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1. WAT VOORAF GING
Tussen 1985 en 2000 kondigde de Europese gemeen-
schap een reeks van richtlijnen op het gebied van het 
contractenrecht af. Het ging daarbij nooit om alge-
meen contractenrecht; de richtlijnen betroffen altijd 
óf alleen consumentenovereenkomsten1, óf (minder 
vaak) alleen commerciële overeenkomsten.2 Deze 
richtlijnen moesten omgezet worden in de nationale 
privaatrechtsstelsels van de lidstaten. Al snel kwamen 
er klachten uit diverse lidstaten: de soms zeer instru-
mentele richtlijnen waren vaak lastig te implemente-

ren in het nationale recht, met name in de lidstaten 
met een zeer systematisch Burgerlijk Wetboek.3 Tege-
lijkertijd kwamen Europese rechtswetenschappers op 
het idee dat het misschien tijd was voor een Europees 
Burgerlijk Wetboek; ze werden daarin gevolgd door het 
Europese Parlement.4

In 2003 reageerde de Europese Commissie op het ont-
stane debat met een Actieplan, waarin ze onder meer 
aankondigde de coherentie van het acquis communau-
taire op het terrein van het contractenrecht te zullen 
verbeteren.5 Het voornaamste instrument daarvoor 
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1. Richtlijn nr. 85/577/EEG betreffende de bescherming van de 

consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten; 

Richtlijn nr. 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wet-

telijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake het 

consumentenkrediet zoals gewijzigd bij Richtlijn 90/88 en Richtlijn 

nr. 98/7; Richtlijn nr. 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met 

inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten; Richtlijn 

nr. 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumenten-

overeenkomsten; Richtlijn nr. 94/47/EG betreffende de bescherming 

van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeen-

komsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik 

van onroerende goederen; Richtlijn nr. 97/7/EG betreffende de 

bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkom-

sten; Richtlijn nr. 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van 

de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen; Richtlijn 

nr. 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische 

handel, in de interne markt – ‘Richtlijn inzake elektronische handel’; 

Richtlijn nr. 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van 

fi nanciële diensten aan consumenten.

2. Richtlijn nr. 86/653/EEG inzake de coördinatie van de wetgevingen 

van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten en Richtlijn 

nr. 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 

handelstransacties.

3. Vergelijk bijvoorbeeld recent nog in Nederland W.L. Valk, ‘Europa 

en de erfenis van Meijers’, NTBR 2007, 45: ‘Ons BW loopt ernstig 

gevaar. En dat gevaar heet Europa.’

4. De meest geprononceerde resolutie van het Europees Parlement is 

die van 15 november 2001 over ‘over de harmonisatie van het bur-

gerlijk en handelsrecht van de lidstaten’, Pb C 140E, 13 juni 2002, 

538.

5. Een coherenter Europees Verbintenissenrecht; een Actieplan, 

COM(2003)68 (Pb C 63, 15 maart 2003). Zie daarover M.W. Hesse-

link, ‘Naar een coherenter Europees contractenrecht?; Het actieplan 

van de Europese Commissie’, NJB 2003, p. 2086-2094. In 2001 was 

er al een (consulterende) mededeling Over Europees Verbintenis-

senrecht, COM(2001)398, 11 juli 2001 (Pb C 255, 13 september 

2001).
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zou een ‘gemeenschappelijk referentiekader’ (GRK) 
zijn dat tegelijkertijd de basis zou kunnen vormen voor 
een optioneel wetboek waarover de Commissie zou 
gaan nadenken.6 Het was niet helemaal duidelijk wat 
de Commissie met een GRK bedoelde; velen dachten 
dat het in feite om een voorontwerp Europees Burger-
lijk Wetboek ging.7 Die indruk werd nog versterkt toen 
de Commissie in een vervolgmededeling in 2004 toe-
lichtte hoe het GRK er ongeveer uit zou moeten gaan 
zien: de door de Commissie gesuggereerde inhoudsop-
gave van het GRK verschilde niet wezenlijk van die van 
een wetboek van algemeen contractenrecht en was 
vrijwel identiek aan die van de Principles of European 
Contract Law.8 De Study Group on a European Civil 
Code (!) kreeg, samen met een aantal andere onder-
zoeksgroepen, de opdracht een voorontwerp GRK te 
maken.9 In 2009 zouden de Commissie, de Raad en 
het Parlement zich in een interinstitutioneel akkoord 
aan de defi nitieve versie van GRK gebonden moeten 
verklaren.10

Maar al in het najaar van 2005 – de onderzoekers wa-
ren net goed en wel met hun werk begonnen – maakte 
de Commissie bekend dat er een ‘herprioritering’ had 
plaatsgevonden: niet het algemene contractenrecht 
(en al helemaal niet het algemene vermogensrecht)11 
maar de herziening van het acquis communautaire op 
het gebied van consumentenovereenkomsten diende 
voortaan centraal te staan in het GRK-proces.12 Het 
optionele wetboek dat in de mededeling van 2004 nog 
een prominente plaats had13, werd in 2005 amper nog 
genoemd.14 Met het onlangs gepresenteerde groen-
boek ‘Herziening van het consumentenacquis’ zet de 
Commissie nog een stap verder in de eind 2005 inge-
slagen nieuwe richting.15

2. NAAR EEN EUROPEES ALGEMEEN 
CONSUMENTENCONTRACTENRECHT

Het Groenboek is bedoeld om alle belangstellende 
partijen te polsen over de mogelijke beleidsopties 
voor de herziening van het consumentenacquis.16 De 
Commissie stelt drie algemene kwesties aan de orde. 
In de eerste plaats moet een keuze worden gemaakt 
tussen twee hoofdstrategieën: een verticale benade-
ring, waarbij de bestaande richtlijnen afzonderlijk 
worden herzien, of een meer horizontale benadering, 
waarbij dezelfde vragen (bijvoorbeeld betreffende be-
denktijden) voor de onderwerpen van alle (of enige) 
richtlijnen tegelijk worden geregeld, eventueel aange-
vuld met enige specifi eke regels.17 De Commissie heeft 
duidelijk een voorkeur voor een meer horizontale be-
nadering18, die ze in feite reeds heeft ingezet met de 
richtlijn Oneerlijke handelspraktijken19 en werkt die 
dan ook verder uit:

‘Alle richtlijnen die deel uitmaken van het consu-
mentenacquis, hebben een aantal punten ge-
meen. (...) Deze gemeenschappelijke aspecten 
zouden uit de bestaande richtlijnen kunnen 
worden gelicht en op systematische wijze in een 

horizontaal instrument geregeld kunnen worden. 
Samen met de bepalingen van de richtlijn oneer-
lijke bedingen (gezien het horizontale karakter 
van deze richtlijn) zouden zij het algemene ge-
deelte van het instrument kunnen vormen aange-
zien zij op alle consumentenovereenkomsten van 
toepassing zijn. (...) Op deze manier zou het 
consumentenacquis vereenvoudigd en gerationa-
liseerd worden in lijn met de beginselen van 
betere regelgeving. Door een herschikking zou-
den de bestaande consumentenrichtlijnen volle-
dig of gedeeltelijk worden ingetrokken, waardoor 
het acquis in omvang wordt gereduceerd.’20

Ten tweede dient de werkingssfeer van het horizon-
tale instrument vastgesteld te worden. In theorie is 
het voorstelbaar dat die beperkt blijft tot grensover-
schrijdende overeenkomsten. De Commissie noemt 
deze mogelijkheid wel, maar het is evident dat dit zou 
leiden tot verdere versnippering van de consumen-
tenbescherming in Europa, terwijl een van de doelen 
van de herziening van het acquis juist is die versnip-
pering te verminderen.21 De Commissie heeft dan ook 

 6. Actieplan, 89 e.v.

 7. Zie bijvoorbeeld H. Collins, ‘The ‘Common Frame of Reference’ for EC Contract 

Law: a Common Lawyer’s Perspective’, in: M. Meli and M.R. Maugeri (red.), 

L’armonizzazione del diritto privato europeo (Milaan: Giuffrè 2004), p. 107-124: 

‘Let’s just call it a Code’.

 8. Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatre-

gelen (COM(2004)651). Zie met name bijlage 1.

 9. Zie www.copecl.org.

10. Verdere maatregelen, 14.

11. CoPECL werkt aan een ontwerp-GRK waarin ook onderwerpen als onrecht-

matige daad, ongerechtvaardigde verrijking, eigendomsoverdracht, zakelijke 

zekerheden en trust worden geregeld.

12. Eerste voortgangsverslag over het Europees verbintenissenrecht en de herzie-

ning van het acquis COM(2005)456.

13. Zie met name bijlage 2.

14. Het optionele instrument kwam wel opeens weer terug in het ontwerp van de 

Commissie voor de verordening die het EVO moet omzetten in een communau-

tair instrument (‘Rome I’), in art. 3 lid 2 dat een confl ictenrechtelijke rechts-

keuze voor het optionele instrument (en voor de PECL) mogelijk zou maken. 

Maar dat artikel sneuvelde najaar 2006 in de Raad.

15. Groenboek Herziening van het consumentenacquis, COM(2006)744 (Brussel 

8 februari 2007).

16. Groenboek, 6.

17. Groenboek, 8-9; Vraag A1.

18. Zie reeds het Eerste voortgangsverslag. 

19. Richtlijn nr. 2005/29/EG.

20. Groenboek, 9. Het horizontale instrument kan dan, zo nodig, worden aangevuld 

met een aantal verticale maatregelen (‘gemengde aanpak’) (Groenboek, 8-9).

21. In het Groenboek (6-9) noemt de Commissie nu als de drie belangrijkste aan-

leidingen voor de herziening van het acquis: nieuwe marktontwikkelingen (met 

name het downloaden van muziek van internet), de versnippering van regelge-

ving (als gevolg van minimumharmonisatie en tegenstrijdigheden richtlijnen), en 

huiver van consumenten voor internationaal winkelen (blijkens de Eurobarome-

ter). 
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een nauwelijks verholen voorkeur voor een kaderin-
strument met een ruime werkingssfeer dat zowel op 
binnenlandse als op grensoverschrijdende transacties 
van toepassing is.22

Ten slotte gaat de Commissie in op de gewenste mate 
van harmonisatie. De richtlijnen die de Commissie in 
de herziening wil betrekken23, waren allemaal mini-
mumharmonisatierichtlijnen: ze eisten een bepaalde 
mate van consumentenbescherming maar het stond de 
lidstaten vrij verdergaande maatregelen te nemen. Het 
verbaast niet dat de Commissie een duidelijke voor-
keur heeft voor volledige harmonisatie, waarbij de 
lidstaten niet langer de vrijheid hebben voor verder-
gaande bescherming te kiezen (daarom wordt ook wel 
van ‘maximumharmonisatie’ gesproken).24 Alleen zo 
wordt namelijk een daadwerkelijke vermindering van 
de fragmentatie van het consumentencontractenrecht 
mogelijk. Bovendien had de Commissie zelf al in 2002 
aangekondigd dat ze in het consumentenrecht af wilde 
van minimumharmonisatie en over wilde stappen naar 
volledige harmonisatie.25

Bij een horizontale herziening van het consumenten-
acquis (met intrekking van de bestaande consumen-
tenrichtlijnen), eventueel aangevuld met een aantal 
verticale maatregelen, in combinatie met volledige 
harmonisatie ligt een verordening, met rechtstreekse 
werking, als wetgevingsinstrument meer voor de hand 
dan een richtlijn, die door de nationale wetgever in 
het nationale recht geïmplementeerd moet worden. 
Immers, waarom de nationale wetgevers nog de vrij-
heid geven (het verondersteld coherente) horizontale 
instrument aan het systeem en de terminologie van 
het eigen nationale stelsel aan te passen? Daarmee 
zou een groot deel van de versnippering weer terug-
keren. Opmerkelijk genoeg wekt de Commissie echter 
al sinds het Actieplan de indruk dat ze de herziening 
van het acquis bij richtlijn wil doorvoeren.26 Wellicht 
is de Commissie bang de lidstaten, die erg gehecht zijn 
aan hun eigen Common Law, Code Civil, Bürgerliches 
Gesetzbuch en nieuw Burgerlijk Wetboek als symbolen 
van nationale trots, voor het hoofd te stoten.27 Maar 
als de Commissie het horizontale instrument welbe-

22. Groenboek, 9-10; vraag A2.

23. Dat zijn de richtlijnen genoemd in noot 1.

24. Groenboek 10-12; vraag A3. Zie ook de recente EU Consumer Policy Strategy 

2007-2013: Empowering consumers, enhancing their welfare, effectively pro-

tecting them, Brussel 13 maart 2007 COM(2007)99 fi nal, 7 (Nederlandstalige 

versie nog niet beschikbaar).

25. Strategie voor consumentenbeleid 2002-2006 COM(2002)208 defi nitief 12. De 

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005) geeft al uitvoering aan dit nieuwe 

beleid (zie art. 3 lid 5).

26. Vergelijk D. Staudenmayer, ‘The Way Forward in European Contract Law’, ERPL 

2005, 95-104, 97.

27. Een andere mogelijke verklaring is het Protocol betreffende de toepassing van 

het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel bij het Verdrag van Amster-

dam (Pb C 340 van 10 november 1997), dat zegt onder 6: ‘Als dit anderszins 

op hetzelfde neerkomt, wordt de voorkeur gegeven aan richtlijnen boven 

verordeningen en aan kaderrichtlijnen boven gedetailleerde maatregelen.’ 

Maar in haar recente mededeling ‘Uitvoering van het Lissabon-programma van 

de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving’, 

COM(2005)535, 8, kondigt de Commissie aan dat ze van plan is ‘verder gebruik 

te maken van de mogelijkheden om de wetgeving te vereenvoudigen door richtlij-

nen door verordeningen te vervangen’.
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wust gaat dichttimmeren (geen opties), structureren 
(met een algemeen en een bijzonder deel) en formule-
ren (consistente terminologie) dan is invoering ervan 
door middel van een richtlijn eigenlijk een beetje een 
wassen neus.
Hoe het ook zij, zelfs al wordt het een (kader)richtlijn, 
dan nog lijkt het resultaat waarschijnlijk sterk op een 
Europees Wetboek van Consumentencontractenrecht. 
Die indruk zou mogelijk nog sterker worden indien 
een algemeen beginsel van redelijkheid en billijkheid 
zou worden ingevoerd dat als een ‘vangnet’ zou func-
tioneren en ‘alle toekomstige leemten in de regelge-
ving opvult en het acquis toekomstbestendig maakt’.28 
Hetzelfde geldt voor de mogelijke introductie van een 
algemeen stelsel van remedies bij tekortkoming in 
de nakoming van een consumentenovereenkomst.29 
Kortom, terwijl het Actieplan deed vermoeden dat de 
eerste stappen gezet zouden worden in de richting van 
een Europees Burgerlijk Wetboek, lijkt het er nu op dat 
de Commissie een Europees Wetboek van Consumen-
ten(contracten)recht voor ogen heeft.

3. B2B V B2C
De voortekenen waren er al30, maar met dit Groenboek 
heeft de Commissie dus defi nitief de weg verlaten die 
ze was ingeslagen met het Actieplan: geen poging meer 
tot begripsmatige en inhoudelijke afstemming van het 
gehele contractenrechtelijke acquis met behulp van 
een gemeenschappelijk referentiekader dat ook de 
basis zou kunnen vormen voor een of meer optionele 
wetboeken van algemeen of bijzonder contracten-
recht.31 Daarvoor in de plaats komt een nadrukkelijke 
onderscheiding tussen consumenten- en commerciële 
overeenkomsten. In de Europese instellingen lijkt bre-
de overeenstemming over de wenselijkheid daarvan 
te bestaan.32 Maar is een scherp onderscheid tussen 
commerciële (b2b) en consumentenovereenkomsten 
(b2c) wel zo’n goed idee?
Het is ontegenzeggelijk waar dat eenvoudige consu-
mentenovereenkomsten (bijvoorbeeld de koop van een 
broodje bij de zaak op de hoek) en grote commerci-
ele overeenkomsten (bijvoorbeeld de verkoop van een 
partij ruwe olie op de spot market) vaak weinig met 
elkaar gemeen hebben. Zowel de contractspartijen als 
de contractsinhoud zijn dermate verschillend dat het 
wereldvreemd aandoet ze in de termen van dezelfde 
abstracte begrippen ‘koop’ (titel 7.1 BW) ‘obligatoire 

overeenkomst’ (titel 6.5 BW) en rechtshandeling (titel 
3.2 BW) te behandelen. Het is echter de vraag of een 
strikte indeling van overeenkomsten in consumenten- 
en commerciële niet van een even extreme en wereld-
vreemde abstractie uit zou gaan. De werkelijkheid is 
namelijk vele malen genuanceerder dan zo’n simplis-
tisch, binair stelsel suggereert.
De voornaamste reden om consumenten te bescher-
men, is niet zozeer – zoals de term suggereert – gele-
gen in het feit dat zij, in tegenstelling tot commerciële 
afnemers, eindgebruikers zijn, maar in de (paterna-
listische) veronderstelling dat ze niet goed genoeg 
voor hun eigen belangen kunnen opkomen: zonder 
bescherming zullen ze afgetroefd worden door hun 
machtigere, ervarener en beter geïnformeerde we-
derpartij. In economische termen: er is een marktfout 
aan de vraagkant, die gerepareerd wordt met consu-
mentenbescherming, net als het mededingingsrecht 
marktfouten aan de aanbodskant (machtsconcentra-
tie) repareert.33 Die reparatie vindt plaats door (veelal 
dwingendrechtelijk) in de totstandkoming, inhoud en 
gevolgen van niet-nakoming van een overeenkomst in 
te grijpen. Maar in de handel komen (soms zeer grote) 
verschillen in macht, ervaring en informatie natuur-
lijk net zozeer voor. Handelsovereenkomsten vormen 

28. Groenboek, 12; vraag C.

29. Groenboek, 13; vraag G1.

30. Zie het Eerste voortgangsverslag.

31. Het GRK is (voorlopig?) vrijwel geheel uit beeld verdwenen. In het hele groen-

boek wordt het maar een keer genoemd, terwijl de Commissie in het Actieplan 

nog schreef: ‘Het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader is een 

tussenstap met het oog op het verbeteren van het EG-acquis op het gebied van 

verbintenissenrecht.’ 

32. De Raad van Ministers ‘benadrukt dat in dit verband het onderscheid moet 

worden erkend tussen enerzijds overeenkomsten tussen ondernemingen en 

consumenten en anderzijds overeenkomsten tussen ondernemingen onderling’ 

(Conclusies van de Raad ‘Concurrentievermogen’, Brussel 28-29 november 

2005, 13) en het Europees Parlement ‘verzoekt de Commissie indien nodig 

onderscheid te maken tussen de juridische bepalingen die respectievelijk op de 

B2B-sector en op de B2C-sector van toepassing zijn, en deze twee systematisch 

van elkaar te scheiden’ (Resolutie van het Europees Parlement over het Euro-

pees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen 

(P6_TA(2006)0109)).

33. Vergelijk Geraint Howells & Stephen Weatherill, Consumer Protection Law, 2nd 

ed., (Hants: Ashgate 2005), 7-8, 14.
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niet een homogene categorie: ze omvatten een zeer 
rijk geschakeerd palet van soorten ondernemingen en 
contractuele verhoudingen. Er zijn grote multinatio-
nals en zeer kleine familiebedrijfjes, gevestigde on-
dernemingen en onervaren franchisees, specialisten 
in de eigen sector maar totale vreemden ten aanzien 
van andere producten en diensten. Dit doet de vraag 
rijzen waarom bij (zeer) onevenwichtige verhoudingen 
in de handel geen plaats zou zijn voor beschermende 
regels.34 Is er niet eerder behoefte aan een algemeen 
recht van onevenwichtige overeenkomsten, waarin de 
mate van onevenwichtigheid de mate van bescherming 
bepaalt, dan aan grove tweedeling in b2b en b2c? Ster-
ker nog, is het algemene contractenrecht in de meeste 
lidstaten zich de laatste decennia niet in die richting 
aan het ontwikkelen?
In de loop van de twintigste eeuw zijn, eerst in Duits-
land en later ook in Nederland, Italië, Frankrijk en an-
dere landen, met een beroep op de ‘open norm’ van 
redelijkheid en billijkheid35, door de rechtspraak nor-
men en nieuwe leerstukken (bijvoorbeeld onvoorziene 
omstandigheden, precontractuele aansprakelijkheid, 

opzegging van duurovereenkomsten, vertrouwensbe-
scherming bij toepassing en uitleg van overeenkom-
sten (Haviltex)) ontwikkeld die partijen verplichten 
rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen 
van de ander. Te vaak wordt vergeten dat deze sociali-
sering van het privaatrecht meestal tot stand is geko-
men in gedingen over commerciële overeenkomsten. 
Het gaat daarbij meestal om normen, zoals bijvoor-
beeld het verbod van venire contra factum proprium 
(‘rechtsverwerking’), waarvan niet eens goed voorstel-
baar is dat ze niet in álle verhoudingen zouden gelden, 
ongeacht de hoedanigheid van partijen.
Bij een scherpe (‘formele’) scheiding tussen consu-
menten- en commerciële overeenkomsten, met elk een 
verschillend regime, zal er onherroepelijk een sterke 
druk ontstaan op het begrip ‘consument’: is het niet 
wenselijk om bepaalde niet-consumenten toch ook als 
consument te beschouwen of te behandelen (het mid-
den- en kleinbedrijf, non-profi t organisaties, gemeng-
de overeenkomsten)?36 Geschillen zullen daardoor 
in toenemende mate gaan over de hoedanigheid van 
partijen in plaats van over de inhoud van de totstand-
koming, inhoud en nakoming van de overeenkomst. Zo 
gaan we – na de historische ontwikkeling van status 
naar contract – weer terug van contract naar status.37 
Dat zal nog sterker het geval zijn naarmate de regimes 
voor consumentenovereenkomsten en commerciële 
overeenkomsten sterker uiteen gaan lopen (vergaande 
bescherming door dwingend recht versus vrijheid blij-
heid en zelfredzaamheid).38

Een genuanceerde benadering waarin verschillen in 
macht, ervaring en informatie een belangrijke rol spe-
len bij de toepassing van de leerstukken van het con-
tractenrecht lijkt dus beter op de rijk geschakeerde 
rechtswerkelijkheid aan te sluiten dan de grove law-
in-the-books-onderscheiding tussen consumenten- en 
commerciële overeenkomsten. Maar wil men toch een 
schematische aanpak, dan is het beter de zaken om 
te draaien: maak bijzondere regels voor overeenkom-
sten tussen gelijkwaardige commerciële partijen, dat 
wil zeggen de multinationals onderling, die bij het op-
stellen van het contracten meestal worden bijgestaan 
door juridische adviseurs. Die vormen als vrij kleine, 
redelijk overzichtelijke groep de uitzondering; de Euro-
pese economie bestaat immers voor het overgrote deel 
uit midden- en kleinbedrijf en consumenten in allerlei 
soorten en maten.39

34. Als reden voor het verschil tussen een hard handelsrecht en een zacht con-

sumentenrecht wordt door economen soms aangevoerd dat, terwijl ook de 

meeste zwakke consumenten bestaansrecht hebben, zwakke bedrijven dienen 

te verdwijnen omdat ze productiemiddelen verkwanselen die gebruikt zouden 

kunnen worden om effi ciënter de maatschappelijke welvaart te vergroten. De 

wens van wetenschappers om de werkelijkheid aan hun modellen aan te passen 

(‘normative law & economics’), neemt soms absurde vormen aan.

35. Vergelijk M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaat-

recht (Deventer: Kluwer 1999).

36. De Commissie stelt in het Groenboek die vraag al nadrukkelijk aan de orde: 

vraag B1.

37. Vergelijk Henry Sumner Maine, Ancient Law: Its Connection With the Early His-

tory of Society, and Its Relation to Modern Ideas (London: John Murray, 1861): 

‘we may say that the movement of the progressive societies has hitherto been a 

movement from Status to Contract’.

38. Zie daarover par. 4.

39. Volgens de Europese Commissie zijn 99% van alle bedrijven in Europa ‘small 

and medium-sized enterprises (SMEs)’ zoals door haar gedefi nieerd (zie Euro-

pean, Commission, SME defi nition User guide and model declaration (Enterprise 

and industry publications). De door de Commissie gebruikte defi nitie luidt als 

volgt: ‘Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) 

behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waar-

van de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR 
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De voornaamste reden om consumenten te beschermen is niet 
dat zij eindgebruikers zijn, maar ligt in de (paternalistische) 
veronderstelling dat ze niet goed genoeg voor hun eigen 
belangen kunnen opkomen.

➤



4. CONSUMENTENBESCHERMING: JA, MAAR 
HOEVEEL?

In een bijlage bij het Groenboek vraagt de Commis-
sie om de opvattingen van belanghebbenden en be-
langstellenden over een zeer groot aantal specifi eke 
vragen die het eventuele horizontale instrument be-
treffen. Bij elke vraag worden opties voorgesteld. De 
keuze bestaat in feite vrijwel steeds uit verschillende 
gradaties van consumentenbescherming. Daarmee is 
de tweede centrale vraag in deze consultatie die naar 
de wenselijke mate van consumentenbescherming. Er 
staat heel wat op het spel: als straks in alle geval-
len voor de meest beschermende optie wordt gekozen, 
wordt het nieuwe Europese consumentencontracten-
recht zeer consumentvriendelijk.40

De consumentenbescherming zou dan worden uitge-
breid naar gemengde overeenkomsten (voorbeeld: een 
computer gekocht voor zakelijk en privégebruik).41 Er 
zou een algemene redelijkheids- en billijkheidsnorm 
worden ingevoerd: (alleen) van de handelaar wordt 
verwacht dat hij ‘te goeder trouw’42 handelt.43 De wer-
kingssfeer van de richtlijn oneerlijke bedingen zou 
worden uitgebreid naar bedingen waarover afzonder-
lijk is onderhandeld (ze zou dus niet langer beperkt 
zijn tot algemene voorwaarden)44, en tot ‘kernbedin-
gen’. Dat laatste wil zeggen: de beoordeling van on-
eerlijke bedingen zou dan voortaan ook het eigenlijke 
voorwerp van de overeenkomst en de prijs mogen be-
treffen (introductie iustum pretium leer).45 De thans 
niet bindende46, slechts indicatieve lijst van oneerlijke 
bedingen in de bijlage bij de richtlijn zou worden om-
gezet in een zwarte lijst.47 Er zou een algemeen recht 
op schadevergoeding komen bij tekortkoming in de 
nakoming van een consumentenovereenkomst, dat 
ook immateriële schade omvat.48 Het toepassingsge-
bied van de richtlijn consumentenkoop zou worden 
uitgebreid naar bepaalde andere overeenkomsten: 
de regels inzake de verkoop van consumptiegoederen 
zouden ook gaan gelden voor andere soorten overeen-
komsten waarbij goederen aan consumenten worden 
aangeboden (bijvoorbeeld autoverhuur) en voor an-
dere soorten overeenkomsten waarbij digitale inhou-
den aan consumenten worden geleverd (bijvoorbeeld 
muziek van internet).49 De omkering van de bewijslast 
van non-conformiteit ten tijde van de afl evering (nu 
zes maanden) zou worden uitgebreid naar twee jaar50, 
eventueel nog verlengd met de periode gedurende 
welke de consument de goederen wegens uitgevoerde 
reparaties niet kon gebruiken.51 De hiërarchie van 
remedies zou weer worden afgeschaft: de koper mag 
vrij kiezen.52 Nationale regels die de consument-koper 
verplichten de verkoper binnen een bepaalde termijn 
van de non-conformiteit op de hoogte te brengen53, 
zouden komen te vervallen.54 Ten slotte zou een di-
recte actie bij non-conformiteit worden ingevoerd van 
de consument tegen de producent.55

Op al deze punten zou het gaan om een uitbreiding niet 
alleen ten opzichte van de bestaande richtlijnen maar 
ook ten opzichte van het Nederlandse recht. Het zijn 

namelijk vrijwel zonder uitzondering punten waarop 
de Nederlandse wetgever geen gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid verdergaande consumentenbe-
scherming te bieden dan het minimum dat de richtlijn 
vereist. Anders gezegd, in de meeste gevallen had de 
Nederlandse wetgever minimumharmonisatie opgevat 
als maximumharmonisatie.
Veel van de kwesties die de Commissie in het Groen-
boek aan de orde stelt, betreffen voorstellen van de 
Commissie die bij de totstandkoming van de betref-
fende richtlijnen (met name de Richtlijn consumenten-
koop) in de Raad van Ministers zijn gesneuveld. Het is 
dan ook de vraag hoe succesvol deze poging zal zijn. 
Zeker nu de Raad, met veel lidstaten uit het voormalige 
Oostblok met een groot vertrouwen in vrije markten, 
nog minder van vergaande consumentenbescherming 
gediend lijkt te zijn dan destijds. En mocht de Raad 
niet uit zichzelf al huiverig zijn voor uitbreiding van 
consumentenbescherming, dan zal de lobby van het 
bedrijfsleven de nationale regeringen krachtig herin-
neren aan de voordelen van vrijheid blijheid. Dat die 
lobby goed georganiseerd is en zonder al te veel scru-

niet overschrijdt.’ (Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende 

de defi nitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (Pb L 124, 20 mei 

2003, p. 36), bijlage, art. 2 lid 1). 

40. Consumentenbescherming en consumentvriendelijk worden hier eng opgevat. 

Immers, voor niets gaat de zon op: meer bescherming leidt tot hogere prijzen, 

zeggen economen, want de verkopers berekenen toegenomen kosten gewoon 

aan ons door. Is dat zo, dan gaat het dus in feite om een meer evenwichtige ver-

deling en spreiding van consumentenrisico’s. Ook een aansprekend beleidsdoel.

41. Vraag B1, optie 2.

42. De Engelse taalversie spreekt van ‘in good faith’, de Duitse van ‘Treu und Glau-

ben’.

43. Vraag C, optie 1.

44. Vraag D1, optie 1.

45. Vraag D3, optie 1.

46. Zie HvJ EG 7 mei 2001, zaak C-478/99 (Commissie/Zweden).

47. Wij hebben in Nederland natuurlijk al een zwarte lijst (art. 6:236 BW). Het ver-

schil zou zijn dat de lijst voortaan richtlijnconform zou moeten worden uitgelegd 

(en dat soms prejudiciële vragen gesteld zouden moeten worden). Dat vind de 

Hoge Raad nu niet nodig (zie HR 24 maart 2006, RvdW 2006, 311).

48. Vraag G2, optie 4. Immateriële schadevergoeding is Nederlands nu beperkt 

– afgezien van de gevallen genoemd in art. 6:106 BW – tot pakketreizen. Zie art. 

7:510 BW. Vergelijk HvJ EG 12 maart 2002, zaak C-168/00 (Simone Leitner).

49. Vraag H1, optie 4.

50. Vraag J4, optie 2.

51. Vraag J1, optie 2.

52. Vraag K1, optie 2.

53. Zie in Nederland 7:23 lid 1 BW (twee maanden). De richtlijn consumentenkoop 

verplichtte niet tot zo’n waarschuwingsplicht maar ze liet een termijn van twee 

maanden wel toe (art. 5 lid 2).

54. Vraag K2, optie 3.

55. Bij een ‘gebrekkig’ (dat wil zeggen onveilig) product kan de koper nu wel al 

letsel en zaaksschade verhalen op de producent (Richtlijn productenaanspra-

kelijkheid; zie in Nederland afd. 6.3.3 BW); in Nederland is zelfs in de meeste 

gevallen alleen de producent aansprakelijk (zie de kanalisatie van aansprakelijk-

heid art. 7:24 (2) BW).
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pules, bleek weer eens toen in één van de workshops 
waarin de onderzoekers hun ontwerp-GRK tegenover 
door de Commissie uitgenodigde stakeholders moes-
ten verdedigen56, een bedrijfsjurist van Siemens aan-
dacht vroeg voor de noodzaak grote bedrijven te be-
schermen tegen consumenten.57

Het is niet helemaal duidelijk wat de Commissie ver-
wacht te bereiken. Wellicht streeft ze naar een trade 
off: volledige harmonisatie, een scherpe scheiding tus-
sen consumenten- en commerciële overeenkomsten en 
een beperkt consument-begrip (inzet van de lobby van 

het grote bedrijfsleven) in ruil voor een hoog niveau 
van bescherming (inzet van de consumentenlobby).
Een interessante vraag is ook wat de inzet van de 
nieuwe Nederlandse regering zal zijn. Zal ze net als de 
vorige hameren op de eigen verantwoordelijkheid van 
de burger en vinden dat ‘de consument moet worden 
geprikkeld om zijn positie als volwaardige marktpar-
tij op te eisen’58, of zal ze meer voelen voor paterna-
listische beschermingsmaatregelen? Dat is lastig te 
voorspellen. Een andere vraag is wat de regering zou 
moeten doen. Voor veel van de voorgestelde regels is 
wat te zeggen. Zo is bijvoorbeeld de huidige uitsluiting 
van inhoudstoetsing van de belangrijkste oneerlijke 
bedingen ronduit onbevredigend, want kunstmatig en 
onrechtvaardig.59 Helaas gaat een gedetailleerde be-
spreking van al deze vaak complexe vragen het bestek 
van deze bijdrage te buiten.

5. BOEK 11 BW
Wat betekent dit Groenboek voor Nederland? In de 
eerste plaats dat belanghebbenden en belangstel-
lenden zich over de gestelde vragen zouden moeten 
uitspreken en proberen invloed uit te oefenen. Zoals 
gezegd, er staat veel op het spel. Ten tweede zal de 
Nederlandse wetgever zich op de mogelijke uitkom-
sten van deze consultatie moeten voorbereiden. Het 
is natuurlijk nog wat koffi edik kijken, maar het is toch 
wel waarschijnlijk dat op het groenboek een herzie-
ning van het consumentenacquis zal volgen60 en dat 
daarbij gekozen zal worden voor een ‘gemengde aan-
pak’: een horizontaal instrument, zo nodig in combina-
tie met verticale maatregelen. Dat wil zeggen algeme-
ne regels van consumentenovereenkomsten aangevuld 
met specifi ek regels voor bepaalde ‘sectorspecifi eke’ 
problemen. Ook is er een reële kans dat het niet zal 
gaan om minimumharmonisatie maar om volledige 
harmonisatie, al zal er veel verzet komen, met name 
van de Scandinavische lidstaten en van consumenten-
organisaties die vrezen dat het beschermingsniveau 
lager zal uitvallen dan thans in sommige lidstaten het 
geval is.61

Wordt inderdaad gekozen voor (grotendeels) horizon-
tale herziening en voor volledige harmonisatie door 
één kaderrichtlijn die de bestaande acht richtlijnen 
herroept62, dan heeft dat – nog geheel afgezien van 
mogelijk vergaande inhoudelijke wijzigingen63 – ingrij-
pende consequenties voor het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek. Zoals bekend, heeft de Nederlandse wetge-
ver er bewust voor gekozen in het Burgerlijk Wetboek 
van 1992 consumentenbeschermde regels niet apart 
te zetten maar steeds te plaatsen bij die regels van 
algemeen privaatrecht waar ze inhoudelijk het best bij 
passen. Bij de implementatie van Europese richtlijnen 
heeft de wetgever dit beleid voortgezet met het ken-
nelijke doel door minimalistische implementatie het 
(oorspronkelijke) systeem van het nieuwe wetboek 
zoveel mogelijk intact te houden.64 Deze keuze was 
niet vanzelfsprekend; in andere landen is voor andere 
implementatiestrategieën gekozen.65

56. Over de onevenwichtige samenstelling van het ‘CFR-net’, zie M.W. Hesselink, 

‘Who has a stake in European contract law?’, 1 ERCL (2005), p. 295.

57. Vergelijk M.B.M. Loos, Spontane harmonisatie in het contracten- en consumen-

tenrecht (Den Haag: Boom 2006), noot 65.

58. Hoofdpunten van het regeringsbeleid 2004.

59. Zie M.W. Hesselink, ‘Capacity and Capability in European Contract Law’, 11 

European Review of Private Law (2005), p. 491-507. Voor introductie van een 

iustum pretium-leer in Nederland zijn onder andere J.M. Smits, Het vertrou-

wensbeginsel en de contractuele gebondenheid (Arnhem: Gouda Quint,1995), 

233 ff; F.W. Grosheide, ‘Iustum Pretium. Enkele opmerkingen over de contrac-

tuele gebondenheid’, WPNR 1996, 6227, p. 435-438. Tegen is onder andere T. 

Hartlief, ‘Iustum pretium: op weg naar een rechterlijke toetsing van de recht-

vaardigheid van het contractuele evenwicht?’, in: T. Hartlief and C.J.J.M. Stolker 

(red), Contractsvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 239-253.

60. Daar hebben vrijwel alle instellingen en belanghebbenden zich al diverse malen 

voor uitgesproken.

61. Anderen zijn juist bang dat het beschermingsniveau te hoog uitvalt. Smits bij-

voorbeeld pleit voor een laag minimumniveau van consumentenbescherming (p. 

86)’voor de zwakkere Europeaan’ (p. 104) (J.M. Smits, ‘Europese integratie in 

het vermogensrecht: een pleidooi voor keuzevrijheid’, Handelingen Nederlandse 

Juristen-Vereniging, 136ste jaargang/2006-I, p. 57-104).

62. Vindt de herziening plaats bij verordening (met herroeping van de relevante 

richtlijnen), dan heeft de Nederlandse wetgever helemaal geen keuze. Verorde-

ningen hebben immers rechtstreekse werking en behoeven dus helemaal niet 

geïmplementeerd te worden. Hoewel de keuze voor een verordening voor de 

hand zou liggen, lijkt de Commissie daar om onduidelijke redenen echter niet 

vanuit te gaan (zie boven). 

63. Zie boven, par. 5.

64. Zie recentelijk nog uitdrukkelijk de Minister van Justitie: Handelingen I, 1 maart 

2005, 17 759.

65. Zie daarover M.W. Hesselink, ‘The Ideal of Codifi cation and the Dynamics of 

Europeanization: The Dutch Experience’, 12 European Law Journal (2006), p. 

279-305, waar drie verschillende implementatiestrategieën worden besproken: 

verzet, segregatie en overgave.
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Als straks in alle gevallen voor 
de meest beschermende optie 
wordt gekozen, wordt het nieuwe 
Europese consumentencontracten-
recht zeer consumentvriendelijk.



Komt er inderdaad een volledig harmoniserende, hori-
zontale consumentencontractenacquiskaderrichtlijn, 
dan kan de Nederlandse Wetgever er eigenlijk niet 
omheen het roer om te gooien. Het zou absurd zijn de 
nieuwe richtlijn weer in stukjes te knippen en over het 
BW te verspreiden. Wat dan? Een acquis-boek aan ons 
Burgerlijk Wetboek toevoegen, zoals de Maastrichtse 
hoogleraar Jan Smits onlangs voorstelde?66 Een voor-
deel daarvan zou zijn dat voortaan het privaatrechtelijk 
acquis eenvoudig te vinden zou zijn, hetgeen van groot 
belang is met het oog op de verplichting tot richtlijn-
conforme uitleg. Bovendien zou door deze segregatie 
het systeemverstorend effect wellicht geïsoleerd kun-
nen worden (quarantaine). Nadeel is echter dat zo’n 
Boek 11 (gekkengetal) een wat vreemd en onvoorspel-
baar mengsel zou worden van algemene en bijzondere 
regels van consumenten(overeenkomsten)recht met 
wat losse onderwerpen uit het handelsovereenkom-
stenrecht (bijvoorbeeld handelsagentuur) en zelfs van 
buiten het overeenkomstenrecht.67

Beter zou het daarom zijn het consumentenrecht bij 
elkaar te zetten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeu-
ren in een apart Wetboek van Consumentenrecht.68 
Maar het gevaar hiervan zou zijn dat het onderwerp 
hiermee van het Ministerie van Justitie naar het Mi-
nisterie van Economische Zaken zou gaan hetgeen fu-
nest zou zijn, gezien de samenhang met het algemene 
privaatrecht en de absolute noodzaak tot uitdrukkelij-
ke inhoudelijke en begripsmatige afstemming daarop. 
Een betere oplossing zou daarom zijn een nieuw boek 
Consumentenrecht in het Burgerlijk Wetboek. Daarin 
zou niet alleen het consumentenprivaatrecht van Euro-
pese oorsprong maar ook het consumentenrecht van 
eigen bodem (bijvoorbeeld de bedenktijd bij de koop 
van onroerende zaken69) moeten worden opgenomen 
en daarop liefst worden afgestemd.70 De wetgever zou 
dan wel zelf uitdrukkelijk in de wet (niet slechts in de 
Parlementaire Geschiedenis) moeten aangeven welke 
regels van Europese en welke van zuiver nationale 
oorsprong zijn. Mocht komen vast te staan dat het 
‘horizontale instrument’ (voorlopig) beperkt zal blij-
ven tot het contractenrecht (de acht richtlijnen waar 
het nu om gaat) of het verbintenissenrecht (te denken 
valt aan bijvoorbeeld de richtlijn productenaansprake-
lijkheid en de richtlijn oneerlijke handelspraktijken), 
dan zou ook gekozen kunnen worden voor een nieuwe 
titel in Boek 7 respectievelijk Boek 6, in plaats van een 
heel nieuw Boek in het Burgerlijk Wetboek.
Het zou goed zijn als de Nederlandse wetgever – rege-
ring én parlement – over deze vragen nu eens op tijd 
nadacht.71

6. MULTI-LEVEL GOVERNANCE
Het is niet geheel duidelijk of de Commissie denkt dat 
het mogelijk is de (betreffende) consumentenovereen-
komsten uitputtend en exclusief te regelen op Europees 
niveau, of dat ze ervan uitgaat dat het Europese consu-
mentenrecht altijd het bestaan van (nationale) regels 
veronderstelt, niet alleen van algemeen rechtshande-

lingen- (onder andere totstandkoming, wilsgebreken, 
uitleg), verbintenissen- (nakoming, niet-nakoming en 
gevolgen) en (wederkerige) overeenkomstenrecht (op-
zegging, opschorting, ontbinding), maar bijvoorbeeld 
ook van goederenrecht (met name eigendomsover-
dracht). Dat laatste lijkt praktisch onontkoombaar. 
Anders gezegd, zelfs bij een zeer scherpe scheiding 
van consumenten- en commerciële overeenkomsten 
zullen die rechtsverhoudingen en hun gevolgen toch 
– ook in minder gelaagde stelsels dan het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek – deels geregeld blijven door al-
gemenere regels van nationale oorsprong. Kortom, 
het in Nederland geldende contractenrecht zal, voor 
welke optie ook wordt gekozen door de Europese en 
de Nederlandse wetgever, ook in de toekomst een 
complex systeem zijn (multi-level governance) van ge-
meenschaps-, nationaal en internationaal recht72, van 
materiële en verwijzingsregels73, en van algemene en 
bijzondere regels. Het zou goed zijn als studieboeken 
over contractenrecht – die nu nog vrijwel volledig de 
structuur van het Nederlandse BW volgen74 – aan deze 
nieuwe realiteit worden aangepast.  ❚

66. Zie Smits, a.w., noot 61, 104 pleit voor opname van een nationaal ‘Boek Euro-

pees vermogensrecht’ in het Burgerlijk Wetboek.

67. Kritisch is ook W. Snijders, ‘Een blik op het BW’, NJB 2007, 3, p. 10. Positiever 

is C. Drion, ‘Europa is niet, maar bestaat toch’, NJB 2006, 925, p. 1203.

68. Deze suggestie is niet in strijd met de stelling boven dat B2B en B2B niet 

gescheiden zouden moet worden. De gedachte hier is dat als de gemeenschaps-

wetgever toch kiest voor zo’n tweedeling, het geen zin heeft die realiteit vervol-

gens op nationaal niveau te ontkennen.

69. Art. 7:2 (2) BW.

70. In dezelfde zin W.H. van Boom, ‘Algemene en bijzondere regelingen in het ver-

mogensrecht’, RMThemis 2003, p. 297-307.

71. Vergelijk het hoofd sector privaatrecht van de Directie wetgeving van het 

Ministerie van justitie, M.Tj. Bouwes, ‘Harmonisatie van het burgerlijk recht 

door de achterdeur; Een Common Frame of Reference’ NJB 2005, p. 944-948, 

948, en in algemener zin, de vice-voorzitter van de Raad van State, H.D. Tjeenk 

Willink, ‘Toetsing van wetsvoorstellen aan EU-regelgeving’, in: G.J.M. Corstens 

et al (red.), Europeanisering van het Nederlands Recht, Deventer: Kluwer 2004, 

p. 74-86, 80: ‘Het blijkt telkens weer dat de gevolgen van Europese regelgeving 

en de dynamiek van de Europese rechtsontwikkelingen op de ministeries worden 

onderschat. Verknochtheid aan het eigen stelsel is vaak groot waardoor aanpas-

singen aanvankelijk tot het minimaal noodzakelijke beperkt blijven, en (dus) 

uiteindelijk een grote draai moet worden gemaakt, met alle gevolgen voor de 

nationale rechtspraktijk.’

72. Denk bijvoorbeeld aan het Weens Koopverdrag.

73. Denk aan het EVO dat thans wordt omgezet in een verordening (Rome I).

74. Vergelijk bijvoorbeeld de Studiereeks Burgerlijk Recht.
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Het zou goed zijn als de 
Nederlandse wetgever over deze 
vragen nu eens op tijd nadacht.


