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Informatieplichten

Rb. Rotterdam 16 juli 2020 
(Mr. M. Verkerk)
ECLI:NL:RBROT:2020:6608
(Zie de noot onder deze uitspraak.)

Soortgelijke zaken
Rb. Noord-Holland 22 juli 2020,
ECLI:NL:RBNHO:2020:7058 (ANWB/gedaagde)
Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597 (ANWB/gedaagde)
Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6599 (ANWB/gedaagde)
Rb. Rotterdam 15 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6604 (ANWB/gedaagde)
Rb. Rotterdam 15 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6606 (ANWB/gedaagde)
Rb. Rotterdam 15 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6607 (ANWB/gedaagde)

– Verzekeringsovereenkomst
– Ambtshalve toetsing
– Wet op het financieel toezicht (Wft)
– Besluit gedragstoezicht financiële ondernemin-

gen (BGfo)
– Informatieplichten
– Herroepingsrecht
– Algemene voorwaarden

Vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotter-
dam,
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANWB B.V.,
gevestigd te ‘s-Gravenhage,
eiseres bij exploot van dagvaarding van 13 november
2019,
gemachtigde: De Klerk Vis Niekus Gerechtsdeurwaarders
en Incasso te Amsterdam,
tegen
[gedaagde] ,
wonende te [woonplaats gedaagde] ,
gedaagde,
die niet heeft gereageerd.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Eiseres heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, gedaagde te veroordelen aan haar te betalen
€ 139,69 met rente en kosten zoals in de dagvaarding
omschreven.
1.2. Tegen de niet verschenen gedaagde is verstek ver-
leend.
1.3. Bij tussenvonnis van 12 december 2019 is eiseres be-
volen de stellingen in de dagvaarding toe te lichten door
alle inlichtingen te verstrekken die in het bij tussenvonnis
gevoegde formulier worden gevraagd en daarvan bewij-
stukken in het geding te brengen.
1.4. Ter uitvoering van dat tussenvonnis heeft eiseres een
akte met producties genomen.

2. De beoordeling

2.1. Zoals in het tussenvonnis al is aangegeven bevat de
onderhavige dagvaarding onvoldoende informatie om
aan de eisen van art. 21 Rv te voldoen. Bovendien is
sprake van een schending van art. 111 lid 2 sub d Rv. Het
had de eisende partij, als “repeat player”, inmiddels be-
kend moeten zijn dat zaken betreffende consumenten-
overeenkomsten, zoals de onderhavige, ambtshalve op
veel onderdelen moeten worden getoetst en dat zij daar-
om niet kon volstaan met de beperkte informatie die in
de dagvaarding is gesteld en verstrekt. Ondanks deze
ontoereikende onderbouwing van de vordering, is de
eisende partij in overeenstemming met landelijke afspra-
ken omtrent ambtshalve toetsing in het tussenvonnis nog
een gelegenheid gegeven de ontbrekende informatie in
het geding te brengen. De eisende partij heeft daarop bij
akte nadere informatie verstrekt.
2.2. Een en ander neemt niet weg dat, mede gelet op de
aard van de overeenkomst, in dit stadium nog steeds in-
formatie ontbreekt die de kantonrechter nodig acht voor
de verdere beoordeling van de vordering. De eisende
partij zal daarom in de gelegenheid worden gesteld zich
bij akte uit te laten over de later in dit vonnis op te nemen
vragen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Verzekeringsovereenkomst
2.3. Uit de dagvaarding, de akte en de overgelegde pro-
ducties (waarbij ten aanzien van de toepasselijke algemene
voorwaarden geldt dat deze niet zijn overgelegd, maar
een link is opgenomen naar de digitale vindplaats van
deze voorwaarden) begrijpt de kantonrechter dat de ge-
daagde partij telefonisch via het ANWB Leden Service
Center, een overeenkomst met de eisende partij heeft
gesloten. De overeenkomst betreft het product/de dienst:
Wegenwacht Nederland Standaard (hierna: wegenwacht
service).
2.4. Uit de algemene voorwaarden (2018) leidt de kanton-
rechter het volgende af. Wegenwacht service houdt in dat
de gedaagde partij tijdens de looptijd van de overeen-
komst (gewoonlijk één contractjaar met stilzwijgende
verlenging) tegen betaling van een premie (jaarlijks
vooruit te voldoen) in het geval van pech de eisende partij
kan bellen of appen en de eisende partij er dan alles aan
doet om de gedaagde partij weer op weg te helpen. Het
recht op volledige hulp ontstaat twee werkdagen na het
afsluiten van de wegenwacht service en nadat de premie
is ontvangen. Het afsluiten moet wel hebben plaatsgevon-
den voordat de pech ontstaat. Als binnen twee werkdagen
na het afsluiten van de wegenwacht service toch hulp
wordt ingeroepen bestaat alleen recht op sleutelhulp en
transporthulp, dit tegen extra betaling. Wanneer nog geen
wegenwacht service is afgesloten op het moment van pech
wordt iemand ter plekke ingeschreven voor wegenwacht
service (standaard) inclusief het tarief voor directe pech-
hulp. Er bestaat dan alleen recht op sleutelhulp en beperk-
te transporthulp. Daarnaast geldt dat als men recht heeft
op hulp of vergoeding op basis van een andere verzeke-
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ring, de eisende partij de kosten mag verhalen bij de an-
dere verzekeringsmaatschappij.
2.5. Op grond van het vorenstaande en gelet op het arrest
van de Hoge Raad van 14 februari 2014
(ECLI:NL:HR:2014:282, r.o. 4.2 en 4.3) is de kantonrech-
ter van oordeel dat het hier om een verzekeringsovereen-
komst gaat. Omdat de eisende partij zich nog niet over
deze kwalificatie als verzekeringsovereenkomst heeft
kunnen uitlaten, zal zij daartoe alsnog in de gelegenheid
worden gesteld, mede om een verrassingsbeslissing op
dit punt te voorkomen.
2.6. Onvoldoende duidelijk in dit stadium is voorts of
(en hoe) ook een overeenkomst voor directe pechhulp is
gesloten en zo ja, of die overeenkomst voor directe
pechhulp een (onlosmakelijk) onderdeel is van de hier-
voor besproken en als verzekering gekwalificeerde
overeenkomst of een zelfstandige overeenkomst vormt.
In het laatste geval rijst de vraag op welke wijze die losse
overeenkomst geduid moet worden, terwijl in beide ge-
vallen de vraag rijst wat de juridische gevolgen (onder
meer ten aanzien van de (pre)contractuele informatieplich-
ten) van de betreffende kwalificatie zijn. De eisende partij
dient zich ook hierover gemotiveerd uit te laten.

Gevolgen kwalificatie verzekeringsovereenkomst
Toepasselijkheid Wft
2.7. In verband met hetgeen hierna nog wordt overwogen,
is het van belang om vast te stellen of de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) van toepassing is op de onderhavige
overeenkomst(en). In beginsel is de Wft van toepassing
op verzekeringsovereenkomsten. Op die toepasselijkheid
bestaan echter uitzonderingen. Artikel 1:6 Wft geeft bij-
voorbeeld aan op welke verzekeraars de Wft niet van
toepassing is. In het bijzonder springt hier art. 1:6 lid 1
aanhef en onder e Wft in het oog. De kantonrechter be-
schikt in dit stadium echter over onvoldoende gegevens
om vast te kunnen stellen dat de Wft op grond van art. 1:6
Wft of anderszins niet van toepassing is op de onderhavi-
ge verzekeringsovereenkomst of wellicht (deels) buiten
toepassing moet worden gelaten op grond van bijvoor-
beeld een vrijstellingsregeling. De eisende partij dient
zich daarom ook uit te laten over de toepasselijkheid van
de Wft op haar onderhavige dienstverlening.
2.8. Voor het geval moet worden uitgegaan van de toepas-
selijkheid van de Wft, overweegt de kantonrechter nu
reeds als volgt.

(Pre)contractuele informatieplichten
2.9. De gedaagde partij is een consument. Uit de artike-
len 6:230h lid 2 onder b jo 6:230g lid 1 onder o BW jo 1:1
Wft volgt dat op de onderhavige verzekeringsovereen-
komst slechts paragraaf 1 en 6 van afdeling 6.5.2B van
het BW van toepassing is, waarbij in het bijzonder para-
graaf 6 van belang is.
Daarnaast is artikel 4:20 Wft van toepassing. Op grond
van art. 4:20 Wft rusten op de eisende partij (pre)contrac-
tuele informatieverplichtingen, welke zijn uitgewerkt in
het eveneens toepasselijke Besluit gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen (hierna BGfo), waarvan in het bij-
zonder de paragrafen 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6 en 8.1.7 BGfo van
belang zijn.
2.10. Onderdeel van de (pre)contractuele informatiever-
plichtingen is dat de consument bij het afsluiten van een

overeenkomst op afstand op het herroepingsrecht gewe-
zen moet worden (art. 77 lid 1 onder o BGfo). Uit arti-
kel 6:230x lid 1 BW volgt dat de consument het recht
heeft de overeenkomst veertien dagen na het aangaan van
de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van
reden te ontbinden, dan wel veertien dagen nadat alle in-
formatie die op grond van artikel 4:20 Wft dient te wor-
den verstrekt is ontvangen door de consument.
2.11. De eisende partij wordt erop gewezen dat het enkel
en alleen opnemen in de algemene voorwaarden van de
(pre)contractuele informatie niet volstaat, omdat dergelij-
ke informatie op een voor de gemiddelde consument
duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze moet
worden verstrekt. Tijdens het sluiten van de overeen-
komst moet de consument stap voor stap langs deze in-
formatie worden geleid, zodat er geen misverstand kan
ontstaan over de vraag of de gemiddelde consument deze
informatie bewust onder ogen heeft gekregen.

Ambtshalve toetsing aan Wft en BGfo
2.12. De hiervoor genoemde bepalingen, dus ook die uit
de Wft en het BGfo, moeten naar het oordeel van de
kantonrechter ambtshalve worden toegepast. Deze bepa-
lingen zijn namelijk voortgevloeid uit, onder meer,
Richtlijn 2002/65 betreffende de verkoop op afstand van
financiële diensten aan consumenten (hierna: Richtlijn
2002/65) en (de inmiddels vervallen) Richtlijn
2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling (hierna:
Richtlijn 2002/92).
2.13. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie (hierna: HvJ) en de Hoge Raad volgt dat
de rechter verplicht is om de nationale, consumentenbe-
schermende bepalingen waarin Richtlijn 2011/83/EU
betreffende consumentenrechten en Richtlijn 2008/48/EG
inzake kredietovereenkomsten voor consumenten zijn
omgezet, ambtshalve toe te passen. Zie onder andere HvJ
16 november 2010 (ECLI:EU:C:2010:685), HvJ 21 april
2016 (ECLI:EU:C:2016:283, vanaf punt 62), HvJ 5 maart
2020 (ECLI:EU:C:2020:167, vanaf punt 18) en Hoge
Raad 12 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:236). Naar
het oordeel van de kantonrechter is het in lijn met deze
rechtspraak dat ook aan art. 4:20 Wft en het BGfo
ambtshalve wordt getoetst. Ook hier betreft het immers
op Europese richtlijnen gebaseerde en consumentenbe-
schermende bepalingen.
2.14. Bovendien geldt dat art. 4:20 Wft met zoveel
woorden is genoemd in art. 6:193f onder e BW, zodat het
niet of op - kort gezegd - onduidelijke wijze verstrekken
van de informatie die in art. 4:20 Wft is bedoeld een on-
eerlijke handelspraktijk is (art. 6:193d jo 6:193b lid 3 on-
der a BW) en een overeenkomst die als gevolg daarvan
tot stand is gekomen vernietigbaar is (art. 6:193j lid 3
BW). Deze bepalingen vloeien voort uit de Richtlijn
2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten. Gelet op het
voorgaande moeten ook deze nationale bepalingen
ambtshalve worden toegepast.
2.15. Op dit moment beschikt de kantonrechter over
onvoldoende informatie om tot de bedoelde ambtshalve
toetsing over te gaan. De eisende partij heeft zich immers
nog niet uitgelaten over de vraag in hoeverre zij heeft
voldaan aan de informatieverplichtingen die voortvloeien
uit art. 4:20 Wft en het BGfo. Daarbij tekent de kanton-
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rechter aan dat uit de overgelegde printscreens van hoe
het telefonische inschrijfproces verloopt, niet kan worden
opgemaakt welke informatie gedurende dat proces aan
de consument wordt verstrekt.

Herroepingsrecht
2.16. Zo lang (wegens het ontbreken van toereikend on-
derbouwde stellingen op dit punt) niet kan worden vast-
gesteld dat en wanneer alle informatie die de eisende
partij o.g.v. art. 4:20 Wft en het BGfo dient te verschaffen
aan de gedaagde partij is verstrekt, is gelet op het voren-
staande onduidelijk wat in dit geval de ingangsdatum van
de herroepingstermijn van art. 6:230x BW is en of die
herroepingstermijn wellicht nog steeds loopt. Als de
eisende partij geen toereikende onderbouwing op dit punt
kan geven, moet het ervoor worden gehouden dat de
herroepingstermijn nog steeds loopt. De vraag rijst dan
of dat gevolgen heeft voor de geldigheid van de overeen-
komst en (mede gelet op art. 6:230y BW) de betalingsver-
plichting van de gedaagde partij. Heeft de gedaagde partij
bijvoorbeeld de onderhavige overeenkomst herroepen
op een moment waarop de eisende partij meende dat de
herroepingstermijn was verstreken?

Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden (ont-
binding overeenkomst en herroepingsrecht)

2.17. Hoewel de eisende partij zich op het standpunt stelt
dat haar vordering niet gebaseerd is op haar algemene
voorwaarden, stelt zij daarentegen ook dat zij de
overeenkomst in verband met de wanbetaling door ge-
daagde heeft beëindigd op grond van haar algemene
voorwaarden. Hoe dit zich tot elkaar verhoudt, heeft de
eisende partij niet toegelicht.
Daarbij komt dat de eisende partij ondanks de tussentijdse
ontbinding van de overeenkomst aanspraak maakt op de
volledige premie (voor de wegenwacht service) en contri-
butie (voor het lidmaatschap) over de hele contractsduur,
dus ook over de periode na de ontbinding. De wet kent
een dergelijk gevolg echter niet bij ontbinding (art. 6:270
en 6:271 BW), zodat aannemelijk is dat de vordering op
dit onderdeel gebaseerd is op de algemene voorwaarden
van de eisende partij. Als die aanname klopt, zal ambts-
halve moeten worden beoordeeld of de betreffende alge-
mene voorwaarde (on)eerlijk is.
Voor zover overigens bedoeld is de premie/contributie
over de periode na ontbinding te vorderen bij wijze van
ontbindingsschade (art. 6:277 BW), is onvoldoende on-
derbouwd dat die schade zonder meer gelijk is aan de
premie/contributie over de periode na ontbinding. In dat
geval, maar ook als de vordering op dit punt gebaseerd
is op een bepaling uit de algemene voorwaarden die on-
eerlijk blijkt, heeft de eisende partij slechts recht op de
premie/contributie tot de datum van de ontbinding.
2.18. Indien de algemene voorwaarden van de eisende
partij bepalingen bevatten die het herroepingsrecht van
de gedaagde partij betreffen en/of daar invloed op hebben,
dan heeft de kantonrechter ook die informatie nodig bij
de beoordeling van de vordering. Ook dan moet beoor-
deeld worden of die bepalingen (on)eerlijk zijn en welke
invloed dat dan heeft op de toewijsbaarheid van de vor-
dering.

Verwijzing naar de rol voor akte uitlaten
2.19. Alvorens een definitief oordeel te vormen over de
vordering, zal de kantonrechter de eisende partij in de
gelegenheid stellen over alle bovengenoemde punten in-
formatie te verschaffen. Hierbij moet de eisende partij
expliciet, gemotiveerd én onderbouwd met schriftelijke
stukken, in ieder geval ingaan op de volgende vragen:
1. Is de onderhavige overeenkomst een verzekerings-

overeenkomst?
2. Is ook een overeenkomst voor directe pechhulp ge-

sloten? Zo ja:
a. Hoe is die overeenkomst gesloten?
b. Hoe verhoudt die overeenkomst zich tot de overeen-
komst die in dit vonnis als verzekeringsovereenkomst is
gekwalificeerd (zie ook r.o. 2.6 hiervoor)?
3. Is de Wft van toepassing op de onderhavige overeen-
komst(en) of is (zijn) de onderhavige overeenkomst(en)
op grond van art. 1:6 Wft of anderszins geheel of gedeel-
telijk uitgesloten of vrijgesteld van de Wft?
4. Is voldaan aan de informatieverplichtingen (dus inclu-
sief het herroepingsrecht) van art. 4:20 Wft (zoals uitge-
werkt in het BGfo) en/of afdeling 6.5.2B van het BW en
zo ja, hoe en wanneer wordt welke informatie verstrekt?
NB. De beantwoording van deze vraag is (mede) afhan-
kelijk van het antwoord op vraag 2b, omdat afhankelijk
van dat antwoord verschillende wettelijke bepalingen van
toepassing kunnen zijn. De eisende partij moet het ant-
woord op vraag 2b daarom gemotiveerd bij de beantwoor-
ding van de onderhavige vraag betrekken.
5. Wordt tijdens het telefoongesprek een script gevolgd?
Zo ja, dan moet dit script worden overgelegd.
6. Als het ervoor moet worden gehouden dat de herroe-
pingstermijn nog steeds loopt, welke gevolgen heeft dat
dan voor de geldigheid van de overeenkomst(en) en de
betalingsverplichting van de gedaagde partij? (zie ook
r.o. 2.16 hiervoor)
7. Is de vordering, in het bijzonder ten aanzien van de
gevorderde bedragen over de periode na ontbinding door
de eisende partij, gegrond op de algemene voorwaarden
van de eisende partij? Zo ja, op welk(e) artikel(en) en zijn
deze bepalingen volgens de eisende partij oneerlijk in de
zin van Richtlijn 93/13 EG?
8. Bevatten de toepasselijke algemene voorwaarden van
de eisende partij bepalingen die betrekking hebben op
het herroepingsrecht van de gedaagde partij? Zo ja, welke
bepalingen zijn dit en zijn deze bepalingen volgens de
eisende partij oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13 EG?
2.20. Als de eisende partij geen dan wel onvolledige infor-
matie verschaft, zullen daaraan de gevolgen verbonden
worden, die de kantonrechter geraden voorkomen.
Betekening
2.21. Bij een verandering of vermeerdering van eis dan
wel de gronden daarvoor moet de eisende partij die ver-
andering of vermeerdering tijdig bij exploot aan de ge-
daagde partij kenbaar maken (art. 130 lid 3 Rv.).

3. De beslissing

De kantonrechter:
verwijst de zaak naar de rol van woensdag 9 september
2020 om 14.30 uur zodat eiseres de hierboven bedoelde
inlichtingen kan verstrekken;
houdt iedere verdere beslissing aan.
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NOOT

Aanleiding

1. Aan deze zeven verstekvonnissen afkomstig van de
rechtbank Rotterdam (6) en de rechtbank Noord-Holland
(1) liggen min of meer dezelfde feiten ten grondslag. De
rechtbanken hebben de zaken op dezelfde wijze afgewik-
keld, hetgeen te prijzen is met het oog op de rechtszeker-
heid. De rechtsoverwegingen in deze uitspraken lopen
haast synchroon aan elkaar. Vandaar dat deze zeven zaken
zich lenen voor één annotatie.

2. De aanleiding van deze uitspraken is deze. De ANWB
stelt tegen een consument een vordering in die, in een
ANWB-winkel, via de ANWB-website of door middel
van telefonisch contact met het ANWB Leden Service
Center, lid is geworden van de ANWB of dit lidmaat-
schap wijzigt en vervolgens de premie niet voldoet (r.o.
2.3).

3. De ANWB daagt de consument voor de rechter en wil
daarbij volstaan met een beknopte dagvaarding. Dit is te
summier volgens de kantonrechter, die overweegt dat het
de ANWB als repeat player bekend moet zijn dat consu-
mentenovereenkomsten ambtshalve op veel onderdelen
moeten worden getoetst. In lijn met de landelijke afspra-
ken omtrent ambtshalve toetsing heeft de kantonrechter
de ANWB door middel van een tussenvonnis de gelegen-
heid gegeven om ontbrekende informatie in het geding
te brengen om de ambtshalve toetsing mogelijk te maken
(r.o. 2.1).1

4. Hoewel de ANWB nadere informatie heeft verstrekt,
ontbreekt er nog informatie die de kantonrechter nodig
heeft om de vorderingen van de ANWB te beoordelen.
De kantonrechter geeft daarom door middel van een stuk
of 15 overwegingen de ANWB inzicht in welke richting
zijn beoordeling uitgaat en stelt de ANWB aan het eind
van deze tussenvonnissen in de gelegenheid zich hierover
uit te laten (r.o. 2.2).

Kwalificatie verzekeringsovereenkomst

5. De kantonrechter stelt aan de hand van de algemene
voorwaarden van de ANWB vast op welk product een
ANWB-lid recht heeft. Gelet op de beschrijving van de
wegenwachtdienst in de algemene voorwaarden gecom-
bineerd met een arrest van de Hoge Raad uit 2014 is de
kantonrechter van mening dat de overeenkomst tussen
de ANWB en de consument te kwalificeren is als een
verzekeringsovereenkomst.2

6. De zaak die ten grondslag ligt aan Hoge Raad
14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282 heeft betrekking

op assurantiebelasting. Rechtsvraag was of de overeen-
komsten tussen de ondernemer, belanghebbende in het
arrest, en de pechpashouders waren te kwalificeren als
verzekeringsovereenkomsten in de zin van art. 20 Wet
op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV).3 De Hoge
Raad sluit voor de uitleg van het begrip verzekering in
de Wet BRV aan bij het civiele recht.4 Vervolgens komt
de Hoge Raad tot de overwegingen waar de kantonrechter
in de zeven verstekvonnissen aan refereert (r.o. 2.5). Deze
luiden als volgt:
4.2. Ingevolge artikel 7:925, lid 1, BW is een verzekering
een schade- of sommenverzekering die bestaat in een
overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich
tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de
verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer
uitkeringen, indien bij het sluiten van de overeenkomst
voor partijen geen zekerheid bestaat dat, wanneer of tot
welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook
hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren.
In aanvulling op deze bepaling is in artikel 7:926, lid 1,
BW bepaald dat onder een uitkering mede is begrepen
een prestatie anders dan in geld.
4.3.Een schadeverzekering is in artikel 7:944 BW gedefi-
nieerd als een verzekering strekkende tot vergoeding van
vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden.
De onderhavige overeenkomsten, die ertoe strekken om
tegen een jaarlijkse betaling hulp bij pech te bieden aan
gebruikers van (elektrische) fietsen, rolstoelen en elektri-
sche scooters, zijn aan te merken als schadeverzekering.
Daarbij is de vermogensschade gelegen in het niet meer
deugdelijk functioneren van het vervoermiddel. Dat het
verhelpen van de pech mede het karakter heeft van
hulpverlening kan hieraan niet afdoen.

Daarna doet de Hoge Raad de zaak in het arrest zelf af.
Verwijzend naar rechtsoverweging 4.3 uit het arrest
oordeelt hij dat de overeenkomsten tussen de ondernemer
en pechpashouders zijn aan te merken als verzekeringen.
Daarmee laat de Hoge Raad met het oog op het onvoor-
ziene karakter van de pech het verzekeringselement boven
het hulpelement prevaleren.5 De ondernemer is dus assu-
rantiebelasting verschuldigd over deze overeenkomsten.
Opvallend is de opmerking van de Hoge Raad dat de
vraag of de ondernemer verzekeraar is in de zin van de
Wet op het financieel toezicht in casu niet van belang is.6

Gevolgen kwalificatie verzekeringsovereenkomst

7. De eerste vraag die namelijk in de zeven verstekzaken
opkomt, is of de Wet op het financieel toezicht (Wft) van
toepassing is, indien de pechhulpovereenkomst als een
verzekeringsovereenkomst wordt gezien. Art. 1:6 Wet
op het financieel toezicht bevat namelijk een lijst met
uitzonderingen. In het bijzonder springt art. 1:6 aanhef
onder e Wft volgens de kantonrechter in het oog (r.o.

De Rechtspraak, Ambtshalve toetsing III 2018 (LOVCK-rapport), p. 50.1.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282.2.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282, r.o. 3.2.3.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282, r.o. 4.1.4.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282, BNB 2014/82, m.nt. J.W. Zwemmer.5.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282, r.o. 6.2.6.
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2.7).7 Dit onderdeel zondert zogenaamde automobielclubs
van het toezicht uit als zij zich beperken tot de gebruike-
lijke wegenwachthulp.8 Deze uitzondering is te herleiden
naar de Richtlijn toegang tot en uitoefening van het ver-
zekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit
II).9 Gaat de dekking van de onderneming verder dan de
gebruikelijke wegenwachthulp dan vallen zij integraal,
dus ook wat betreft de wegenwachthulp onder de Wft.10

Dit rechtsgevolg kan worden vermeden door de wegen-
wachthulp en andere hulpverleningsactiviteiten onder te
brengen in verschillende ondernemingen.11 De kanton-
rechter beschikt over onvoldoende informatie om vast te
stellen of de uitzondering voor de ANWB opgaat. Bij
het consulteren van de website van de ANWB valt op
dat deze naast het bieden van wegenwachthulp ook ver-
zekeringen aanbiedt.12 Het zal dus afhangen van de on-
dernemingsstructuur van de ANWB of de uitzondering
uit art.1:6 aanhef onderdeel e Wft van toepassing is.

8. Toepasselijkheid van de Wet op het financiële toezicht
heeft tot gevolg dat op de ANWB verscheidene precon-
tractuele informatieplichten rusten (art. 4:20 Wft en para-
grafen 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6 Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (BGfo)). Daarbij komt dat in vijf
van de zeven zaken de ANWB de overeenkomst met de
consument telefonisch of via internet en daarmee op af-
stand heeft gesloten.13 Dit betekent dat in deze zaken
extra precontractuele informatieplichten van toepassing
zijn (paragraaf 8.1.7 BGfo) en het herroepingsrecht uit
paragraaf 6 van afdeling 6.5.2B Burgerlijk Wetboek van
toepassing is (r.o. 2.9 en 2.10).14

9. De kantonrechter wijdt aan de informatieverstrekking
een specifieke overweging. Het enkel opnemen van de
informatie in de algemene voorwaarden volstaat niet. De
precontractuele informatie moet op een voor de gemid-
delde consument duidelijke, begrijpelijke en ondubbel-
zinnige wijze worden verstrekt. Dat betekent volgens de
kantonrechter dat de consument tijdens het sluiten van
de overeenkomst stap voor stap langs de informatie wordt
geleid zodat geen misverstand ontstaat over de vraag of
de consument de informatie bewust onder ogen heeft
gekregen (r.o. 2.11).15 Met deze overweging lijkt de kan-

tonrechter verschillende wetsbepalingen die betrekking
hebben op informatieverstrekking te combineren. In
art. 6:193c e.v. BW, bepalingen die zien op oneerlijke
handelspraktijken, wordt uitgegaan van de maatman ‘ge-
middelde consument’. In art. 6:230l en art. 6:230m BW
is in de aanhef het vereiste ‘duidelijk en begrijpelijk’ ge-
formuleerd.16 In art. 6:230v lid 3 BW is ‘ondubbelzinnig-
heid’ vereist aan de kant van de ondernemer om de
consument te informeren over het aangaan van een beta-
lingsverplichting.

Ambtshalve toepassing van informatieplichten

10. De kantonrechter is van mening dat de informatie-
plichten ambtshalve moeten worden toegepast en past
daarvoor de volgende redenering naar analogie toe. De
toepasselijke informatieplichten hebben een Europese
oorsprong. Ze zijn afkomstig uit de Richtlijn overeen-
komst op afstand inzake financiële diensten en de Richt-
lijn verzekeringsdistributie (r.o. 2.12).17 Vervolgens
overweegt de kantonrechter dat nationale consumenten-
beschermende bepalingen die de Richtlijn consumenten-
rechten en de Richtlijn kredietovereenkomsten implemen-
teren ambtshalve moeten worden toegepast. Voor deze
verplichting verwijst de kantonrechter naar drie arresten
van het Hof van Justitie en het arrest Gratis Mobieltjes
II van de Hoge Raad. Naar het oordeel van de kanton-
rechter is het in lijn met deze rechtspraak om ook art. 4:20
Wft en BGfo ambtshalve toe te passen (r.o. 2.13).18

11. Er is wel een kanttekening te plaatsen bij deze redene-
ring van de kantonrechter. Het Hof van Justitie en de
Hoge Raad gaan over tot ambtshalve toepassing van be-
palingen die voortvloeien uit de Richtlijn kredietovereen-
komsten, vaak gecombineerd met de Richtlijn oneerlijke
bedingen.19 De jurisprudentie is dus niet gewezen naar
aanleiding van bepalingen die de Richtlijn consumenten-
rechten omzetten. De kantonrechter had zijn redenering
sluitend kunnen maken door ook te verwijzen naar het

Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.6 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.6 (ANWB/gedaagde).

7.

Kamerstukken II 2004/05, 29708, nr. 10 (Nota van Wijziging), p. 189.8.
Art. 6 Richtlijn 2009/138/EG.9.
A.J.A.D. van den Hurk, B.H. de Jager & G.R. Boshuizen, in: GS Toezicht Financiële Markten, art. 1:6 Wft, aant. 6.2 (online, bewerkt
op 26 februari 2010) en Kamerstukken II 2004/05, 29708, nr. 10 (Nota van Wijziging), p. 189.

10.

Kamerstukken II 2004/05, 29708, nr. 10 (Nota van Wijziging), p. 189.11.
Zie anwb.nl (laatst geraadpleegd op 22 december 2020).12.
Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6597 (ANWB/gedaagde); Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6608
(ANWB/gedaagde); Rb. Rotterdam 15 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6604 (ANWB/gedaagde); Rb. Rotterdam 15 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6606 (ANWB/gedaagde); Rb. Rotterdam 15 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6607 (ANWB/gedaagde).

13.

In Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6599, r.o. 2.9 (ANWB/gedaagde), wordt overwogen dat par. 8.1.7 BGfo en par. 6
van afdeling 6.5.2.B BW van toepassing zijn, terwijl uit een eerdere overweging blijkt (2.3) dat de overeenkomst in een winkel is gesloten.

14.

Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.9 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.10 (ANWB/gedaagde).

15.

Overigens is het vereiste ‘duidelijk en begrijpelijk’ of een variant daarvan in meer wetsbepalingen te vinden, zoals in art. 7:50b BW en
art. 7:61 BW.

16.

Richtlijn 2002/65/EG en Richtlijn (EU) 2016/97; Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.10
(ANWB/gedaagde); Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.11 (ANWB/gedaagde).

17.

Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.11 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.12 (ANWB/gedaagde).

18.

Zie HvJ EU 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:167, HvJ EU 21 april 2016, ECLI:EU:C:2016:283, HvJ EU 16 november 2010,
ECLI:EU:C:2010:685 en HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236.

19.
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arrest Martín Martín.20 Dit arrest is namelijk gewezen in
het kader van de Richtlijn colportage, een voorloper van
de Richtlijn consumentenrechten.21 Het Hof van Justitie
heeft in dit arrest geoordeeld dat de rechter ambtshalve
de overeenkomst nietig mag verklaren, indien een onder-
nemer niet heeft voldaan aan de herroepingsvoorlich-
ting.22

12. De vraag is waarin een ambtshalve toepassing van de
informatieplichten zal resulteren. Daar heeft de kanton-
rechter wel een idee bij. De kantonrechter overweegt dat
niet-naleving van de informatieplichten uit art. 4:20 Wft
leidt tot een oneerlijke handelspraktijk (art. 6:193f onder
e en art. 6:193d lid 2 BW) en dat een overeenkomst die
als gevolg daarvan tot stand is gekomen, vernietigbaar is
(art. 6:193j lid 3 BW). Deze bepalingen vloeien voort uit
de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en dienen vol-
gens de kantonrechter ook ambtshalve te worden toege-
past (r.o. 2.14).23 De kantonrechter beschikt over onvol-
doende informatie om tot deze toepassing over te gaan
(r.o. 2.15).24

13. De kantonrechter betreedt met deze overweging een
vrij nieuw terrein in ons recht. Doorgaans stellen consu-
mentenbeschermende richtlijnen die informatieplichten
bevatten, geen sanctie op een schending van deze infor-
matieplichten.25 De keuze om een schending van informa-
tieplichten via art. 6:193j lid 3 BW te sanctioneren is
vanuit wetsystematisch oogpunt toe te juichen. Informa-
tieplichten en oneerlijke handelspraktijken zijn leerstuk-
ken die dicht bij elkaar liggen. De overweging van de
kantonrechter is echter niet juist. Het Hof van Justitie
heeft in het arrest Bankia/Merino geoordeeld dat ambts-
halve toepassing van oneerlijke handelspraktijken
namelijk niet verplicht is omdat de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken geen remedie bevat.26 De bijzondere
vernietigingsgrond (art. 6:193j lid 3 BW) is geen imple-
mentatiebepaling van de Richtlijn oneerlijke handelsprak-
tijken, maar een nationale bepaling.27 Wel krijgt deze re-
medie een Europeesrechtelijke achtergrond na omzetting
van de Moderniseringsrichtlijn.28 De verwachting is
daarom dat deze remedie, met het oog op het arrest
Bankia/Merino, na omzetting van de Moderniseringsricht-

lijn ambtshalve zal moeten worden toegepast.29 Alleen is
dit nu nog toekomstmuziek. De kantonrechter had beter,
evenals de rechtbank Noord-Nederland, een prejudiciële
vraag kunnen stellen aan de Hoge Raad.30

14. Overigens zal ambtshalve toepassing van de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken vergaande consequenties
hebben omdat veel gedragingen onder deze richtlijn zijn
te scharen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het arrest Ha-
tósag/UPC.31 De vraag die dan opkomt is hoe ambtshalve
toepassing van oneerlijke handelspraktijken valt te nuan-
ceren. Wellicht dat nuance kan worden gevonden in het
causaliteitsvereiste van art. 6:193j lid 3 BW. Eerder heb
ik vanuit het oogpunt van de sanctionering van informa-
tieplichten gepleit voor een wettelijk vermoeden met be-
trekking tot dit vereiste.32 Een dergelijk vermoeden zal
echter bij ambtshalve toepassing vanuit art. 6:193j lid 3
BW kunnen leiden tot een disbalans tussen de consument
en ondernemer. Bij een vermoeden wordt immers aange-
nomen dat een oneerlijke handelspraktijk in het indivi-
duele geval de consument heeft bewogen tot het aangaan
van de overeenkomst. Zonder het vermoeden heeft de
rechter de ruimte om na te gaan of de oneerlijke handels-
praktijk de consument daadwerkelijk heeft beïnvloed.

Uitoefening herroepingsrecht?

15. De Richtlijn overeenkomst op afstand inzake finan-
ciële diensten bevat niet alleen informatieplichten,33 maar
ook een herroepingsrecht (artikel 6). Dit herroepingsrecht
is in ons recht geïmplementeerd in art. 6:230x BW en is
in vijf van de zeven zaken van toepassing.34 Het bijzon-
dere aan dit herroepingsrecht is dat de aanvang daarvan
afhankelijk is van de informatieverstrekking door de on-
dernemer op basis van art. 4:20 Wft. De herroepingster-
mijn uit art. 6:230x lid 1 BW begint te lopen op de dag
waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.
Omdat niet bekend is of de ANWB aan de informatie-
plichten ex art. 4:20 Wft en BGfo heeft voldaan, is het de
vraag of de herroepingstermijn wel van start is gegaan.
De kantonrechter overweegt daarom terecht dat het de
vraag is welke gevolgen dit heeft voor de geldigheid van
de overeenkomst (r.o. 2.16). De Richtlijn overeenkomst

HvJ EU 17 december 2009, ECLI:EU:C:2009:792. Het arrest Martín Martín wordt ook besproken in het LOVCK-rapport 2018, p. 15.20.
Richtlijn 85/577/EEG.21.
Martín Martín, r.o. 36.22.
Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.12 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.13 (ANWB/gedaagde).

23.

Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.13 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.14 (ANWB/gedaagde).

24.

Zie L.B.A. Tigelaar, Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017.25.
HvJ EU 19 september 2018, ECLI:EU:C:2018:735, r.o. 28.26.
Zie uitgebreid L.B.A. Tigelaar, Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten, Zutphen: Uitgeverij Paris
2017, p. 136-138.

27.

Richtlijn (EU) 2019/2161.28.
M.B.M. Loos & C.M.D.S. Pavillon, ‘Civielrechtelijke sancties op schending van informatieplichten’, NJB 2020, afl. 29, p. 2124-2135;
HvJ EU 19 september 2018, C-108/17, m.nt. C.M.D.S. Pavillon, TvC 2018, p. 320 en C.M.D.S. Pavillon & L.B.A Tigelaar, ‘Vernietiging
van een overeenkomst bij een oneerlijke handelspraktijk; een hanteerbare sanctie?’, Contracteren 2018, afl. 3, p. 79.

29.

Rb. Noord-Nederland 29 september 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3353.30.
HvJ EU 16 april 2015, ECLI:EU:C:2015:225. Ook aangehaald in LOVCK-rapport 2018, p. 17.31.
Tigelaar 2017, p. 138 en 208.32.
Zie punt 8 en 10 van deze annotatie.33.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing in Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058 (ANWB/gedaagde) en
Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6599 (ANWB/gedaagde) omdat deze overeenkomsten in een winkel zijn gesloten.

34.

De kantonrechter wijdt in Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6599, r.o. 2.16 (ANWB/gedaagde) wel, waarschijnlijk
per abuis, een overweging aan het herroepingsrecht.
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op afstand inzake financiële diensten stamt uit 2002 en is
daarmee relatief oud. De koppeling van de herroepings-
termijn aan de informatieverstrekking is in de considerans
niet toegelicht. Ook bij de implementatie van art. 6 lid 1
Richtlijn overeenkomst op afstand inzake financiële
diensten in ons recht is geen aandacht aan de koppeling
besteed.35

16. Interessant is dat art. 6:230x lid 1 BW gelijkenis ver-
toont met art. 7:66 lid 1 BW waarin de start van de her-
roepingstermijn eveneens is gekoppeld aan de informatie-
verstrekking (art. 7:61 lid 2 BW). Bij de implementatie
van het herroepingsrecht in art. 7:66 BW is wel aandacht
besteed aan de koppeling tussen de herroepingstermijn
en de informatieverstrekking. Destijds is over deze kop-
peling gezegd: ‘Het ligt niet in de rede dat dit ertoe kan
leiden dat het herroepingsrecht wegens het uitblijven van
deze informatie na jaren nog kan worden uitgeoefend.’36

De sanctionering van een schending van de informatie-
plichten uit art. 7:61 lid 2 BW is verder aan de orde ge-
weest in het arrest Gratis Mobieltjes II.37 A-G Wissink
staat in zijn conclusie uitgebreid stil bij de mogelijke ge-
volgen van een schending van art. 7:61 lid 2 BW.38 De
Hoge Raad heeft in het arrest uiteindelijk geoordeeld dat
een schending van art. 7:61 lid 2 BW de kredietovereen-
komst vernietigbaar maakt op basis van art. 3:40 lid 2
BW.39 De verdere ontwikkeling van art. 7:66 BW geeft
iets meer zicht op art. 6:230x lid 1 BW als remedie voor
een schending van informatieplichten. De kantonrechter
had ervoor kunnen kiezen om in plaats van art. 6:193j
lid 3 BW, art. 6:230x lid 1 BW te gebruiken om ambtshal-
ve op te treden tegen een eventuele schending van infor-
matieplichten. Daartegen zijn de volgende argumenten
in te brengen. In het arrest Gratis Mobieltjes II is gekozen
om een schending te sanctioneren via art. 3:40 lid 2 BW

in plaats van art. 7:66 BW. Verder is het herroepingsrecht
geïmplementeerd als ontbindingsrecht en dat maakt
ambtshalve optreden vanuit deze bepaling een stuk lasti-
ger.

Ambtshalve toepassing algemene voorwaarden

17. De vordering van de ANWB varieert in deze zaken
van € 139,69 tot € 1198,58.40 De ANWB stelt de
overeenkomst tussentijds te hebben ontbonden op grond
van de algemene voorwaarden, maar vordert de premie
over de gehele contractsduur. Art. 6:265 e.v. BW voorziet
in de mogelijkheid om ontbindingsschade te vorderen,
maar niet in de mogelijkheid om premie in rekening te
brengen na ontbinding. De kantonrechter overweegt dat
de vordering daarom lijkt te zijn te herleiden naar een
algemene voorwaarde. Evenals bij het leerstuk informa-
tieplichten komt hier de vraag naar ambtshalve toepassing
op. Ambtshalve zal moeten worden bekeken of de betref-
fende algemene voorwaarde oneerlijk is (r.o. 2.17).41

18. De kantonrechter eindigt met het stellen van een
achttal vragen aan de ANWB (r.o. 2.19).42 Bij meer infor-
matie kan de kantonrechter tot daadwerkelijke ambtshal-
ve toepassing overgaan. Daarmee volgt de rechter de
voorgestelde aanpak uit het LOVCK-rapport.43 Voor het
niet of onvolledig beantwoorden van deze vragen heeft
de kantonrechter meteen een stok achter de deur: de
kantonrechter zal daaraan de gevolgen verbinden die hij
geraden acht (r.o. 2.20).44 Hetgeen met het oog op de be-
schermingsgedachte van het consumentenrecht ertoe zal
leiden dat de rechter de vordering afwijst.45

Mw. mr. dr. L.B.A. Tigelaar46

Zie Kamerstukken II 2003/04, 29507, nr. 3 (MvT), p. 92 waarnaar verwezen wordt in Kamerstukken II 2012/13, 33520, nr. 3 (MvT),
p. 55.

35.

Kamerstukken II 2010/11, 32339, nr. C, p. 13.36.
HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236 (Gratis Mobieltjes II).37.
HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236 (Gratis Mobieltjes II) concl. A-G M.H. Wissink, r.o. 5.5.2.38.
HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236 (Gratis Mobieltjes II), r.o. 3.7.2-3.7.3.39.
Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6608, r.o. 1.1 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 1.1 (ANWB/gedaagde).

40.

Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.14-2.15 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.16 (ANWB/gedaagde).

41.

In Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.16 (ANWB/gedaagde) zijn dit vier vragen en in Rb. Rotterdam
16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.18 (ANWB/gedaagde) zijn dit zes vragen.

42.

LOVCK-rapport 2018, p. 50.43.
Rb. Noord-Holland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7058, r.o. 2.17 (ANWB/gedaagde) en Rb. Rotterdam 16 juli 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:6597, r.o. 2.19 (ANWB/gedaagde).

44.

LOVCK-rapport 2018, p. 51.45.
Universitair docent Europees privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.46.
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