel om de 

competitieve werking van de markt als zodanig te verbeteren. Om dit doel te behalen is het in de 

eerste plaats van belang dat de consumentstandaarden niet ‘te veel’ bescherming bieden aan 

consumenten, in de zin dat het handelaren verboden zou worden om informatie te verschaffen aan 

consumenten die voor de meerderheid van die consumenten nuttig is, terwijl deze slechts door een 

enkeling verkeerd begrepen kan worden. Op dit aspect scoren de consumentstandaarden goed, 

aangezien de lat om te concluderen dat een praktijk de consument beïnvloedt als gevolg van de 

consumentstandaarden tamelijk hoog ligt. Tegelijkertijd is echter ook het voor de competitieve 

werking van de markt van belang dat oneerlijke beïnvloeding van consumenten wordt aangepakt, 

zodat consumenten op basis van juiste informatie een beslissing kunnen nemen en eerlijke 

handelaren die in feite betere producten leveren, geen marktaandeel verliezen aan oneerlijke 

handelaren. Op dit punt lijkt de lat als gevolg van de consumentstandaarden regelmatig té hoog te 

liggen.  

De conclusie moet daarom worden getrokken dat de consumentstandaarden in de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken belangrijke tekortkomingen laten zien met betrekking tot alle drie de 

doelstellingen van de Richtlijn. Hierbij is het opvallend dat de tekortkomingen ten aanzien van de 

ene doelstelling niet goed lijken te kunnen worden verklaard doordat dit noodzakelijk zou zijn vanuit 

het oogpunt van één van de andere doelstellingen van de Richtlijn.  

 



Met het oog op verdere discussie naar aanleiding van de problematiek rondom de 

consumentstandaarden in de Richtlijn wordt in de epiloog van dit boek een viertal aanbevelingen 

gedaan: 

1. Verander de manier van beoordeling van de oneerlijkheid van handelspraktijken. Kies in 

plaats van een beoordeling aan de hand van consumentstandaarden voor een meer flexibele 

beoordeling, waarbij de verschillende relevante factoren kunnen worden afgewogen.  

2. Verduidelijk de doelen van de Richtlijn en geef heldere aanwijzingen voor toepassing van de 

Richtlijn. Hierdoor wordt duidelijker voor de praktijk hoe de open normen uitgelegd dienen 

te worden en welke belangen hierbij een rol dienen te spelen. 

3. Neem de keuze voor volledige harmonisatie in de Richtlijn in heroverweging. Het is zeer de 

vraag in hoeverre het doel van gelijke toepassing van gelijke regels in de praktijk behaald kan 

worden. Omdat volledige harmonisatie tegelijk ook belangrijke nadelen met zich brengt, is 

het de vraag of het streven ernaar de moeite waard is. 

4. Breid de consumentstandaarden van de Richtlijn niet uit naar andere instrumenten in het 

consumentenrecht. Op basis van de analyse van de werking van de consumentstandaarden 

in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is het niet raadzaam om de toepassingssfeer uit 

te breiden.  

 

 


