
Reactie VNO-NCW op Groenboek herziening van het consumentenacquis van de Europese 
Commissie, van 8 februari 2007. 
 
 
1. Inleiding. 
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW heeft zowel 
ondernemingen als (branche)organisaties als lid. De vereniging vertegenwoordigt samen met 
de 180 aangesloten (branche)organisaties ruim 115.000 Nederlandse ondernemingen.  
 
VNO-NCW heeft met belangstelling kennisgenomen van genoemd groenboek, en maakt 
graag gebruik van de geboden mogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken aan de 
Europese Commissie.  
 
2. Algemeen. 
VNO-NCW onderschrijft de met het groenboek nagestreefde doelen: het komen tot een echte 
interne markt (zij het niet alleen voor de consument, maar ook voor de ondernemer) en het 
vinden van een juist evenwicht tussen de belangen van consumenten en onderneming. Evt. 
verdere completering van de wettelijke consumentenbescherming kan (eerst) aan de orde zijn 
bij gebleken noodzaak en na een goede afweging van de kosten en baten.  
 
De recente EU richtlijn oneerlijke handelspraktijken wordt in het groenboek door de Europese 
Commissie wel als model genoemd voor de herziening van het acquis, maar niet tot het acquis 
gerekend. Dat lijkt begrijpelijk vanwege het recente karakter van deze richtlijn, maar o.i. kan 
en mag er bij het bezien van de evt. herziening van de 8 richtlijnen uit het acquis niet aan 
voorbij worden gegaan wat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken inmiddels regelt. 
 
Ook de e commerce richtlijn en de richtlijn verkoop op afstand financiële diensten wordt niet 
in het acquis betrokken. Wij veronderstellen omdat deze richtlijnen niet tot de competentie 
van DG Sanco behoren. Maar deze richtlijnen regelen soms zaken die verwant zijn met 
hetgeen wordt geregeld in de (wel onder het acquis vallende) richtlijn verkoop op afstand 
wordt geregeld. Ook hieraan mag o.i. niet worden voorbijgegaan, omdat binnen het stelsel van 
deze 3 richtlijnen bepaalde incoherenties voorkomen. 
 
De discussie gaat vaak over het niveau waarop de consumentenbescherming wettelijk 
verankerd moet worden. Met een -begrijpelijke- verwijzing naar het EU verdrag wordt 
stelselmatig gesteld dat dit hoog moet zijn. O.i. heeft dit veroorzaakt dat er een onnodige 
scherpte is komen te zitten in het Europese debat: het lijkt ons niet zo eenvoudig om het 
begrip 'hoog' precies te plaatsen. Andere niveaus van consumentenbescherming in lidstaten 
zijn niet zo eenvoudig te kwalificeren als hoger of lager. Wij kunnen ons niet zo gauw 
voorstellen dat een bepaalde lidstaat zich er op zal willen laten voorstaan een laag niveau van 
consumentenbescherming te bieden.  
Dit alles heeft de Europese Commissie aanvankelijk, en thans nog steeds bepaalde lidstaten en 
consumentenorganisaties op het spoor van minimumharmonisatie gehouden. Hierdoor worden 
aan zowel consumenten als ondernemers de voordelen van een echte interne markt onthouden. 
Daarom is VNO-NCW, als het aangewezen is om in dit domein iets in de EU wettelijk te 
regelen, voorstander van totale harmonisatie en niet van minimum harmonisatie. VNO-NCW 
stelt voor om in de discussies voortaan centraler te plaatsen het doel om de Europese 
consumentenbescherming op een adequaat niveau in te stellen. Dat vergt, zoals altijd, 
politieke keuzes, gebaseerd op de afweging van de belangen van consumenten en 
ondernemer. Soms resulteert hieruit gedetailleerde wetgeving, soms zal de conclusie kunnen 



zijn dat beide partijen meer gebaat zijn bij geen of minder gedetailleerde wetgeving. Zeker 
niet alles wat je theoretisch zou kunnen regelen (hetgeen vaak de insteek van onderzoekers of 
academici is), moet worden geregeld: sommige zaken kunnen zonder enig probleem rustig in 
het niet geharmoniseerde domein (lees: in het nationale) worden gehouden: de consument kan 
hiermee voldoende beschermd zijn. Voor het domein van wat niet totaal geharmoniseerd 
wordt, resteren dan de bepalingen van het EU Verdrag en de jurisprudentie van het Hof 
inzake wederzijdse erkenning en country of origin. Onze eerste reactie dienaangaande is dat 
die begrippen niet nog eens in (totaal harmoniserende) richtlijnen behoeven te worden 
overgeschreven, zeker niet als zij in onnodig ingewikkelde combinaties gebruikt zouden gaan 
worden, zoals de Commissie in het Groenboek als opties voorstelt.  
 
VNO-NCW vindt het jammer dat op dit moment nog niet alle evaluatie rapporten beschikbaar 
zijn van de door het acquis bestreken richtlijnen. Het ware beter geweest om het groenboek 
eerst voor commentaar voor te leggen als alle evaluatie rapporten beschikbaar zijn. De nu 
gebezigde timing lijkt te duiden op een politiek gedreven snelheid, die ten koste gaat van de 
kwaliteit van de exercitie. 
 
De Europese Commissie refereert voor de attitudes van het bedrijfsleven naar bepaalde 
Eurobarometers. Wij hechten er aan dat de Commissie hiervoor ook goede nota neemt naar de 
standpunten zoals die bijvoorbeeld door Businesseurope of Europese sectororganisaties 
worden ingenomen. Deze komen tot stand na raadpleging van de betrokken nationale leden 
zoals VNO-NCW, en kunnen dus rekenen op een groot draagvlak bij het bedrijfsleven. Wij 
vragen de Europese Commissie om bij de weging van reacties, ook op dit groenboek, recht te 
doen aan de representativiteit van deze reacties. 
 
Het groenboek legt enkele opties voor de te kiezen benadering voor, en hanteert daarvoor 
begrippen als verticaal (i.c. het stuk voor stuk wijzigen van elk der bestaande richtlijnen) en 
gemengd (hetgeen dan staat voor een horizontaal instrument, zo nodig in combinatie met een 
verticale aanpak). De derde optie i.c. 'niets doen' wijst VNO-NCW af. Het komt ons voor dat 
de hantering van de begrippen horizontaal en verticaal het debat niet vereenvoudigt. Wel 
vindt VNO-NCW dat bepaalde specifieke zaken (zoals timeshare) aparte regeling zal blijven 
behoeven, en andere zaken (zoals de te hanteren definitie van consument) horizontale regeling 
behoeft, maar weer andere zaken (zoals de bedenktijd en het herroepingrecht) spelen weer bij 
een deel van de 8 richtlijnen uit het acquis. Op laatstbedoelde terreinen zijn zeker 
verbeteringen nodig, maar VNO-NCW wil alsdan nog niet van een horizontale aanpak 
spreken, in de zin dat deze zaken voor alle consumentenovereenkomsten zouden moeten 
worden geregeld. Uiteraard beamen wij (en juichen het toe) dat bepaalde EU richtlijnen zoals 
die inzake oneerlijke contractsvoorwaarden en oneerlijke handelspraktijken een brede, 
horizontale, werking hebben.  
 
Naar onze mening moeten bij de herziening van het acquis de principes van better regulation 
leidend zijn: regel alleen wat strikt nodig is om tot een oplossing van bepaalde problemen te 
komen, en doe zulks met zo min mogelijk consequenties (kosten of beperkingen van 
vrijheidsgraden) voor ondernemers, zodat de markt optimaal zijn werk kan doen. Daarmee 
wordt gelijk antwoord gegeven op de vraag van de Europese Commissie of een horizontaal 
instrument alleen moet gelden voor transacties op afstand: o.i. behoeven bepaalde 
verkoopmodaliteiten (zoals het kopen in een winkel, het kopen op afstand via internet, of de 
verkoop via deur tot deur colportage) steeds een daarop toegesneden regeling: dat leidt niet 
per definitie tot ongewenste versnippering, maar vloeit inherent voort uit de verschillen tussen 



de verkoopmethoden. Wel moet er daarbij steeds gestreefd blijven worden naar better 
regulation en naar zo groot mogelijke coherentie tussen de richtlijnen.  
 
De Europese Commissie biedt de keuze om t.a.v. wat er dan ook geregeld zou moeten gaan 
worden, te regelen voor hetzij alleen grensoverschrijdend verkeer hetzij voor zowel nationaal 
als grensoverschrijdend verkeer. VNO-NCW opteert voor de laatste variant om ongelijke 
behandeling van consumenten en ondernemers te voorkomen.  
 
3. Antwoorden VNO-NCW op specifieke vragen. 
 
A1. Met inachtneming van hetgeen wij hierboven opmerken, kiest VNO-NCW voor optie 2, 
de gemengde aanpak. 
 
A2. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1, zowel binnenlandse als 
grensoverschrijdende transacties. 
 
A3. Met inachtneming van hetgeen wij hierboven opmerken, kiest VNO-NCW voor optie 1, 
totale harmonisatie. Voor het overige stipuleert het Verdrag reeds wederzijdse erkenning, 
zodat ons herhaling daarvan in secundaire gemeenschapswetgeving niet noodzakelijk 
voorkomt.  
 
B1. Wij kiezen voor optie 1, omdat daarmee definities op één lijn worden gebracht. 
 
B2. Wij kiezen voor optie 1: overeenkomsten tussen particulieren verdienen aparte 
behandeling.  
 
C. Begrippen als redelijkheid en billijkheid hebben een goede plaats verworven in de 
Nederlandse wetgeving. Optie 3 lijkt ons op zich niet slecht, hoewel het groenboek ons nog 
niet overtuigd heeft van het bestaan van zodanige tekortkomingen in de nationale c.q. 
communautaire wetgeving dat we hier te maken hebben met een te repareren situatie.  
 
D1. Wij kiezen voor optie 3; de richtlijn oneerlijke contractsvoorwaarden moet o.i. uitsluitend 
van toepassing blijven op standaardvoorwaarden waarop niet onderhandeld is. 
 
D2. Optie 4 (met zwarte en grijze lijsten van oneerlijke bedingen) is thans de Nederlandse 
situatie, waarbij optie 3 (alleen een zwarte lijst) overigens ook tot een heel heldere situatie zou 
leiden. In beide gevallen wijst VNO-NCW een comitologie-procedure om te komen tot 
wijziging van de lijst af; net als bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken moet de lijst bij 
wijziging door de formele wetgever kunnen worden gewijzigd.  
 
D3. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 2. Kernbedingen zijn terecht 
uitgezonderd van de scope van de unfairnesstest. Contractsvrijheid is uitgangspunt van het 
geldende overeenkomstenrecht. Bestaande leerstukken inzake bijvoorbeeld dwang en 
misbruik blijken voldoende basis te bieden om uitwassen te verhinderen c.q. te corrigeren.  
Het in paragraaf 4.6. van het groenboek gegeven voorbeeld vinden wij overigens discutabel: 
wanneer is een prijsverhoging disproportioneel c.q. exorbitant?  
 
E. . Met inachtneming van hetgeen wij hierboven opmerken, kiest VNO-NCW voor 
handhaving van de status quo i.c. voor optie 3.  
 



F1. Wij kiezen voor optie 1.  
 
F2. Wij kiezen voor optie 2. 
 
F3. Wij kiezen voor optie 2. 
 
G1. De Commissie refereert hier naar de resultaten van Eurobarometer onderzoek om zich te 
bieden op de (juridische) problemen die consumenten er van weerhouden om 
grensoverschrijdend te kopen. Wij willen daarbij opmerken dat andere zaken zoals fysieke 
afstand en verschillen in taal en cultuur een veel grotere invloed hebben dan verschillen in 
wetgeving. Daarbij komt dat wij nog niet overtuigd zijn van de noodzaak om de hier bedoelde 
general contactual remedies op EU niveau te regelen. Optie 2 achten wij daarmee te 
verstrekkend, en zou sowieso overigens moeten worden uitgebreid naar mogelijkheden voor 
de ondernemer: immers, soms houden consumenten zich niet aan de gemaakte afspraken 
terwijl de ondernemer dat wel doet. Al met al kiezen wij voor optie 1; behoud van de status 
quo. 
 
G2. Om redenen zoals bij G1 uiteengezet, kiest VNO-NCW voor behoud van de status quo, 
ergo optie 1. Optie 4 wijzen wij in elk geval van de hand.  
 
H1. VNO-NCW pleit er voor om zeer omzichtig om te gaan met de kwestie van de typen 
contracten waarvoor regels zouden moeten worden opgesteld. Het vaststellen van de 
conformiteit is binnen het terrein dat nu geregeld is al lastig: in dat domein vinden vooral bij 
de meer duurzame producten (te) vaak discussies plaats over de beantwoording van de vraag 
of in het concrete geval sprake is van conformiteit. Als de scope van de richtlijn consumer 
sales met één pennenstreek zou worden uitgebreid naar bijvoorbeeld alle 
dienstverleningsovereenkomsten, zijn de consequenties hiervan niet te overzien. We zouden 
dan treden in een domein met nog complexere vraagstukken rond hetgeen in redelijkheid mag 
worden verwacht, en met de mededelingsplicht van de ondernemer versus de 
onderzoeksplicht van de consument, e.d.  
Meer helderheid rond de juridische status van digitale producten en diensten (bijvoorbeeld 
software) is wel gewenst.  
Om al deze redenen kiezen wij voor behoud van de status quo, i.c. optie 1. 
 
H2. De veiling is een bijzondere vorm van verkoop en vaak ook van verkoopbemiddeling. 
Met aangepaste regiems voor garanties en service, met dientengevolge vaak lagere 
prijsvorming dan in de gewone retail. Hierop is de garantierichtlijn niet toegesneden. Wij 
kiezen voor optie 2.  
 
I1. Met inachtneming van hetgeen wij hierboven opmerken t.a.v. de factoren die van invloed 
zijn op de keuze van de consument om wel of niet grensoverschrijdend te kopen, kiest VNO-
NCW voor optie 2.  
 
I2. Wij hebben geen voorkeur voor een van beide opties. 
 
J1. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1. 
 
J2. Wij kiezen voor optie 1. Centraal staat, en moet blijven staan, de redelijke verwachtingen 
die de consument mag hebben ten tijde van de aanschaf van het gekochte product as such. 
Secundair daaraan is hetgeen geschiedt met gerepareerde onderdelen.  



 
J3. Wij kiezen voor optie 2: Tweedehandsgoederen zijn nu eenmaal anders dan nieuwe 
goederen. De prijs is er dan ook naar. Wij kiezen hier voor optie 2. Die optie biedt de 
consument ruimte om te kiezen voor een hogere prijs met bijbehorende zekerheid OF voor 
een lagere prijs met een nog steeds behoorlijke maar wel kortere zekerheid. Bij deze keuze 
voor optie 2 zijn wij wel van mening dat de tekst: '( doch niet korter dan een jaar)' geschrapt 
dient te worden: het is inherent aan het karakter van tweedehandsgoederen dat zij gebruikt 
zijn en meestal wat ouder. De wetgever moet hier naar onze mening partijen de ruimte laten 
om op maat afspraken te maken over de garantietermijn (die evt. zelfs nul kan zijn: partijen 
verdisconteren dat wel in de prijs). Partijen zouden niet opgezadeld moeten worden met een 
bodem t.a.v. hun afspraken. Uiteraard doen wij niets af aan het principe dat ook 
tweedehandsgoederen moeten voldoen aan de verwachtingen die de consument in redelijkheid 
daarvan mag koesteren. 
 
J4. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1. Verder zal de rechter in 
voorkomend geval de bewijslast naar redelijkheid en billijkheid verdelen.  
 
K1. Het is vaak inherent aan grensoverschrijdend kopen dat het moeilijker is problemen op te 
lossen dan als de consument bij hem of haar in de buurt koopt bij een verkoper die dezelfde 
taal spreekt.  
Los hiervan kiezen wij voor de handhaving van de status quo, ergo voor optie 1. 
 
K2. Wij kiezen voor optie 1. Optie 3 wijzen wij in elk geval ten sterkste af. 
 
M1. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1: commerciële garanties 
zijn vrijwillig en behoeven geen verdergaande regeling dan thans is voorzien in de 
garantierichtlijn.  
 
M2. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1, zij het dat optie 3 ons niet 
problematisch voorkomt.  
 
M3. Wij kiezen voor handhaving van de status quo i.c. voor optie 1, zij het dat optie 2 ons niet 
problematisch voorkomt. Optie 3 wijzen wij af.  
 
N. Wij willen graag het onderwerp zelfregulering onder de aandacht van de Commissie 
brengen. In Nederland hebben partijen sedert decennia goede ervaring opgedaan met 
zelfregulering, bijvoorbeeld met tweezijdige algemene leveringsvoorwaarden met alternatieve 
geschillenbeslechting in het verlengde daarvan, en met zelfregulering op het terrein van 
reclame. Sommigen menen soms dat deze laatste zich begeeft buiten het door het acquis 
bestreken terrein, maar in praktijk (neem bijvoorbeeld de zgn. code reisaanbiedingen 
consument) raken acquis en zelfregulering elkaar nauw. Onverlet onze voorkeur voor totale 
harmonisatie, willen wij graag de aandacht van de Europese Commissie vragen voor de 
noodzaak om ook alsdan voldoende ruimte voor de zelfregulering te bieden.  
 
 
8 mei 2007 
Hubert van Breemen (breemen@vno-ncw.nl)  
VNO-NCW 


