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PRAKTIJK
Mw. mr. M.S.A. Faraj* en mw. mr. dr. L.B.A. Tigelaar**

Naar een hanteerbare vordering voor een
concurrent tegen een ondernemer die zich
schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken

In deze bijdrage behandelen wij niet de discussie rondom de vraag of een concurrent kan optreden tegen
oneerlijke handelspraktijken, maar beantwoorden wij de vraag hoe het optreden van een concurrent tegen
oneerlijke handelspraktijken in het licht van de onrechtmatige daad eruitziet in de praktijk. Aan de hand
van de jurisprudentieanalyse komen wij tot de conclusie dat de discussie in de literatuur haar sporen heeft
nagelaten. Rechtbanken en hoven besteden namelijk minder overwegingen aan de vereisten toerekenbaar-
heid, schade en causaal verband, maar zij focussen zich op de vraag onder welke categorie de onrechtma-
tigheid valt. In de meeste zaken wordt de onrechtmatigedaadscategorie ‘strijd met de wet’ besproken en
in enkele zaken de onrechtmatigedaadscategorie ‘strijd met de zorgvuldigheidsnorm’. Onze boodschap
aan de rechtspraak is dan ook: stap over de vraag of een concurrent kan optreden tegen oneerlijke handels-
praktijken heen en besteed daarentegen meer aandacht aan de vereisten schade en causaliteit.

1. Inleiding

De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (hierna:
Richtlijn OHP) is in oktober 2008 in ons recht geïmple-
menteerd in afdeling 6.3.3A van het Burgerlijk Wetboek.
Tegelijkertijd is de Richtlijn misleidende reclame in ons
recht omgezet in afdeling 6.3.4 BW. Sinds de implemen-
tatie van deze richtlijnen is discussie ontstaan over de
vraag hoe deze afdelingen zich tot elkaar verhouden.1

Punt van discussie is onder andere het optreden van een
concurrent in het kader van deze afdelingen. Deze moge-
lijkheid werd en wordt soms nog bij de afdeling Oneer-
lijke handelspraktijken in twijfel getrokken omdat deze
afdeling slechts zou zien op de verhouding tussen de on-
dernemer en de consument, de b2c-verhouding.

Deze discussie heeft veel pennen in beweging gebracht.2

Inmiddels is wel te stellen dat de meest voorkomende
opvatting is dat concurrenten bij een oneerlijke handels-
praktijk een vordering kunnen instellen tegen een over-
tredende ondernemer.3 Naar onze mening is dit de cor-

recte opvatting. De discussie hieromtrent heeft echter
wel zijn sporen nagelaten. Het debat over het wel of niet
optreden van een concurrent – dat gedeeltelijk is gevoerd
in het kader van het relativiteitsvereiste – heeft namelijk
als consequentie gehad dat zijn optreden niet verder is
uitgewerkt. In deze bijdrage gaan wij in op de vraag hoe
het optreden van een concurrent tegen oneerlijke handels-
praktijken eruitziet in de praktijk. Deze vraag beantwoor-
den we door rechtspraak te analyseren in het licht van de
vereisten van de onrechtmatige daad en de rechtsgevolgen
daarvan.4

We starten met de bespreking van het relativiteitsvereiste
(par. 2). Dit vereiste is namelijk de toegangspoort voor
de concurrent om wel of niet te kunnen optreden tegen
oneerlijke handelspraktijken en verder kan in het kader
van dit vereiste goed de status quo van rechtspraak en li-
teratuur weer worden gegeven. We gaan in par. 3 in op
de onrechtmatigheid van de oneerlijke handelspraktijk
wegens strijd met de wet. In par. 4 gaan wij in op recht-
spraak waarin onrechtmatigheid wordt aangenomen we-
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Een oneerlijke handelspraktijk en een misleidende reclame-uiting kunnen immers samenvallen.1.
M.F.H. Broekman, ‘De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken’, TvC 2005, afl. 5, p. 181 en 182; R. de Vrey, ‘Vermogensrechtelijke ge-
volgen van oneerlijke handelspraktijken’, VrA 2006, afl. 1, p. 52; L. Steijger, ‘Vrij verkeer van diensten, uitvoering besluiten EU: Wetge-

2.

vingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland’,
NtER 2007, afl. 7/8, p. 133-134; L. Kroon & C.S. Mastenbroek, ‘De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de implementatie daarvan
in het BW: mogelijke complicaties in de praktijk’, IER 2008/64; P.G.F.A. Geerts, ‘Naschrift bij het artikel van Kroon en Mastenbroek
in IER 2008, 64’, IER 2009/1; P.G.F.A. Geerts & E.R. Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende
reclame, Deventer: Kluwer 2009, p. 5-9; C.B.P. Mahé, ‘De concurrent als “handhaver” van consumentenbescherming’, in: E.F.D. Engelhard
e.a. (red.), Handhaving van en door het privaatrecht, Den Haag: Boom 2009, p. 173-189; W.H. van Boom, TvC 2010, afl. 3, p. 140-141
(boekbesprekingen); D. van Eek, ‘Het Ryanair/PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten’, IER 2014/35
en Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, nr. 736, p. 654.
M.J. Heerma van Voss, ‘Geen enkele reden (meer) om concurrenten een beroep op art. 6:193a-j BW te ontzeggen’, IER 2017/23 en
E.H. Hoogenraad, ‘Van de brug af gezien’, IER 2018/11.

3.

De volgende rechtspraak hebben wij in ons onderzoek betrokken: Rb. Den Haag 28 februari 2018, IER 2018/36 (Smienk/Otolift); Rb.
Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.); Hof Amsterdam 31 oktober 2017,

4.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4436 (Dyson/Miele); Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895 (KNVW/94
Wines); Rb. Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4187 (AirGroup/ATF); Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs/Food & Fun); Rb. Amsterdam 25 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1052 (Specsavers/Beter
Horen); Rb. Amsterdam (vzr.) 27 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:397 (Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland
B.V.); Rb. Midden-Nederland 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (Glaxo/Sandoz); Rb. Den Haag 20 juli 2015,
ECLI:NL:RBDHA:2015:8696 (Greencre8/Kébol); Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy c.s./TSA c.s.);
Hof Den Haag 23 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4112 (Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V.); Hof Den Haag 22 juli 2014,
ECLI:NL:GHDHA:2014:2418 (Recticel/Swiss Sence); Rb. Gelderland (vzr.) 17 april 2014, IEPT20140417 (IMS/Rofra); Rb. Amsterdam
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gens het schenden van de zorgvuldigheidsnorm in plaats
van schending van de wet. In par. 5 staan de overige ver-
eisten van de onrechtmatige daad centraal. In deze para-
graaf behandelen wij de toerekenbaarheid aan de onder-
nemer, de geleden schade door de concurrent en het
causaal verband tussen de oneerlijke handelspraktijk en
de schade. Verder gaan wij in op de rechtsgevolgen van
een vordering gebaseerd op de onrechtmatige daad (par.
6) en sluiten we af met een conclusie (par. 7).

2. Strekken oneerlijke handelspraktijken ertoe het
geschade belang van de concurrent te
beschermen?

2.1. Rechtspraak loopt uiteen bij de beantwoording van
deze vraag

In de rechtspraak is enkele keren met het oog op het
toepassingsgebied van de afdeling Oneerlijke handelsprak-
tijken geoordeeld dat aan concurrenten geen beroep toe-
komt.5 De rechter heeft de vraag of aan concurrenten een
beroep toekomt soms ook in het midden gelaten.6 In de
meeste uitspraken wordt (impliciet) aangenomen dat aan
concurrenten een beroep toekomt en wordt de onrecht-
matigheid doorgaans gegrond op strijd met de wettelijke
plicht.7 Af en toe neemt men in de rechtspraak de onrecht-
matigheid aan wegens een schending van de zorgvuldig-
heidsnorm.8 Dat doorgaans wordt gekozen voor de on-
rechtmatigheidscategorie ‘strijd met de wettelijke plicht’
en af en toe voor de schending van de zorgvuldigheids-
norm is te verklaren aan de hand van de discussie die heeft
gewoed rondom de vraag of een concurrent überhaupt
kan optreden tegen een ondernemer die zich jegens con-
sumenten schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktij-
ken.9

2.2. Relativiteit en het verbod op oneerlijke handels-
praktijken

Op grond van relativiteit is vereist dat de geschonden
norm strekt tot bescherming van het geschade belang.10

De rechter is degene die vaststelt of hiervan sprake is.11

Of voldaan is aan het relativiteitsvereiste kan hij vaststel-
len aan de hand van het beschermingsdoel van de norm.
De vraag die beantwoord moet worden is of de norm
individuele vermogensbelangen beoogt te beschermen.
Deze vraag is een abstracte.12 Bij het vaststellen van het
beschermingsdoel van oneerlijke handelspraktijken moet
worden gekeken naar de Richtlijn OHP.

Als we kijken naar het beschermingsdoel van de Richtlijn
OHP, beoogt deze consumenten te beschermen en bij te
dragen aan een interne markt.13 In de preambule staat dat
de richtlijn de economische belangen van consumenten
op rechtstreekse wijze beschermt tegen oneerlijke han-
delspraktijken van ondernemingen.14 Daarbij beschermt
zij indirect legitieme ondernemingen tegen concurrenten
die de richtlijn niet naleven.15 Vervolgens benadrukt de
Uniewetgever in de preambule dat daardoor – de indirecte
bescherming van legitieme ondernemingen – binnen het
toepassingsgebied van de richtlijn eerlijke concurrentie
wordt gewaarborgd.16 Vanuit het licht van deze vrij be-
kende overwegingen 6 en 8 uit de preambule van de
Richtlijn OHP beogen oneerlijke handelspraktijken in-
derdaad individuele vermogensbelangen van concurrenten
te beschermen.

2.3. Onderscheid tussen toepassingsbereik en actie-
gerechtigden bij oneerlijke handelspraktijken

De bepalingen van de oneerlijke handelspraktijken zijn
een species van de onrechtmatige daad. Uit art. 6:193b
lid 1 BW blijkt dat de Richtlijn OHP in de sleutel van

2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (Kleding B.V.); Rb. Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 (OMEGA
PHARMA/Protector & Gamble); HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88 (Ryanair/PR Aviation); Rb. Zutphen 13 oktober 2011,
ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576, m.nt. P.G.F.A. Geerts (IER 2012/12); Hof Den Haag 31 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7287
(VW&B); Rb. Arnhem (vzr.) 25 mei 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7149 (Uitgeverij Boreaal/ThiemeMeulenhoff); Rb. Amsterdam
25 november 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6710 (Mars/Nestle); Hof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6973
(Tele2/UPC); Rb. Amsterdam 24 december 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9104 (KPN/UPC); Rb. Leeuwarden 29 april 2009,
ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypotheek/DSB) en Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, IER 2009/6 (UPC/Tele2).
Rb. Den Haag 28 februari 2018, r.o. 4.3, IER 2018/36 (Smienk/Otolift); Rb. Den Haag 20 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8696, r.o.
4.8 (Greencre8/Kébol); Rb. Amsterdam 25 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1052, r.o. 4.3 (Specsavers/Beter Horen); Hof Den

5.

Haag 31 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7287, r.o. 6 (VW&B) en Rb. Amsterdam 25 november 2010,
ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6710, r.o. 5.6 (Mars/Nestle).
Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, r.o. 49 (Recticel/Swiss Sence); Rb. Arnhem (vzr.) 25 mei 2011,
ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7149, r.o. 4.13 (Uitgeverij Boreaal/ThiemeMeulenhoff) en Rb. Amsterdam 24 december 2009,
ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9104, r.o. 4.6 (KPN/UPC).

6.

Rb. Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.); Hof Amsterdam 31 oktober 2017,
ECLI:NL:GHAMS:2017:4436 (Dyson/Miele); Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895 (KNVW/

7.

94 Wines); Rb. Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4187 (AirGroup/ATF); Rb. Midden-Nederland 30 december 2015,
ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (Glaxo/Sandoz); Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy c.s./TSA c.s.); Rb.
Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 (OMEGA PHARMA/Protector & Gamble); Hof Amsterdam 23 maart 2010,
ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6973 (Tele2/UPC) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypo-
theek/DSB).
Hof Den Haag 23 december 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:4112 (Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V.); Hof Arnhem-Leeuwarden 20 de-
cember 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs/Food & Fun) en Rb. Amsterdam (vzr.) 27 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:397
(Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V.).

8.

Broekman 2005, p. 181 en 182; De Vrey 2006, p. 52; Gielen 2014, nr. 736, p. 654; Geerts, IER 2009/1; Geerts & Vollebregt 2009, p. 5-9;
Van Eek 2014; Steijger, NtER 2007, afl. 7/8, p. 133-134; Van Boom, TvC 2010, afl. 3, p. 140-141; Kroon & Mastenbroek, IER 2008/64.

9.

P.W. den Hollander, De relativiteit van wettelijke normen (diss. Leiden), 2016, p. 62.10.
Den Hollander 2016, p. 111-113.11.
Den Hollander 2016, p. 111 en 134.12.
Overwegingen 2, 5 en 8 preambule Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.13.
Overweging 8 (eerste zin) preambule Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.14.
Overweging 8 (tweede zin, eerste zinsdeel) preambule Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.15.
Overweging 8 (tweede zin, tweede zinsdeel) preambule Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.16.
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dat leerstuk is geïmplementeerd. Daarin is namelijk be-
paald dat een ondernemer onrechtmatig handelt jegens
een consument als hij een handelspraktijk verricht die
oneerlijk is. De desbetreffende handelspraktijk moet
rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van de
beslissingen van de consument over transacties met be-
trekking tot producten.17 Het toepassingsbereik van de
afdeling Oneerlijke handelspraktijken ziet met andere
woorden alleen op de relatie tussen ondernemer en con-
sument, de b2c-verhouding. De betrokken consument
kan de overeenkomst vernietigen op basis van art. 6:193j
lid 3 BW.18

Wie zich op oneerlijke handelspraktijken kan beroepen,
is een vraag die goed moet worden onderscheiden van de
vraag op welke verhouding oneerlijke handelspraktijken
van toepassing zijn. Het beschermingsdoel van het verbod
op oneerlijke handelspraktijken is op nationaal niveau
verder uitgekristalliseerd door bij de afdeling Oneerlijke
handelspraktijken het toepassingsgebied van actiegerech-
tigden te onderscheiden.19 Om het beschermingsdoel van
het verbod op oneerlijke handelspraktijk te bereiken,
heeft de Uniewetgever de kring der gerechtigden die actie
kan ondernemen tegen deze oneerlijke handelspraktijken
ruim genomen, art. 11 lid 1 Richtlijn OHP.20 In dat artikel
wordt gesuggereerd dat concurrenten naar nationaal recht
een belang kunnen hebben bij het optreden tegen oneer-
lijke handelspraktijken.21 De Nederlandse wetgever heeft
zich gedurende het implementatieproces over deze optie
uit art. 11 niet uitgelaten en daarmee de vraag in het
midden gelaten.22 Door art. 6:162 BW conform de
Richtlijn OHP te implementeren kan een concurrent een
vordering instellen op basis van art. 6:162 BW tegen de
ondernemer.

3. Onrechtmatigheid wegens strijd met de wettelijke
plicht

3.1. Oneerlijk op basis van de algemene norm
(art. 6:193b lid 2 BW)

In deze paragraaf bespreken wij de uitspraken waarin
wordt aangenomen dat een concurrent kan optreden en
waarin eventuele onrechtmatigheid van de oneerlijke
handelspraktijk wordt gebaseerd op strijd met de wette-
lijke plicht.23 Afdeling 6.3.3A BW kent een gelaagde
structuur, dit is terug te zien in art. 6:193b BW. In art.
6:193b lid 2 BW is een algemene beschrijving opgenomen
van een oneerlijke handelspraktijk.24 In lid 3 van dit arti-
kel is aangegeven dat in het bijzonder misleidende (sub
a) en agressieve handelspraktijken (sub b) oneerlijk zijn.
Art. 6:193b lid 3 BW verwijst onder andere voor deze
handelspraktijken naar de zwarte lijsten uit art. 6:193g
en 193i BW.25

Een voorbeeld waarin een rechtbank de hoofdnorm uit
art. 6:193b lid 2 BW toepast in een zaak tussen concurren-
ten is Tommy c.s./TSA c.s.26 Enkele jaren lang hebben
TSA c.s. haarkleurproducten onder het merk Express
Color te koop aangeboden en vervolgens de producten
van een ander merk geleverd met daarbij een begeleidend
schrijven aan de consument dat de producten met het
merk Express Color niet meer leverbaar waren.27 Het ge-
durende zo lange tijd niet aanpassen van de website is in
strijd met de professionele toewijding en verder staat
volgens de rechtbank buiten kijf dat dit het economisch
gedrag van de gemiddelde consument kan verstoren.
Deze praktijk acht de rechtbank dan ook onrechtmatig

Geerts & Vollebregt 2009, p. 5 en 6 en Overwegingen 7 preambule Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG).17.
Zie over de toepassing van deze bepaling in de rechtspraak: C.M.D.S. Pavillon & L.B.A. Tigelaar, ‘Vernietiging van de overeenkomst
bij een oneerlijke handelspraktijk; een hanteerbare sanctie?’, Contracteren 2018, afl. 3, p. 72-80.

18.

Rb. Den Haag 28 februari 2018, IER 2018/36, m.nt. De Vrey (Smienk/Otolift) en Geerts & Vollebregt 2009, p. 5. Geerts & Vollebregt
gaan in deze bijdrage ook in op het toepassingsgebied van de afdeling misleidende reclame en de kring actiegerechtigden bij deze afdeling.

19.

Verder kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) oneerlijke handelspraktijken handhaven op grond van de Wet handhaving con-
sumentenbescherming. Tegen een besluit van de ACM kan de ondernemer in bezwaar, in beroep en uiteindelijk in hoger beroep gaan.

20.

Uit art. 11 Richtlijn OHP valt af te leiden dat personen en organisaties die volgens de nationale wetgeving een rechtmatig belang hebben
bij het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken kunnen optreden, met inbegrip van de concurrenten. Hieruit kan in theorie zelfs

21.

worden afgeleid dat handelaren die geen concurrenten zijn, beschermd worden door de OHP-bepalingen (indien zij uiteraard een
rechtmatig belang hebben). Het begrip concurrent dient daarom ruim te worden uitgelegd (Geerts in annotatie bij Rb. Zutphen 13 oktober
2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576, IER 2012/12; en Heerma van Voss 2017, p. 181). Verdedigbaar is naar onze mening dat een on-
dernemer in elk geval als concurrent kan worden aangemerkt indien hij gelijksoortige producten verkoopt. Het begrip ‘concurrent’
wordt overigens ook ruim uitgelegd bij de toepassing van art. 6:194 en 194a BW (Mahé 2009, p. 186; Kamerstukken II 2000/01, 27619,
3 p. 14; Hof Den Haag 21 maart 2008, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3130, r.o. 20 en Rb. Zutphen 13 oktober 2011,
ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576 (Transavia/Euclaim)).
Indien de wetgever geen uitdrukkelijk keuze heeft gemaakt omtrent een bepaalde regeling in de richtlijn, mag het nationaal recht richt-
lijnconform worden geïnterpreteerd, HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88. Zie Van Eek 2014 waarin hij het in het Ryanair/PR
Aviation-arrest geformuleerde rechtsregel naar analogie toepast op de discussie over OHP-regels en concurrenten.

22.

Rb. Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.); Hof Amsterdam 31 oktober 2017,
ECLI:NL:GHAMS:2017:4436 (Dyson/Miele); Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895 (KNVW/

23.

94 Wines); Rb. Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4187 (AirGroup/ATF); Rb. Midden-Nederland 30 december 2015,
ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (Glaxo/Sandoz); Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy c.s./TSA c.s.);
Hof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6973 (Tele2/UPC) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009,
ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypotheek/DSB).
In art. 6:193b lid 2 BW staat dat een praktijk gezien wordt als oneerlijk als de ondernemer in strijd met zijn professionele toewijding
handelt en als dit het economisch gedrag van consumenten verstoort.

24.

Geerts & Vollebregt 2009, p. 17 en 18 en D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten (Monografieën BW, deel
B49a), Deventer: Wolters Kluwer 2016, nr. 25.

25.

Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy c.s./TSA c.s.). In deze uitspraak wordt ook art. 6:193c BW genoemd.
Echter, zodra de rechtbank de praktijken toetst, gebruikt zij de term ‘professionele toewijding’ wat duidt op de hoofdnorm, art. 6:193b
lid 2 BW.

26.

Tommy c.s./TSA c.s., r.o. 4.18.27.
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jegens concurrenten die nog wel de haarkleurproducten
van Express Color verkopen.28

Een andere zaak waarin de hoofdnorm uit art. 6:193b lid
2 BW wordt toegepast, zij het impliciet, is Glaxo/San-
doz.29 De ondernemingen Glaxo en Sandoz zijn beide
actief op de markt van ademhalingsmedicatie.30 Het be-
drijf Sandoz zou zich volgens Glaxo schuldig maken aan
oneerlijke handelspraktijken omdat het voor de verpak-
king van de ademhalingsmedicatie en de inhalator de
paarse kleur gebruikt die typerend is voor de ademhalings-
medicatie die Glaxo produceert.31 Volgens de voorzienin-
genrechter is het niet de consument die een besluit neemt
over de aanschaf van de medicatie, maar de arts of apothe-
ker (art. 6:193b lid 2 sub b BW). Daarom is geen sprake
van een oneerlijke handelspraktijk.32

3.2. Oneerlijk vanwege een misleidende praktijk
(art. 6:193c BW)

De misleidende handelspraktijken waarop in art. 6:193b
lid 3 BW wordt gedoeld zijn onder andere uitgewerkt in
art. 6:193c BW. Art. 6:193c BW is enkele keren aan de
orde geweest in zaken waarin een concurrent een onder-
nemer aanspreekt die zich schuldig zou hebben gemaakt
aan een oneerlijke handelspraktijk.33

Onder andere in de zaak Huis & Hypotheek/DSB komt
deze subnorm aan de orde.34 Aanleiding van deze zaak
vormt de samenwerking tussen Huis & Hypotheek
Nederland en Huis & Hypotheek Leeuwarden en de
daaropvolgende samenwerking van deze laatste met de
DSB Bank onder de naam DSB Leeuwarden. DSB Leeu-
warden informeert haar cliënten over deze overgang met
een brief die opent met de volgende zin: ‘Onze medewer-
kers van DSB Bank te Eefde (voormalig Huis & Hypo-
theek Leeuwarden) hebben een aantal keren geprobeerd
om u telefonisch te bereiken.’35 Volgens de rechtbank zal
de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende ge-
middelde consument uit Leeuwarden en omgeving op
basis van deze openingszin en de verdere brief waarin
kennelijk nadere uitleg ontbreekt een verband leggen

tussen de organisaties Huis & Hypotheek en DSB.36 De
brief is daarom naar de mening van de rechtbank mislei-
dend in de zin van art. 6:193c BW en daarom heeft DSB
Leeuwarden onrechtmatig gehandeld jegens Huis &
Hypotheek Nederland.37

Verder speelt deze subnorm in de uitspraak Air-
Group/ATF.38 In deze zaak staan opblaasbare gymmatten
centraal. AirGroup produceert deze matten in Europa
en verkoopt deze aan gymnastiek- en turnverenigingen,
sponsoren van sportevenementen en andere zakelijke
partijen.39 ATF verkoopt ook opblaasbare gymmatten in
Europa, maar laat deze produceren in China. Verder
verkoopt zij deze niet alleen aan zakelijke partijen, maar
ook aan consumenten.40 ATF vermeldt op haar website
en andere plaatsen op verschillende manieren dat haar
producten ‘REACH compliant’ zijn. Dit houdt in dat de
materialen waarvan de matten zijn gemaakt voldoen aan
de REACH-verordening, de verordening inzake de
autorisatie van chemische stoffen.41 AirGroup heeft de
producten van ATF laten onderzoeken.42 Op grond van
deze verschillende onderzoeken heeft ATF zich volgens
AirGroup ten onrechte een zogenaamde REACH-certi-
ficering gevoerd en heeft zij zich daarmee schuldig ge-
maakt aan oneerlijke handelspraktijken, in het bijzonder
misleidende handelspraktijken.43 Volgens de rechtbank
doet ATF hiermee voorkomen alsof er wordt voldaan
aan de normen van de REACH-verordening. Op twee
manieren is dit misleidend, omdat (1) er niet zoiets als
een REACH-certificaat bestaat en (2) dit de indruk wekt
dat ATF aan de REACH-verordening voldoet, terwijl
zij niet de informatie uit art. 33 lid 1 REACH-verorde-
ning aan afnemers verstrekt en zo voorkomt dat zij de
informatie uit art. 33 lid 2 REACH-verordening aan af-
nemers hoeft te verstrekken. De rechtbank ziet deze
handelswijze als een oneerlijke handelspraktijk in de zin
van art. 6:193c lid 1 sub a en b BW.44

De subnorm speelt ook een rol in de zaak KNVW/94
Wines.45 94 Wines biedt via internet wijnen aan richting

Tommy c.s./TSA c.s., r.o. 4.18.28.
Rb. Midden-Nederland 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (Glaxo/Sandoz).29.
Glaxo/Sandoz, r.o. 2.3.30.
Glaxo/Sandoz, r.o. 2.4-2.14.31.
Glaxo/Sandoz, r.o. 4.29 en 4.30.32.
Rb. Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4187 (AirGroup/ATF); Rb. Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601
(OMEGA PHARMA/Protector & Gamble) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypotheek/DSB).

33.

In de zaak OMEGA PHARMA/Protector & Gamble wordt art. 6:193c BW alleen genoemd. Bij de inhoudelijke beoordeling komt de
voorzieningenrechter met betrekking tot de drie uitingen tot het oordeel dat geen sprake is van een spoedeisend belang. Op de bepaling
wordt verder niet ingegaan.
Rb. Leeuwarden 29 april 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypotheek/DSB).34.
Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.22.35.
Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.22. Een dergelijk verband is nadelig voor Huis & Hypotheek omdat haar onafhankelijkheid ten opzichte
van geldschieters voor haar een belangrijk verkoopargument is (Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.8).

36.

Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.22, 4.23 en 3.1. Uit rechtsoverweging 4.23 blijkt dat ook andere reclame-uitingen van DSB Nederland
onrechtmatigheid opleveren.

37.

Rb. Gelderland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4187 (AirGroup/ATF).38.
AirGroup/ATF, r.o. 2.1.39.
AirGroup/ATF, r.o. 2.2.40.
Verordening (EG) 1907/2006.41.
AirGroup/ATF, r.o. 2.17.42.
AirGroup/ATF, r.o. 3.1.43.
AirGroup/ATF, r.o. 4.16 en 4.17.44.
Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895 (KNVW/94 Wines).45.
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consumenten. Zij maakt bij het aanprijzen van haar wij-
nen gebruik van vergelijkingswebsites.46 Vier aanbiedin-
gen van wijnen acht de rechter misleidend omdat de prijs
vergeleken wordt met die van dezelfde wijn, alleen uit
een ander wijnjaar.47 Het wijnjaar is een belangrijk onder-
scheidend kenmerk van het product ‘wijn’ en daarom
gaat een dergelijk vergelijking niet op. Andere aanbiedin-
gen zijn misleidend omdat 94 Wines een vergelijking
maakt met ‘de gemiddelde prijs van andere aanbieders’,
zonder dat duidelijk is hoe die gemiddelde prijs tot stand
is gekomen.48 De aanbiedingen van in totaal zeven wijnen
kwalificeert de rechter dan ook als een misleidende han-
delspraktijk in de zin van art. 6:193c lid 1 BW.49

3.3. Oneerlijk vanwege een misleidende omissie
(art. 6:193d-f BW)

Voor een geslaagd beroep op art. 6:193d dient essentiële
informatie onduidelijk te zijn, achtergehouden te worden
of laattijdig te worden gepresenteerd.50 Informatie is es-
sentieel als de consument aan de hand van die informatie
voldoende gegevens heeft om een geïnformeerd besluit
te nemen over de transactie.51 Bij de vraag of essentiële
informatie is achtergehouden, dient onder andere reke-
ning te worden gehouden met het gekozen communica-
tiemedium van de handelaar, art. 6:193d lid 4 BW. Door
beperkingen in ruimte of tijd kan via het communicatie-
medium niet alle benodigde informatie worden verstrekt.
Te denken valt aan de radio.52 Bij een radioreclame dient
de handelaar de boodschap in een beperkt aantal minuten
over te brengen.53 Voor deze handelaar geldt dat hij
maatregelen moet treffen om informatie langs andere
wegen ter beschikking te stellen aan de consument.54

Zelfs indien de handelaar maatregelen neemt om informa-
tie langs andere wegen ter beschikking te stellen aan de

consument, is het mogelijk dat er sprake is van misleiden-
de omissie. Dit heeft zich voorgedaan in het arrest
Tele2/UPC van het Hof Amsterdam.55 In het arrest staan
de reclamecampagnes van UPC omtrent de internet- en
telefoondiensten centraal.56 UPC maakt reclame door
middel van een landelijke radiocommercial, een abri-
posterreclame, advertenties in het dagblad Metro en een
tv-commercial. In de radiocommercial wordt het volgende
gezegd: ‘(…) bij UPC kunt u blijvend goedkoop internet-
ten en bellen voor maar € 20 per maand. Jaar in, jaar uit.
Bel 0900-1580, 10 cent per minuut of ga naar UPC.nl.’
UPC maakt gebruik van de mogelijkheid uit art. 6:193d
lid 4 BW en stelt verdere informatie ter beschikking op
haar website. Verder kunnen consumenten telefonisch
meer informatie opvragen. Op de website wordt door
middel van een asterisk bij de prijs verwezen naar de
disclaimer onder aan de pagina.57 Onder aan de pagina
staat dat het bedrag van € 20 alleen geldt voor consumen-
ten die al een aansluiting hebben op het UPC-kabelnet-
werk. Voor de aansluiting op het netwerk van UPC
moeten de consumenten een bedrag van (maximaal)
€ 16,70 per maand betalen. Een verwijzing naar de website
en informatienummer is volgens het hof een onvoldoende
maatregel om de informatie ter beschikking te stellen aan
de consument. Het hof oordeelt dat ook na de vermelding
op website de gemiddelde consument – die geen aanslui-
ting heeft op het UPC-kabelnetwerk – er niet op bedacht
zal zijn dat de prijs niet € 20 per maand, maar € 20 ver-
hoogd met € 16,70 zal bedragen.58 Het hof oordeelt dat
er sprake is van reclame-uitingen die misleidend zijn.

3.4. Oneerlijk op basis van de zwarte lijst (art. 6:193g
BW)

De misleidende handelspraktijken zijn niet alleen in de
subnorm uitgewerkt, maar zijn ook in de zwarte lijst, art.

KNVW/94 Wines, r.o. 2.3.46.
KNVW/94 Wines, r.o. 5.11, 5.13, 5.16 en 5.28.47.
KNVW/94 Wines, r.o. 5.22, 5.28 en 5.4348.
KNVW/94 Wines, r.o. 5.11, 5.13, 5.18, 5.24, 5.30 en 5.4549.
Art. 6:193d lid 2 en 3 BW. In art. 6:193e wordt een niet-limitatieve lijst weergegeven waarin informatie bij een uitnodiging tot aankoop
in ieder geval als essentieel wordt gezien. Art. 6:193f BW geeft de informatie die verstrekt wordt op basis van communautaire wetgeving
weer.

50.

De informatieverstrekking brengt de gemiddelde consument ertoe een besluit te nemen over de transactie die hij anders niet zou hebben
genomen. L.B.A. Tigelaar, Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten (diss. Groningen), Zutphen: Uitge-

51.

verij Paris 2017, p. 68 en 69. Het beslissingsvermogen van de consument kan merkbaar worden beperkt, het zogenoemde ‘manipulatie-
vereiste’. Dit begrip wordt gehanteerd door L. Steijger, ‘Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie
van de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in Nederland’, NtER 2007, afl. 7/8, p. 124 e.v. en Geerts en Vollebregt 2009, 21 e.v.
Tigelaar 2017, p. 68.52.
Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, r.o. 4.11, IER 2009/6, m.nt. J.J.C. Kabel (Tele2/UPC).53.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verwijzing naar de website waar de rest van de informatie staat.54.
Hof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6973, IER 2010/60, m.nt. E.H. Hoogenraad (Tele2/UPC). Hoewel het
hof de artikelen van de oneerlijke handelspraktijk niet benoemd, zijn wij van mening dat de overwegingen van het hof wel betrekking

55.

hebben op oneerlijke handelspraktijken met het oog op de uitspraak van de rechtbank (Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, IER 2009/6,
m.nt. J.J.C. Kabel (Tele2/UPC)). Het hof behandelt de uitspraak van de voorzieningenrechter (Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, IER
2009/6 (Tele2/UPC)). Het hof maakt gebruik van terminologie die onzes inziens onder art. 6:193d BW valt. Daarnaast bestaat er een
tweede uitspraak: Rb. Amsterdam 24 december 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9104 (KPN/UPC). In deze uitspraak staat de tarieven-
vergelijking van UPC centraal. Zowel op de website als in een folder worden de tarieven van het Alles-in-één Voordeelpakket van UPC
met producten van concurrenten vergeleken. UPC vermeldt dat de kosten voor het Alles-in-één Voordeelpakket € 28,30 per maand be-
dragen, maar ook hier worden de maandelijkse kosten van de benodigde kabelaansluiting van € 16,70 niet meegenomen in de prijs. Voor
het weglaten van deze essentiële informatie, beroept KPN zich zowel op ongeoorloofde vergelijkende reclame (art. 6:194 en 194a BW)
als op misleidende omissie (art. 6:193d BW). De voorzieningenrechter oordeelt dat UPC in strijd met art. 6:194 en 194a BW handelt,
omdat het voordeelpakket altijd met het standaardpakket moet worden gecombineerd, waardoor de prijs nooit € 28,30 zal bedragen. De
rechter behandelt art. 6:193d niet en laat in het middel of KPN een rechtstreeks beroep kan instellen op de bepalingen van de oneerlijke
handelspraktijken. Onzes inziens is dit een duidelijk geval van misleidende omissie. De rechter had naar onze mening de bepalingen van
oneerlijke handelspraktijken moeten toepassen.
Hof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6973, IER 2010/60, m.nt. E.H. Hoogenraad (Tele2/UPC).56.
Tele2/UPC, r.o. 4.15.57.
Tele2/UPC, r.o. 4.9 en 4.10.58.
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6:193g BW, geconcretiseerd. In deze lijst zijn handelsprak-
tijken omschreven die onder alle omstandigheden, dus
zonder verdere toets, misleidend zijn. De zwarte lijst is
enkele keren onderwerp geweest van een procedure tussen
concurrenten.59

In de zaak AirGroup/ATF is al het fenomeen certificering
aan de orde gekomen. Certificering speelt eveneens in de
zaak Dyson/Miele die heeft geleid tot een arrest van het
Hof Amsterdam.60 Beide ondernemingen in deze zaak
produceren ‘zakloze’ stofzuigers. Miele heeft haar pro-
duct laten testen door een Amerikaans onderzoeksinsti-
tuut, IBR Laboratories, dat is gespecialiseerd in het meten
van filterprestaties. Op basis van deze testen heeft zij op
de verpakking van de zakloze stofzuigers vermeld: ‘Ge-
certificeerd hygiënisch legen. Innovatieve scheiding van
stof: volledig gescheiden legen van grof vuil en fijnstof
zonder dat het opdwarrelt.’61 Volgens het hof was het
hanteren van het begrip ‘gecertificeerd’ in deze omstan-
digheden gerechtvaardigd en levert dit geen oneerlijke
handelspraktijk op in de zin van art. 6:193c of 193g BW.
Miele had haar toevlucht mogen zoeken bij het IBR dat
binnen de branche wordt gezien als een gerenommeerd
onderzoeksinstituut op het gebied van filterprestaties van
stofzuigers omdat een objectieve norm voor het hygië-
nisch legen vooralsnog ontbreekt. De uitslag van deze
tests mocht Miele vermelden op de verpakking van de
zakloze stofzuiger.62

In het vonnis van de Rechtbank Den Haag gewezen tus-
sen Tommy c.s. en Tell Sell c.s. draait het onder andere
om de vraag of sprake is van een misleidende handelsprak-
tijk zoals is gedefinieerd in art. 6:193g sub m BW.63

Daarin is de volgende misleidende handelspraktijk be-
schreven:

‘(…) een product dat lijkt op een door een bepaalde fabri-
kant vervaardigd product op een zodanige wijze aanbeve-
len dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk
wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabri-
kant is vervaardigd, terwijl dit niet het geval is.’

Tell Sell biedt namelijk producten aan onder andere na-
men dan waaronder zij ze inkoopt. Bij het aanbieden van
de producten sluit zij aan bij de namen die Tommy c.s.
gebruiken bij het aanbieden van vergelijkbare producten.64

De rechtbank geeft daarvan een voorbeeld. Een fitnessap-
paraat koopt Tell Sell in onder de naam Swing Maxx en
biedt zij aan onder de naam Wonder Body Core Trainer,
terwijl Tommy c.s. een vergelijkbaar product onder de
naam Wonder Core II aanbieden.65 Volgens de rechtbank
maakt Tell Sell zich inderdaad schuldig aan de misleiden-
de handelspraktijk geformuleerd in art. 6:193g sub m BW.

Met deze laatste uitspraak Tommy c.s./Tell Sell c.s. zijn
in totaal acht uitspraken waarin oneerlijke handelsprak-
tijken spelen besproken in het kader van de onrechtma-
tigheidscategorie ‘strijd met de wettelijke plicht’. Uit de
bovenstaande analyse blijkt dat concurrenten een proce-
dure starten wegens misleidende handelspraktijken en
daarvoor gebruikmaken van zowel de algemene norm,
de subnorm als de zwarte lijst. Dat in de procedures
agressieve handelspraktijken geen rol spelen komt waar-
schijnlijk doordat in de kwalificatie ‘agressieve handels-
praktijk’ een direct element is verweven, terwijl een con-
current indirect slachtoffer is van een handelspraktijk.
De rechter neemt alleen in de zaken Glaxo/Sandoz en
Dyson/Miele geen misleidende handelspraktijk en daar-
mee onrechtmatigheid aan.66 In de overige zaken komt
hij wel tot onrechtmatigheid.

4. Onrechtmatigheid wegens strijd met de
zorgvuldigheidsnorm

4.1. Keuze voor strijd met de zorgvuldigheidsnorm door
gebruik correctie Langemeijer

Verschillende auteurs stellen dat een oneerlijke handels-
praktijk van een ondernemer niet in strijd is met de wet,
maar dat het begaan van een oneerlijke handelspraktijk
wel van invloed kan zijn bij de beantwoording van de
vraag of ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld tegen-
over zijn concurrent.67 De normen uit de afdeling Oneer-
lijke handelspraktijken zouden van invloed zijn op de
zorgvuldigheidsnorm. Dit komt neer op toepassing van
de correctie Langemeijer. De oneerlijke handelspraktijk
vormt dan een factor bij de beoordeling van de vraag of
sprake is van onzorgvuldigheid. Onder meer bij een on-
eerlijke voorsprong door wetsovertreding, hetgeen gelij-
kenis vertoont met oneerlijke handelspraktijken, wordt

Ook in Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895, r.o. 5.37 (KNVW/94 Wines) wordt ten aanzien van
een van de wijnen een handelspraktijk onrechtmatig geacht krachtens art. 6:193g BW.

59.

Hof Amsterdam 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4436 (Dyson/Miele).60.
Dyson/Miele, r.o. 2.3.61.
Dyson/Miele, r.o. 3.6.62.
Rb. Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.).63.
Tommy c.s./Tell Sell c.s., r.o. 4.21. In rechtsoverweging 3.4 zijn twee tabellen opgenomen waarin staat vermeld onder welke namen de
producten worden ingekocht en worden verkocht.

64.

Tommy c.s./Tell Sell c.s., r.o. 4.21. De rechtbank gaat ook in op de verhouding tussen een misleidende handelspraktijk uit de zwarte lijst
en art. 6:193b lid 2 BW. De rechtbank benadrukt dat bij toepasselijkheid van de zwarte lijst het niet nodig is dat afzonderlijk wordt

65.

vastgesteld dat sprake is van handelen in strijd met de vereisten van professionele toewijding (art. 6:193b lid 2 sub a BW) en/of dat het
vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt door het
handelen (art. 6:193b lid 2 sub b BW). De systematiek van de Wet OHP brengt mee dat, wanneer is vastgesteld dat een handelaar een
product doelbewust op de bedoelde wijze aanbeveelt, en derhalve sprake is van een handelspraktijk die op de zogenaamde zwarte lijst
staat, verondersteld wordt dat aan die voorwaarden is voldaan (r.o. 4.25).
Beide zaken hebben wij toch bewust besproken in de categorie ‘in strijd met wettelijke plicht’ omdat de Rechtbank Midden-Nederland
en het Hof Amsterdam beide uitdrukkelijk het oneerlijk handelen verbinden met onrechtmatigheid (Glaxo/Sandoz, r.o. 4.29 en Dyson/
Miele, r.o. 3.9).

66.

Van Boom, TvC 2010, afl. 3, p. 140 en 141; Mahé 2009, p. 186 en 187; Kroon & Mastenbroek, IER 2008/64 en W.H. van Boom, ‘Inpassing
en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken’, TvC 2008, afl. 1, p. 14.

67.
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de correctie Langemeijer toegepast.68 Volgens Lange-
meijer neemt een overtredende ondernemer een voor-
sprong op zijn concurrent door onrechtmatig gedrag,
terwijl zijn concurrenten hem juist vanwege de onrecht-
matigheid niet kunnen navolgen.69

4.2. Toepassing van de correctie Langemeijer
Drie uitspraken zijn ons bekend waarin een rechter zich
bedient van de correctie Langemeijer in een zaak waarin
een concurrent een ondernemer aanspreekt vanwege on-
eerlijke handelspraktijken. Het betreft het arrest van het
Hof Den Haag van 23 december 2017 (Hotels.nl
B.V./Hotel Booker B.V.), het arrest Hof Arnhem-Leeu-
warden van 20 december 2016 (Trebs/Food & Fun) en
het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 27 januari
2016 (Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma
Nederland B.V.).70

In het arrest Hotels.nl B.V./Hotel Booker B.V. voert
Hotels.nl aan dat door de handelswijze van Hotel Booker
de consument in een later stadium wordt geïnformeerd
over de vaste en variabele onvermijdbare kosten, zoals
toeristenbelasting en veilingkosten. Hotels.nl stelt dat
consumenten daarom sneller geneigd zijn om ‘door te
klikken’ op en naar de websites van Hotel Booker, omdat
de vermelde prijzen in eerste instantie gunstiger ogen dan
de prijzen die wel aan de OHP-bepalingen voldoen. De
kans dat een consument ingaat op het aanbod van Hotel
Booker wordt hierdoor vergroot, aldus Hotels.nl. Van-
wege het feit dat Hotel Booker niet voldoet aan art. 6:193e
sub c in combinatie met art. 6:193d BW is sprake van een
misleidende omissie en daarmee sprake van een misleiden-
de handelspraktijk.71 Het hof oordeelt Hotel Booker in
strijd met een door hem in acht te nemen zorgvuldigheids-
norm handelt omdat onder andere de commerciële
uitingen van Hotel Booker niet aan art. 6:193e sub c BW
voldoen.72

In het arrest Trebs/Food & Fun buigt het Hof Arnhem-
Leeuwarden zich over de vraag of sprake is van slaafse
nabootsing van een tafelpizzaoven. Onderneming Food
& Fun spreekt het bedrijf Trebs onder meer aan op basis
van de afdeling Oneerlijke handelspraktijken omdat de

informatie die Trebs verstrekt aan consumenten mislei-
dend is in de zin van art. 6:193c en 193g BW. Deze han-
delwijze van Trebs zou daarmee ook onrechtmatig zijn
jegens Food & Fun.73 Het hof gaat hierin niet mee. Ver-
wijzend naar de preambule, biedt de Richtlijn OHP vol-
gens het hof geen aanknopingspunt voor de veronderstel-
ling dat het toepassingsgebied van de afdeling zich uit-
strekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen.74

Het hof is van mening dat Food & Fun zich daarom niet
rechtstreeks kan beroepen op de afdeling Oneerlijke
handelspraktijken. Wel zou, en nu komt het, de afdeling
via de correctie Langemeijer zich uitstrekken tot de
bescherming van een concurrerende ondernemer. Dit
onderbouwt het hof door te wijzen op punt 8 van de
preambule van de Richtlijn OHP, maar van een verdere
toepassing onthoudt het hof zich omdat Food & Fun
haar vordering niet verder heeft uitgewerkt.75 Hoogenraad
en Arayess betitelen de uitspraak van het hof als zorgwek-
kend.76 De uitspraak vinden wij in zoverre zorgwekkend
daar waar het hof geen onderscheid maakt tussen (1) het
toepassingsgebied van de afdeling Oneerlijke handelsprak-
tijken en (2) degenen die kunnen optreden tegen oneerlij-
ke handelspraktijken. In plaats van dit onderscheid te
hanteren, verwart het hof het toepassingsbereik van de
afdeling Oneerlijke handelspraktijken met het relativiteits-
vereiste.77

Niet alleen twee hoven maken gebruik van de correctie
Langemeijer, ook de Rechtbank Amsterdam doet dat in
de zaak Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma
Nederland B.V. Het gaat in deze zaak om reclame voor
een hoestdrank.78 De reclame-uitingen van Omega
Pharma kunnen volgens de rechtbank onzorgvuldig zijn
ten opzichte van een concurrerende onderneming in de
zin van art. 6:162 BW. De rechtbank is van mening dat
dit ook mogelijk is als de geschonden bepaling niet ertoe
strekt de belangen van die onderneming te beschermen.79

De rechter wijst daarbij ter onderbouwing op overweging
8 van de preambule van de Richtlijn OHP en op hetgeen
Verkade aandraagt in zijn monografie over misleidende
en vergelijkende reclame.80 Vervolgens beoordeelt de
rechter of daadwerkelijk sprake is van onzorgvuldig
handelen aan de zijde van Omega Pharma door na te gaan

G.E. van Maanen, par. 2.5 Relativiteit, in: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht), Deventer:
Kluwer 2012, p. 30 en 31 en P.H. Smits, ‘Iets over de vraag der relativiteit van de onrechtmatigheid bij onrechtmatige daad in verband
met de door den Hoogen Raad onderscheiden onrechtsmatigheidsvormen’, WPNR 1938, afl. 3594, p. 491 en 492.

68.

G.E. Langemeijer, ‘De practische betekenis van de relativiteit der onrechtmatige daad’, NJB 1940, p. 420 en 421 en G.E. Langemeijer,
‘Onrechtmatige daad en concurrentiestrijd’, NJB 1934, afl. 36, p. 619.

69.

Hof Den Haag 23 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4112 (Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V.); Hof Arnhem-Leeuwarden
20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs/Food & Fun) en Rb. Amsterdam (vzr.) 27 januari 2016,
ECLI:NL:RBAMS:2016:397 (Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V.).

70.

Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V.), r.o. 4.14.71.
Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V., r.o. 4.9.72.
Trebs/Food & Fun, r.o. 5.42.73.
Trebs/Food & Fun, r.o. 5.43.74.
Trebs/Food & Fun, r.o. 5.44.75.
E.H. Hoogenraad & S. Arayess, ‘Van de brug af gezien, IER 2017/11.76.
In par. 2.2 en 2.3 betogen wij dat met de ruime kring actiegerechtigden juist is beoogd het doel van het verbod van handelspraktijken te
effectueren.

77.

Het farmaceutische bedrijf Boehringer probeert in een kort geding een verbod op deze reclame af te dwingen op basis van art. 6:194 BW
(r.o. 3.1). De reclame richt zich op consumenten in plaats van op ondernemers, daarom is art. 6:194 BW niet van toepassing. De rechtbank

78.

schakelt daarom ambtshalve over naar art. 6:162 jo. 193a e.v. BW. Dat dit opvallend is, benadrukken Hoogenraad & Arayess, IER
2017/11.
Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V., r.o. 4.1.79.
Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V., r.o. 4.1 en D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende
reclame (Monografieën BW, deel B49b), Deventer: Kluwer 2011, p. 10.

80.
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of de reclame-uiting voor consumenten een verkeerde
voorstelling van zaken presenteert omtrent relevante fei-
ten waardoor zij worden misleid. In de reclame wordt
onder meer gepretendeerd dat de hoestdrank ‘bewezen
effectieve ingrediënten’ bevat. Op dit punt acht de rechter
de reclame misleidend, daarmee onzorgvuldig en op deze
wijze onrechtmatig, want nimmer is aangetoond dat tijm
en heemstwortel effectief zijn bij hoest.81

Met name uit de arresten Hotels.nl B.V./Hotel Booker
B.V. en Trebs/Food & Fun blijkt dat de keuze voor de
zorgvuldigheidsnorm meebrengt dat meer voor onrecht-
matigheid nodig is dan een misleidende handelspraktijk.
Dit kunnen verschillende factoren zijn waarmee de
rechter rekening moet houden en dat voordat hij toekomt
aan de overige vereisten van de onrechtmatige daad.

5. Toerekenbaarheid, schade en causaal verband bij
een vordering van een concurrent

5.1. Toerekenbaarheid van de oneerlijke handelspraktijk
aan de ondernemer

Een vordering van een concurrent tegen een ondernemer
die zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk
is toewijsbaar als de oneerlijke handelspraktijk toereken-
baar is aan de overtredende ondernemer (art. 6:162 lid 1
jo. 3 BW). Naar ons weten staat de rechter in geen van
de onderzochte uitspraken inhoudelijk stil bij dit vereiste
van de onrechtmatige daad.82 Een oneerlijke handelsprak-
tijk zal veelal toe te rekenen zijn aan de overtredende
ondernemer krachtens schuld of soms via verkeersopvat-
tingen. Deze laatste categorie voor toerekenbaarheid is
van belang als de ondernemer zich er niet bewust van is
dat de handelspraktijk waarvan hij gebruikmaakt onrecht-
matig is en hij dus dwaalt.83 Naar alle waarschijnlijkheid
zal de rechter pas ingaan op de toerekenbaarheid van de
oneerlijke handelspraktijk als op dit punt uitdrukkelijk
in de procedure verweer wordt gevoerd door de overtre-
dende ondernemer.84 Als sprake is van een oneerlijke
handelspraktijk is het immers aan de overtredende onder-
nemer om te bewijzen dat deze hem niet valt toe te reke-
nen (art. 6:193j lid 2 BW).

5.2. Schade bij een oneerlijke handelspraktijk en causaal
verband daartussen

Voor de vestiging van de aansprakelijkheid van de over-
tredende ondernemer is ook vereist dat de concurrent
enige schade heeft geleden of dat schade dreigt.85 Aan de
hand van art. 6:95 e.v. BW kan vervolgens de omvang van
de schadevergoedingsplicht worden vastgesteld. Verder
moet tussen de schade die de concurrent heeft geleden of

de dreigende schade en de oneerlijke handelspraktijk een
causaal verband bestaan in de zin van een condicio-sine-
qua-non-verband.86 Dit betekent dat de schade van de
concurrent moet zijn uitgebleven indien de overtredende
ondernemer niet gebruik zou hebben gemaakt van de
oneerlijke handelspraktijk.

In vier van de zaken die ons bekend zijn is ingegaan op
de vereisten ‘schade’ en ‘causaal verband’. In de zaak
Airgroup/ATF waarin het gaat om het aanduiden van de
opblaasbare gymmatten als ‘REACH conform’ benadrukt
de rechtbank dat de term ‘REACH’ geen algemeen be-
kend begrip is en daarom de aankoopbeslissing niet aan-
merkelijk beïnvloedt.87 De prijs daarentegen kan de aan-
koopbeslissing wel beïnvloeden, zeker bij de aanbieding
van een vergelijkbaar product. Alleen, en dan komt de
rechtbank bij een bewijsrechtelijk punt, Airgroup heeft
de prijs van ATF niet afgezet tegen haar eigen prijzen en
omzetgegevens. Zij heeft willen volstaan met buitenlandse
rapporten en verklaringen. Daaruit volgt echter niet het
causaal verband tussen het handelen van ATF en de
neerwaartse spiraal wat betreft de verkoop van gymmat-
ten, terwijl het aan Airgroup was geweest dit te bewijzen
met cijfers. De rechtbank acht het daarom niet aanneme-
lijk dat Airgroup door de onterechte verwijzing van
‘REACH conform’ schade heeft geleden.

De zaak Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma
Nederland B.V. heeft betrekking op hoestdrank.88 Op
de ‘hoestdrankmarkt’ hebben de producten van Omega
in een korte tijd een fors omzetaandeel van 11% verwor-
ven, terwijl Boehringer een marktaandeel heeft van 28%.
De rechtbank oordeelt dan ook dat het voldoende duide-
lijk is dat de concurrentiebelangen van Boehringer wor-
den geschaad.

In de zaak Tommy c.s./Tell Sell c.s. heeft Tell Sell produc-
ten aangeboden onder namen die zeer veel gelijkenis
vertonen met de producten die Tommy c.s. aanbieden.
Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat Tommy c.s.
daardoor schade hebben geleden omdat zij extra hebben
moeten investeren in reclame en Adwords, dan wel last
hebben gehad van omzetderving.89 Daarmee is schade en
het causaal verband vastgesteld.

Het Hof Den Haag oordeelt in het arrest Hotel.nl/Hotel
Booker B.V. dat het voldoende aannemelijk is dat Ho-
tels.nl iedere dag schade lijdt als gevolg van het in een later
stadium informeren van consumenten over de onvermijd-

Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V., r.o. 4.8.81.
In Rb. Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687, r.o. 4.38 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.) oordeelt de rechtbank dat art.
6:193j lid 2 BW meebrengt dat de oneerlijke handelspraktijk Tell Sell kan worden toegerekend.

82.

Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 3.3.4 en 3.3.5 (2017) en Lindenbergh, in: T&C BW, art. 6:162, aant. 4d (2017).83.
Dit lijkt het geval te zijn in Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895 (KNVW/94 Wines) waarin de
rechtbank in het kader van de misleidende handelspraktijk overweegt: ‘Anders dan 94 Wines betoogt kan haar dit wel worden aangerekend’
(r.o. 5.22 en 5.44).

84.

Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 2.1 (2017) en Lindenbergh, in: T&C BW, art. 6:162, aant. 1d (2017).85.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 2.1 (2017) en Lindenbergh, in: T&C BW, art. 6:162, aant. 1e (2017).86.
AirGroup/ATF, r.o. 4.28.87.
Rb. Amsterdam (vzr.) 27 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:397, r.o. 4.11 (Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland
B.V.).

88.

Tommy c.s./Tell Sell c.s., r.o. 4.38.89.
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bare kosten bij een hotelovernachting.90 De prijzen van
Hotel Booker c.s. kunnen door deze handelswijze gunsti-
ger ogen en consumenten zullen daardoor sneller geneigd
zijn ‘door te klikken’ naar websites van Hotel Booker
c.s. Deze handelwijze vergroot dan ook de kans voor
Hotel Booker c.s. dat een consument met haar een
transactie sluit.

Naar aanleiding van de overwegingen uit deze vier zaken
kan ten eerste worden gesteld dat de vereisten ‘schade’
en ‘causaal verband’ nauw met elkaar zijn verweven. Ten
tweede blijkt dat schade en causaal verband tussen de
oneerlijke handelspraktijk en de schade ‘voldoende aan-
nemelijk’ dient te zijn wil sprake zijn van een onrechtma-
tige daad. Ten slotte laat de rechtspraak, in lijn met art.
6:193j lid 2 BW, de bewijslast van deze vereisten rusten
bij de concurrent en dus niet bij de overtredende onder-
nemer zoals bij het vereiste ‘toerekenbaarheid’.

6. Rechtsgevolgen van een vordering van een
concurrent

6.1. Verklaring voor recht
Op grond van de onrechtmatige daad kan een concurrent
een verklaring voor recht, een verbod, rectificatie, recall
of schadevergoeding vorderen.91 Met een verklaring voor
recht staat een concurrent vooralsnog met lege handen.
Een concurrent heeft niet veel baat bij een verbod, indien
de overtredende ondernemer al gestopt is met de oneer-
lijke handelspraktijken. De reden voor de concurrent om
naar de rechter te stappen en een verklaring voor recht
te vorderen is dan gelegen in de mogelijkheid de schade
die hij in het verleden heeft geleden, eventueel later ver-
goed te krijgen in een schadestaatprocedure.

In de zaak Huis & Hypotheek/DSB verklaart de Recht-
bank Leeuwarden voor recht dat DSB onrechtmatig heeft
gehandeld door onder andere aan cliënten een brief te
sturen die de suggestie kan wekken dat er een verband
bestaat tussen de ondernemingen Huis & Hypotheek en
DSB.92 De Rechtbank Gelderland doet dit tevens in de
zaak Airgroup/ATF. Volgens de rechtbank handelt ATF
onrechtmatig omdat zij doet alsof de opblaasbare gym-
matten voldoen aan de normen van de REACH-verorde-

ning. ATF maakt zich hiermee schuldig aan oneerlijke
handelspraktijken, meer in het bijzonder aan misleidende
handelspraktijken. Daarom wordt voor recht verklaard
dat ATF onrechtmatig handelt jegens Airgroup.93

6.2. Verbod, rectificatie en schadevergoeding (winst-
afgifte)

Een concurrent kan op basis van art. 6:162 BW jo. art.
3:296 BW een verbod vorderen. Dit zal hij doen als de
ondernemer die hij aanspreekt zich nog steeds schuldig
maakt aan de oneerlijke handelspraktijk. In de regel zal
een verbod volgen als de rechter van mening is dat sprake
is van een oneerlijke handelspraktijk en daarmee van on-
rechtmatigheid.94 In veel zaken waarin de rechter een
oneerlijke handelspraktijk aanneemt, wordt namelijk een
verbod opgelegd.95 Een concurrent kan naast een verbod
ook rectificatie vorderen.96 In de zaak met betrekking tot
de opblaasbare gymmatten is de vordering tot rectificatie
toegewezen.97 Ook in de zaak KNVW/94 Wines veroor-
deelt de rechtbank de overtredende ondernemer tot de
publicatie van een rectificatietekst op haar website.98 In
de zaak Huis & Hypotheek/DSB is daarentegen deze
vordering afgewezen omdat DSB niet als opdrachtgever
van een bepaalde advertentie kon worden beschouwd.99

Concurrenten hebben ook de mogelijkheid schadevergoe-
ding te vorderen. Als vorm van vergoeding kan een con-
current winstafgifte (art. 6:104 BW) claimen. Volgens
Verkade zijn deze schadevergoedingsacties vrij zeldzaam,
of worden ze in elk geval zelden uitgeprocedeerd.100 Dit
beeld wordt bevestigd door de onderzochte rechtspraak.
In geen enkele uitspraak kent de rechter schadevergoeding
toe. Wel verwijst de rechter in de zaak Tommy c.s./Tell
Sell c.s. naar de schadestaatprocedure.101

7. Conclusie

In deze bijdrage hebben wij onderzocht hoe het optreden
van een concurrent tegen oneerlijke handelspraktijken
eruitziet in de praktijk. Doorgaans en met name in recente
rechtspraak wordt de actiebevoegdheid van een concur-
rent tegen oneerlijke handelspraktijken aangenomen. In
de meeste zaken baseert de rechter de eventuele onrecht-
matigheid van een handelspraktijk op de onrechtmatige-

Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V., r.o. 4.13.90.
Verkade Mon. B49 2016, nr. 74. Verkade noemt de verklaring voor recht niet. Voor het instellen van een rechtsvordering dient de con-
current voldoende belang te hebben (art. 3:303 BW). Dit belang heeft de concurrent als hij door de oneerlijke handelspraktijk schade

91.

heeft geleden (causaliteit) en zo in een belang wordt getroffen dat door de wet wordt beschermd. Zie voor meer informatie over art.
3:303 BW: C.J.J.C. van Nispen, Sancties in het vermogensrecht (Monografieën BW, deel A11), Deventer: Wolters Kluwer 2018, nr. 19
en Mahé 2009, p. 181.
Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.22, 4.23 en 3.1.92.
AirGroup/ATF, r.o. 4.25, 5.1 en 5.2.93.
Verkade Mon. B49 2016, nr. 74.94.
Rb. Den Haag 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12687, r.o. 5.9 (Tommy c.s./Tell Sell c.s.); Rb. Gelderland 19 juli 2017,
ECLI:NL:RBGEL:2017:4187, r.o. 5.5 (AirGroup/ATF); Rb. Amsterdam (vzr.) 27 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:397, r.o. 5.1

95.

(Boehringer Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V.); Rb. Den Haag 14 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:799, r.o. 5.2
(Tommy c.s./TSA c.s.) en Hof Den Haag 23 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4112 (Hotel.nl B.V./Hotel Booker B.V.), dictum.
In Rb. Leeuwarden 29 april 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI4085 (Huis & Hypotheek/DSB) legt de rechtbank geen verbod op. De
vordering van het verbod is in deze zaak gebaseerd op het intellectuele-eigendomsrecht (Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.24-4.28).
Art. 6:162 jo. 167 BW. Zie Verkade Mon. B49 2016, nr. 74.96.
AirGroup/ATF, r.o. 5.10. Het is niet duidelijk op welk onrechtmatig handelen deze rectificatie is gebaseerd daar er meer onrechtmatig
gedrag speelde in deze zaak.

97.

Rb. Midden-Nederland 29 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6895, r.o. 7.1 (KNVW/94 Wines).98.
Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.41.99.
Verkade Mon. B49 2016, nr. 74.100.
Tommy c.s./Tell Sell c.s., r.o. 4.38. Verder wijst de rechtbank in Huis & Hypotheek/DSB, r.o. 4.31-4.41 de vordering tot winstafgifte af.101.
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daadscategorie ‘strijd met de wet’. In enkele zaken baseert
de rechter de eventuele onrechtmatigheid op de onrecht-
matigedaadscategorie ‘strijd met de zorgvuldigheids-
norm’. Dit laatste gebeurt dan slechts in enkele zaken,
maar dit zijn wel juist zaken waarin een hof zich heeft
gebogen over de vordering van een concurrent.
In de zaken die wij hebben geanalyseerd, draait het om
misleidende handelspraktijken richting de consument die
onrechtmatig zijn jegens de concurrent. In de rechtspraak
gaat daarbij de meeste aandacht uit naar de vraag of
sprake is van een misleidende handelspraktijk. Rechtban-
ken en hoven besteden minder overwegingen aan de
vereisten toerekenbaarheid, schade en causaal verband.
Dat minder aandacht wordt besteed aan het vereiste toe-
rekenbaarheid is verklaarbaar met het oog op de bewijs-
lastverdeling. Meer aandacht in de toekomst voor de
vereisten schade en causaal verband zou in onze ogen
goed zijn. Door uitgebreider in te gaan op de vragen of
een concurrent in casu schade dreigt te lijden of schade
lijdt en of sprake is van een relatie tussen de oneerlijke
handelspraktijk en de schade kunnen deze vereisten ver-
der tot ontwikkeling komen en in de toekomst, indien
nodig, filterend gaan functioneren.102

Aan het einde van deze bijdrage willen wij even terug
naar het feit dat de rechtspraak onrechtmatigheid vaststelt
via twee verschillende onrechtmatigheidscategorieën.
Oneerlijke handelspraktijken kunnen voor verschillende
actoren een aanleiding zijn om een procedure te starten.
Naast een concurrent kan een consument een ondernemer
die zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken
in rechte betrekken, bijvoorbeeld op grond van art. 6:193j
lid 3 BW. Verder kan de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) oneerlijke handelspraktijken handhaven op grond
van de Wet handhaving consumentenbescherming. Tegen
een besluit van de ACM kan de ondernemer in bezwaar,
in beroep en uiteindelijk in hoger beroep gaan. Er bestaan
door de drie actoren verschillende lijnen in de recht-
spraak. Deze drie lijnen vallen nog verder uiteen als de
onrechtmatigheid van een oneerlijke handelspraktijk je-
gens een concurrent op verschillende categorieën kan
worden gebaseerd. Temeer omdat bij het aannemen van
onrechtmatigheid wegens strijd met de zorgvuldigheids-
norm allerlei factoren kunnen worden meegenomen
waardoor het voor een concurrent voorafgaand aan de
procedure niet gemakkelijk is te voorspellen in hoeverre
zijn vordering kans van slagen heeft. Dat de tweespalt is
ontstaan in de rechtspraak met betrekking tot onrechtma-
tigheidscategorieën baart ons dan ook zorgen met het
oog op consistentie en met name met het oog op de rol
die de concurrent verder in de toekomst kan spelen bij
het sanctioneren van oneerlijke handelspraktijken. Het
sanctionerend optreden van een concurrent bij oneerlijke
handelspraktijken kan immers werk uit handen nemen
van de (overbelaste) ACM. Onze boodschap aan de
rechtspraak is dan ook: stap over de vraag of een concur-
rent kan optreden tegen oneerlijke handelspraktijken
heen en besteed daarentegen meer aandacht aan de vereis-
ten schade en causaliteit.

Dat nu ietwat ‘slordig’ met de vereisten wordt omgegaan blijkt uit de zaak Airgroup/ATF. Zo verklaart de rechtbank voor recht in deze
zaak dat de overtredende ondernemer wegens oneerlijke handelspraktijken onrechtmatig heeft gehandeld, terwijl de rechtbank eerder

102.

oordeelt dat geen sprake is van schade (zie r.o. 5.1, 5.2 en 4.28.). Het filterend functioneren kan in de toekomst nodig zijn om daadwer-
kelijke oneerlijke concurrentie te onderscheiden van het geval waarin sprake is van pesterij van een concurrent richting een ondernemer.
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