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NEDERLANDSE REACTIE OP HET GROENBOEK INZAKE DE HERZIENING VAN HET 

CONSUMENTENACQUIS. 

 

DEEL I  ALGEMEEN DEEL 

 

1 INTRODUCTIE 

 

1.1 Inleiding 

 

Op 8 februari 2007 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Commissie) het 

Groenboek Herziening van het consumentenacquis gepubliceerd. Met het Groenboek nodigt de 

Commissie alle belangstellenden uit hun mening kenbaar te maken over de herziening van het 

consumentenacquis. Dit document bevat de reactie van het Nederlandse kabinet (hierna kort gezegd: 

Nederland). In de eerste plaats wordt een aantal algemene opmerkingen gemaakt en worden de in 

bijlage I bij het Groenboek opgenomen algemene systeemvragen, zoals de bij de herziening van het 

consumentenacquis te volgen benadering, beantwoord (Deel I). Vervolgens worden de specifieke 

consumentenrechtelijke vragen beantwoord, die zijn opgenomen in bijlage I bij het Groenboek (Deel 

II).  

 

De reactie van Nederland is mede gebaseerd op het advies van de Sociaal Economische Raad1 en op 

de informatie die werd verkregen tijdens het overleg dat heeft plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de volgende (belangen)organisaties: 

- de Consumentenbond; 

- VNO/NCW (Nederlandse ondernemersorganisatie); 

- de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (Nederlandse organisatie voor midden- en kleinbedrijf); 

- de Ombudsman; 

- de Stichting Reclame Code; 

- de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen; 

- de Stichting Consumenten Informatie Punt/ Europees Consumenten Centrum; 

- de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie (de branchevereniging voor bedrijven die op afstand 

producten en/of diensten verkopen aan consumenten);  

- the Organisation for Timeshare in Europe (Europese branchevereniging voor timeshare aanbieders); 

en 

- de Vereniging Directe Verkoop (branchevereniging voor bedrijven die producten en diensten aan 

consumenten verkopen door middel van een presentatie of demonstratie buiten winkelruimten)  

(hierna: de belangenorganisaties). 

                                                 
 
1 De SER heeft nog geen formeel advies uitgebracht. Het definitieve SER-advies zal nadat het is uitgebracht aan de Eerste en Tweede Kamer worden 

gezonden.  
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Het onderhavige document bevat uitsluitend de reactie van Nederland op het Groenboek en behelst 

geen definitief standpunt van Nederland ten aanzien van de herziening van het consumentenacquis.  

1.2  Redenen voor de herziening van het consumentenacquis en de beoogde doelstellingen 

 

De Commissie is in 2004 gestart met de herziening van het consumentenacquis dat bestaat uit de 

acht richtlijnen die zijn genoemd in Bijlage II van het Groenboek. De Commissie geeft in het 

Groenboek hiervoor de volgende drie redenen: 

a. de nieuwe marktontwikkelingen: de consumentenrichtlijnen voldoen niet meer aan de eisen van 

de huidige snel evoluerende markten; 

b. de versnippering van de wetgeving: veel Lidstaten hebben gebruik gemaakt van de in de 

consumentenrichtlijnen opgenomen minimumclausule, waardoor het niveau van 

consumentenbescherming in elke Lidstaat verschillend is. Daarnaast bestaan er tussen de 

verschillende consumentenrichtlijnen inconsistenties. 

c. het gebrek aan vertrouwen bij consumenten: de grensoverschrijdende consumentenaankopen zijn 

gering. De Commissie wijt dit aan de grote verschillen in het beschermingsniveau in de Lidstaten 

en als gevolg daarvan een gebrek aan vertrouwen bij consumenten.  

 

De Commissie beoogt met de herziening van het consumentenacquis de volgende doelen te bereiken: 

a. de realisatie van een interne markt voor de consument waarbij, onder strikte eerbiediging van het 

subsidiariteitsbeginsel, het juiste evenwicht wordt gevonden tussen een hoog 

beschermingsniveau voor de consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven; 

b. de vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van het consumentenrecht. 

 

1.3 De procedure 

 

Ten behoeve van het herzieningstraject heeft de Commissie een aanvang gemaakt met een 

vergelijkende analyse naar de wijze waarop de richtlijnen in de nationale wetgeving van de Lidstaten 

zijn geïmplementeerd. Het doel hiervan is regelgevingsproblemen, belemmeringen voor de interne 

markt en lacunes in het consumentenrecht in kaart te brengen en na te gaan of die het gevolg zijn van 

problemen met de bestaande consumentenrichtlijnen dan wel een verkeerde omzetting of toepassing 

in één of meer Lidstaten.  

De Commissie heeft drie consultatiedocumenten uitgebracht, waarin aan de Lidstaten vragen zijn 

gesteld over de implementatie en toepassing van de Richtlijn prijsaanduiding2, de Richtlijn timeshare3 

en de Richtlijn koop op afstand4. De Commissie heeft ten aanzien van de Richtlijn timeshare 

aangekondigd dat de problemen die zich op dit moment op de markt van timeshare producten 

                                                 
 
2 Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding 

van aan de consument aangeboden producten. 

3 Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde 

aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen. 

4 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 

overeenkomsten. 
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voordoen, naar haar oordeel zo urgent zijn, dat het noodzakelijk is deze richtlijn – vooruitlopend op de 

herziening van het consumentenacquis – (verticaal) te herzien. Aan het uitbrengen van 

consultatiedocumenten betreffende de overige vijf richtlijnen is de Commissie nog niet toegekomen. 

De Commissie heeft de Lidstaten meegedeeld dat deze consultatiedocumenten zo spoedig mogelijk 

na het Groenboek volgen. 

 

In het Groenboek stelt de Commissie drie algemene vragen (systeemvragen) betreffende: 

1. de keuze tussen een ‘verticale’ (per consumentenrichtlijn) en een ‘horizontale’ (alle richtlijnen 

tezamen) benadering van de herziening van het consumentenacquis; 

2. de werkingssfeer van het, in het kader van de horizontale benadering, te ontwikkelen horizontale 

kaderinstrument (alleen van toepassing op grensoverschrijdende overeenkomsten of zowel op 

binnenlandse als op grensoverschrijdende overeenkomsten); 

3. de mate van harmonisatie (minimum harmonisatie of volledige harmonisatie).  

Daarnaast stelt de Commissie een aantal specifieke consumentenrechtelijke vragen die betrekking 

hebben op de vijf richtlijnen die nog niet (verticaal) geëvalueerd zijn.  

De Commissie geeft voor de beantwoording van de vragen steeds een aantal mogelijke 

antwoordopties.  

In deze reactie is ervoor gekozen bij de beantwoording van de vragen steeds eerst de vraag en de 

door de Commissie voorgestelde antwoordopties te vermelden.  

 

2  ALGEMENE OPMERKINGEN INZAKE DE REDENEN VOOR DE HERZIENING VAN HET  

 CONSUMENTENACQUIS 

 

Nederland heeft het Groenboek en in het bijzonder de daarin opgenomen visie van de Commissie op 

de herziening van het consumentenacquis, met veel interesse gelezen. Nederland waardeert het zeer 

dat de Commissie in het Groenboek heeft gekozen voor een grondige aanpak, waarbij zij niet alleen 

inbreng van de belanghebbenden vraagt omtrent specifieke consumentenrechtelijke vragen, maar ook 

algemene systeemvragen stelt, zoals de bij de herziening te volgen benadering (horizontaal of 

verticaal) en de mate van harmonisatie (minimum harmonisatie of volledige harmonisatie). Deze 

vragen geven belanghebbenden de gelegenheid hun visie te geven over de vraag hoe het stelsel van 

consumentenwetgeving op Europees niveau gestalte zou moeten krijgen. 

 

Nederland is verheugd dat de Commissie onderkent dat het bij de herziening van het 

consumentenacquis van groot belang is, dat “onder strikte eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel 

een juist evenwicht wordt gevonden tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en het 

concurrentievermogen van het bedrijfsleven”. Net als de Commissie is Nederland van mening dat er 

bij de herziening van het consumentenacquis een goede verhouding moet blijven bestaan tussen het 

beschermingsniveau voor de consument en de (administratieve) lasten voor de ondernemer. 

Voorstellen voor nieuwe regelgeving ten behoeve van consumenten moeten om die reden worden 

getoetst aan de criteria van “better regulation”. Of anders gezegd: bij voorstellen voor nieuwe 
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regelgeving dient steeds getoetst te worden in welke mate ondernemers worden belast met nieuwe 

verplichtingen (lasten) en met belemmeringen in de bedrijfsvoering, en in welke mate de werking van 

de interne markt wordt belemmerd als deze nieuwe regels wel of niet zouden worden ingevoerd.  

 

De Commissie vermeldt in het Groenboek dat het gebrek aan consumentenvertrouwen en als gevolg 

daarvan het achterblijven van grensoverschrijdende consumentenaankopen, één van de belangrijkste 

redenen is voor de herziening van het consumentenacquis. Nederland is van oordeel dat de 

Commissie haar stellingen betreffende het gebrek aan consumentenvertrouwen en de oorzaken en 

gevolgen daarvan onvoldoende onderbouwt en concretiseert in het Groenboek. Daardoor is het 

moeilijk vast te stellen wat de aard en de omvang is van het probleem betreffende het gebrekkige 

consumentenvertrouwen en in hoeverre dit probleem kan worden opgelost door het Europese 

consumentenrecht aan te passen. Het is naar het oordeel van Nederland evident dat er ook andere 

(onvermijdelijke) factoren zijn die van invloed zijn op het consumentenvertrouwen en die een 

belemmering kunnen vormen voor grensoverschrijdende aankopen, zoals taal- en cultuurverschillen 

en de fysieke afstand. Nederland vindt het – mede gelet hierop – van groot belang dat de voorstellen 

voor nieuwe regelgeving die in het kader van de herziening van het consumentenacquis worden 

gedaan, worden onderworpen aan een “impact assessment”. Nederland is zeer geïnteresseerd in de 

uitkomsten hiervan.  

 

Nederland is van oordeel dat ook de mate waarin het consumentenrecht wordt nageleefd en 

gehandhaafd van invloed kan zijn op het consumentenvertrouwen. Bij de afweging of aanpassing van 

het Europese consumentenrecht nodig is, zal naar de mening van Nederland steeds moeten worden 

bekeken of hetzelfde effect niet kan worden bereikt met een effectievere handhaving van het 

bestaande consumentenrecht. De Commissie heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen 

genomen om de naleving en de handhaving van het consumentenrecht te verbeteren en om te 

verzekeren dat consumenten in de gelegenheid zijn om hun rechten te effectueren. Zo verwacht 

Nederland dat verordening 2006/2004 een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de handhaving van 

het consumentenrecht. Daarnaast is Nederland ook positief over het effect dat uit zou kunnen gaan 

van een Europese «small claims» procedure voor grensoverschrijdende eenvoudige handelszaken. 

Bij eenvoudige handelszaken – zoals consumentengeschillen – liggen de kosten van de procedure op 

voorhand vaak hoger dan de potentiële baten. Dit zorgt ervoor dat voor consumenten de drempel om 

naar de rechter te stappen vaak hoog is en zij er daarom van afzien een procedure te beginnen om 

hun recht te halen. Met de voorstellen inzake een Europese «small claims» procedure wordt beoogd 

de juridische procedure voor grensoverschrijdende «small claims» te vereenvoudigen en meer 

betaalbaar te maken, zodat voor de consument de drempel om naar de rechter te stappen aanzienlijk 

wordt verlaagd.  

Nederland merkt in aanvulling hierop nog op dat consumenten en handelaren in Nederland al jaren 

zeer goede ervaringen hebben met de geschillenbeslechting door geschillencommissies en benadrukt 

dat zij deze ruimte wil behouden. In een groot aantal branches is een geschillencommissie ingesteld, 

bestaande uit een jurist, een vertegenwoordiger van de Consumentenbond en een vertegenwoordiger 
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van de brancheorganisatie. Deze commissies voorzien in een goedkope, snelle en eenvoudige manier 

van beslechting van geschillen tussen consumenten en handelaren. De geschillencommissies zijn 

door de overheid erkend, waarmee een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd 

zijn. Nederland was zeer verheugd van de belangenorganisaties te vernemen dat inmiddels ook op 

Europees niveau – in de “distance selling branch” – pogingen worden ondernomen om te komen tot 

geschillencommissies. Nederland zou het zeer waarderen als de Commissie deze initiatieven zou 

ondersteunen en zou betrekken bij de herziening van het consumentenacquis.  

 

Nederland heeft, gelet op het voorgaande, begrip voor dat de Commissie in het Groenboek aandacht 

besteedt aan de verbintenisrechtelijke gevolgen van het niet naleven van het consumentenrecht 

(vraag E in het Groenboek) en de rechtsmogelijkheden voor consumenten (vragen G1, G2 en J4). 

Hierbij verdient opmerking dat het burgerlijk procesrecht en het verbintenissenrecht in iedere Lidstaat 

een innerlijk consistent systeem is dat gebaseerd is op algemene beginselen. Indien men de uit 

diverse systemen als ‘best practice’ geselecteerde procedures, specifieke maatregelen en 

rechtsmiddelen toevoegt of inbreuken maakt op die rechtsbeginselen, heeft dat tot gevolg dat het 

nationale systeem uit balans raakt. Wanneer de Commissie van mening is dat bij de bescherming van 

consumenten problemen bestaan met zaken als schadevergoedingsvorderingen, bewijsgaring, 

kostenveroordeling en dergelijke, is het naar het oordeel van Nederland van belang dat eventuele 

voorstellen geen inbreuk maken op de algemene aan het contractenrecht en het procesrecht ten 

grondslag liggende beginselen, maar daarop aansluiten. De samenhang met de werkzaamheden voor 

het Common Frame of Reference of Contract Law is derhalve van belang. Aldus kan recht worden 

gedaan aan het streven van de Commissie naar verbetering van de kwaliteit van de EU-regelgeving 

en de vervolmaking van de interne markt. 

 

3 BEANTWOORDING VAN DE ALGEMENE SYSTEEMVRAGEN 

 

3.1 Algemene regelgevende benadering (paragraaf 1 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag A1:  

Hoe moet de herziening van het consumentenacquis volgens u worden aangepakt? 

Optie 1: Een verticale benadering, waarbij de bestaande richtlijnen afzonderlijk worden herzien. 

Optie 2: Een gemengde aanpak, waarbij een kaderinstrument betreffende de horizontale kwesties die voor alle 

consumentenovereenkomsten van belang zijn, zo nodig wordt gecombineerd met een herziening van bestaande sectoriële 

richtlijnen. 

Optie 3: Status -quo: geen herziening. 

 

Nederland stelt voorop dat het het voornemen van de Commissie de regelgeving op het gebied van 

het consumentenrecht te vereenvoudigen en te verbeteren ondersteunt. De Europese regelgeving is 

momenteel versnipperd en gedetailleerd. Gedetailleerde regelgeving heeft als negatief effect dat het 

al vrij snel niet meer voldoende aansluit bij de steeds veranderende marktsituatie. Nieuw ontwikkelde 

producten vallen bijvoorbeeld al snel niet meer onder de in de consumentenrichtlijnen opgenomen 

gedetailleerde definitiebepalingen, waardoor de producten ook niet meer vallen onder het bereik van 

de richtlijn. Dit heeft tot gevolg dat binnen bepaalde markten geen sprake meer is van een ‘level 
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playing field’. Van de belangenorganisaties heeft Nederland vernomen dat dit onder meer het geval is 

op de pakketreizenmarkt. Door meer gebruik te maken van algemene regels, zal de regelgeving meer 

toekomstbestendig zijn.  

Versnipperde regelgeving heeft als negatief effect dat de afzonderlijke regels onvoldoende op elkaar 

aansluiten, waardoor er lacunes of juist overlappen ontstaan binnen de regelgeving 

 

De versnippering, overlap en de gedetailleerdheid van de Europese regelgeving op het gebied van het 

consumentenrecht komen voort uit het feit dat tot nu toe vrijwel steeds is gekozen voor een 

sectorspecifieke of onderwerpspecifieke aanpak. Er zijn bijvoorbeeld afzonderlijke richtlijnen voor de 

timeshare branche (Richtlijn timeshare) en de pakketreizen branche (Richtlijn pakketreizen)5. 

Daarnaast zijn er richtlijnen die specifieke regels bevatten betreffende de verschillende 

verkoopmethoden (de Richtlijn koop op afstand en de Colportagerichtlijn6), het gebruik van 

standaardbedingen (de Richtlijn oneerlijke bedingen)7 en de prijsaanduiding (Richtlijn 

prijsaanduiding)8. Tot slot zijn er nog twee meer algemene richtlijnen: de richtlijn betreffende 

verschillende aspecten van de consumentenkoop (hierna: Richtlijn consumentenkoop)9 en de richtlijn 

betreffende het doen staken van inbreuken op het consumentenrecht (de Richtlijn staken van 

inbreuken)10.  

 

Een en ander komt de efficiënte werking van de consumentrichtlijnen niet ten goede. Naar het oordeel 

van Nederland zou de door de Commissie voorgestelde gemengde benadering (optie 2) van het 

herzieningstraject een grote bijdrage kunnen leveren aan de vereenvoudiging en de verbetering van 

de Europese regelgeving op het gebied van het consumentenrecht. De gemengde benadering leidt tot 

regels waarmee de uniformiteit, de kenbaarheid en toegankelijkheid van de Europese regelgeving op 

het gebied van het consumentenrecht worden vergroot. Bovendien blijft bij de gemengde benadering 

voldoende aandacht bestaan voor de noodzakelijke sectorale regelgeving. De gemengde benadering 

leidt er tot slot toe dat de bepalingen van de verschillende richtlijnen opnieuw worden beoordeeld op 

nut, noodzaak en consistentie en de toepassing van better regulation, zodat mogelijk ook een aantal 

bepalingen kan worden ingetrokken.  

Naar het oordeel van Nederland dragen de andere twee opties onvoldoende (optie 1) of niet (optie 3) 

bij aan de vereenvoudiging en de verbetering van het Europees consumentenrecht. Nederland wijst 

deze opties daarom af. 

                                                 
 
5 Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (90/314/EEG). 

6 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten. 

7 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 

8 Richtlijn 98/6/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding 

van aan de consument aangeboden producten. 

9 Richtlijn 1999/44/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 

consumptiegoederen.  

10 Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming 

van de consumentenbelangen. 
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Nederland is, gelet op het voorgaande, een voorstander om bij de herziening van het 

consumentenacquis de gemengde benadering te volgen (optie 2), met dien verstande dat Nederland 

hieraan nog wel enkele randvoorwaarden stelt.  

In de eerste plaats benadrukt Nederland dat bij de voorgestelde gemengde benadering steeds het 

subsidiariteitsbeginsel in acht genomen dient te worden. Daarnaast moet als uitgangspunt gelden dat  

een goede verhouding blijft bestaan tussen het beschermingsniveau voor de consument en de lasten 

voor de ondernemer. Alle voorstellen voor nieuwe wetgeving moeten conform de principes van “better 

regulation” beoordeeld worden. Het uitvoeren van een ‘impact assessment’ is hierbij essentieel. 

Tenslotte merkt Nederland op dat bij de herziening van het consumentenacquis voldoende aandacht 

zal moeten blijven bestaan voor het feit dat een algemene regeling niet altijd zal volstaan en dat naast 

de algemene regeling sectorspecifieke regelgeving noodzakelijk zal blijven. Nederland betreurt het dat 

de afzonderlijke evaluatie van de acht betrokken consumentenrichtlijnen nog niet is afgerond (vijf 

ervan moeten nog geëvalueerd worden). Juist door middel van deze afzonderlijke evaluaties kan 

worden overzien waar het Europese recht en het nationale consumentenrecht tekort schieten.  

 

Het Groenboek laat in het midden welke vorm het horizontale instrument (hierna ook: 

kaderinstrument) zou moeten aannemen. De Commissie geeft enkele suggesties voor wat er in het 

kaderinstrument geregeld zou kunnen worden: 

- algemeen geldende definities voor de begrippen handelaar, consument en 

consumentenovereenkomst (paragrafen 4.1 en 4.2 van bijlage I bij het Groenboek);  

- algemene beginselen van goede trouw en billijk handelen (paragraaf 4.3 van bijlage I bij het 

Groenboek);  

- een uitgebreide regeling inzake oneerlijke bedingen (paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 van bijlage I bij het 

Groenboek);  

- informatieverplichtingen (paragraaf 4.7 van bijlage I bij het Groenboek);  

- het herroepingsrecht (paragraaf 4.8 van bijlage I bij het Groenboek);   

- de rechtsmogelijkheden van consumenten (paragrafen 4.9 en 4.10 van bijlage I bij het 

Groenboek). 

Nederland vindt in de eerste plaats dat in het kaderinstrument standaardbegrippen met daaraan 

gekoppelde standaarddefinities moeten worden vastgelegd die een brede horizontale werking hebben. 

Dit is nodig om te vermijden dat met bepaalde begripsomschrijvingen wordt beoogd hetzelfde begrip 

of feit te beschrijven, maar dat door het gebruik van een verschillende terminologie hierover 

onduidelijkheid ontstaat. In de tweede plaats is het naar de mening van Nederland ook onwenselijk 

om verschillende begrippen te gebruiken voor dezelfde actor – zoals aanbieder, vervreemder11, 

leverancier12, handelaar13 en verkoper14 of consument 15 en verkrijger16 – waar volstaan kan worden 

                                                 
 
11 Artikel 2 Richtlijn timeshare.  

12 Artikel 2, tweede lid, Richtlijn koop op afstand.  

13 Artikel 1 Richtlijn colportage .  

14 Artikel 1, tweede lid, onder c, Richtlijn consumentenkoop, artikel 2, onder c, Richtlijn oneerlijke bedingen, artikel 2, onder d, Richtlijn Prijsaanduiding.  
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met hetzelfde begrip. Dit kan immers ertoe leiden dat onduidelijkheid ontstaat over bijvoorbeeld het 

toepassingsbereik van de verschillende consumentenrichtlijnen.  

 

Nederland merkt voorts op dat het voorstander is van een integrale horizontale benadering, waarbij de 

richtlijnen die van toepassing zijn op alle consumentenovereenkomsten in aanmerking komen om 

geheel of gedeeltelijk in een kaderrichtlijn te worden geïncorporeerd. Nederland wil de Commissie de 

volgende gedachten ter overweging meegeven.  

Bij de totstandkoming van een overeenkomst worden – kort gezegd – steeds drie fasen doorlopen: 

-   de fase voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;  

- de fase van het sluiten van de overeenkomst;  

- de fase na het sluiten van de overeenkomst.  

Het zou naar het oordeel van Nederland nuttig zijn als in het herzieningstraject bekeken wordt of het 

mogelijk is ten aanzien van elke fase een horizontale regeling te ontwikkelen, die algemene regels 

bevat, die van toepassing zijn op in beginsel elke consumentenovereenkomst. Zo zouden in de 

horizontale regeling betreffende de fase voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst regels 

kunnen worden opgenomen betreffende: de verkoopmethoden, de eisen die gesteld worden aan het 

doen van een aanbod en de informatieverplichtingen die in acht moeten worden genomen. De 

regeling betreffende de fase van het sluiten van de overeenkomst zou regels kunnen bevatten omtrent 

de informatieverplichtingen, de aanvaarding van het aanbod en de acceptatie van de algemene 

voorwaarden. Tot slot zou de regeling inzake de fase na het sluiten van de overeenkomst regels 

kunnen bevatten betreffende de eisen die gesteld worden aan de informatieverplichtingen, de 

levering, het herroepingsrecht en de ‘after sales services’.  

 

Nederland zou zich kunnen voorstellen dat in het kaderinstrument de Richtlijn consumentenkoop, de 

Richtlijn oneerlijke bedingen en, wellicht in aangepaste vorm, de Richtlijn prijsaanduiding17 moeten 

worden betrokken. Naar het oordeel van Nederland zou ook de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken – 

die weliswaar geen deel uitmaakt van het herzieningstraject –  bij het horizontale instrument moeten 

worden betrokken, aangezien deze richtlijn van toepassing is op de fase voorafgaand aan het sluiten 

van de overeenkomst. Door deze richtlijnen in het kaderinstrument mee te nemen, kunnen de 

richtlijnen beter op elkaar worden afgestemd en ontstaat voor consumenten en handelaren een 

eenduidiger en logischer ingericht juridisch kader.  

De overige richtlijnen komen niet zonder meer in aanmerking om integraal in het kaderinstrument te 

worden opgenomen. Deels omdat de richtlijnen van toepassing zijn op een specifieke sector (de 

Richtlijn timeshare en de Richtlijn pakketreizen) en deels omdat de richtlijnen van toepassing zijn op 

een specifieke verkoopmethode (de Richtlijn koop op afstand en de Colportagerichtlijn). Dit wil echter 

niet zeggen dat bepaalde gelijksoortige verplichtingen die in deze richtlijnen voorkomen niet in het 

kaderinstrument zouden kunnen worden geregeld. Nederland denkt daarbij bijvoorbeeld aan de lengte 

                                                                                                                                                         
 
15 Artikel 1, tweede lid, onder a, Richtlijn consumentenkoop, artikel 2, onder b, Richtlijn oneerlijke bedingen. 

16 Artikel 2 Richtlijn timeshare.  

17 De richtlijn Prijsaanduiding is niet van toepassing op alle overeenkomsten.  
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van de in deze Richtlijnen opgenomen bedenktermijnen (aantal dagen), de wijze waarop die termijnen 

worden berekend (kalenderdagen of werkdagen) en de wijze waarop het met de bedenktermijnen 

samenhangende herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, alsmede de informatieverplichtingen. 

Indien hierover regels worden opgenomen in een kaderinstrument zal wel telkens moeten worden 

bepaald in welke gevallen deze regels van toepassing moeten zijn. Het is naar het oordeel van 

Nederland niet de bedoeling dat dergelijke verplichtingen onverkort in het kader van alle 

consumentenovereenkomsten worden geïntroduceerd. Zo is Nederland van mening dat voor de 

consumentenkoop niet gelijksoortige informatieverplichtingen en bedenktermijnen moeten gelden als 

bij overeenkomsten die via het internet worden gesloten (Richtlijn koop op afstand). Immers, bij koop 

op afstand dienen consumenten extra beschermd te worden, omdat zij de producten niet 

daadwerkelijk hebben kunnen zien voordat zij tot de koop overgaan. Zoals eerder opgemerkt, moet de 

introductie van een kaderinstrument er niet toe leiden dat bedrijven worden geconfronteerd met 

nieuwe verplichtingen als daarvoor de noodzaak niet is aangetoond of als de lasten voor het 

bedrijfsleven onevenredig toenemen. 

 

Tenslotte merkt Nederland op dat niet op alle bepalingen die in een kaderinstrument aan de orde 

komen het principe van volledige harmonisatie van toepassing moet zijn. Nederland verwijst naar 

hetgeen hierna over de gewenste mate van harmonisatie wordt opgemerkt.  

 

3.2 Bereik van het harmonisatie-instrument (paragraaf 2 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag A2 

Welke werkingssfeer moet een eventueel horizontaal instrument krijgen? 

Optie 1: Het moet van toepassing zijn op alle consumentenovereenkomsten, zowel voor binnenlandse als voor 

grensoverschrijdende transacties.  

Optie 2: Het moet alleen van toepassing zijn op grensoverschrijdende overeenkomsten. 

Optie 3: Het moet alleen gelden voor op afstand gesloten overeenkomsten, ongeacht of die grensoverschrijdend of 

binnenlands tot stand komen. 

 

Nederland is er – zoals reeds in paragraaf 3.1 is opgemerkt – voorstander van dat bij de herziening 

van het consumentenacquis wordt gekozen voor een gemengde benadering, waarbij het horizontale 

instrument een brede werkingssfeer krijgt (optie 1). Dat wil zeggen dat het horizontale instrument van 

toepassing zou moeten zijn op alle consumentenovereenkomsten, zowel voor binnenlandse als voor 

grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten.  

Naar het oordeel van Nederland zou in het geval van de andere twee opties de onwenselijke situatie 

ontstaan dat een buitenlandse consument een ander niveau van bescherming geniet dan een 

nationale consument (optie 2) of dat de werkingssfeer van het horizontale instrument afhankelijk is van 

de wijze waarop de consumentenovereenkomst tot stand is gekomen (optie 3). Opties 2 en 3 

veroorzaken daardoor rechtsonzekerheid bij zowel de handelaar als de consument. Nederland wijst 

deze opties daarom af. 

  

3.3 Mate van harmonisatie (paragraaf 3 van bijlage I bij het Groenboek) 
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Vraag A3  

Welke mate van harmonisatie moet met de herziene richtlijnen/het nieuwe instrument worden bereikt? 

Optie 1: De herziene wetgeving moet gebaseerd zijn op volledige harmonisatie, aangevuld met een bepaling inzake 

wederzijdse erkenning voor niet volledig geharmoniseerde onderwerpen. 

Optie 2: De herziene wetgeving moet gebaseerd zijn op minimale harmonisatie in combinatie met een bepaling inzake 

wederzijdse erkenning of met het land-van-oorsprong-beginsel. 

 
Nederland meent dat de vraag welke mate van harmonisatie wenselijk is, één van de kernvragen is bij 

de herziening van het acquis. Voordat Nederland hier nader op ingaat, wil het een kanttekening 

plaatsen bij de formulering van opties 1 en 2. Naar de mening van Nederland gaat de Commissie er in 

beide opties ten onrechte van uit dat opvulling van de niet-geharmoniseerde gedeelten van wetgeving 

door een regeling inzake wederzijdse erkenning of het land-van-oorsprong-beginsel de enige 

mogelijke oplossing is. Nederland deelt dit standpunt niet. Zowel bij volledige harmonisatie als bij 

minimum harmonisatie blijft opvulling of invulling nodig voor het niet -geharmoniseerde gedeelte.  

 

Nederland is er voorstander van dat voor het niet-geharmoniseerde gedeelte of voor zover het 

minimum geharmoniseerde gedeelte nadere invulling behoeft, de vraag hoe dit gebeurt, wordt 

beantwoord aan de hand van de regels van internationaal privaatrecht. Hiervoor bestaan reeds 

instrumenten (Verdrag van Rome van 1980 inzake het toepasselijk recht op verbintenissen uit 

overeenkomst) of zijn instrumenten in de maak (Rome I inzake de omzetting van het Verdrag van 

Rome en Rome II inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen) (zie ook hierna 

onder punt c). Nederland wil deze conflictregels een zo ruim mogelijke gelding geven en bekijken in 

hoeverre het wenselijk is om hierin de conflictregels uit de diverse consumentenrichtlijnen op te 

nemen. Het recht dat door de regels van internationaal privaatrecht wordt aangewezen, kan dan het 

antwoord geven op de niet-geregelde vragen in de te herziene richtlijnen. 

Vanzelfsprekend kan het door de regels van internationaal privaatrecht aangewezen recht geen 

verdere verplichtingen opleggen dan overeenkomstig het gemeenschapsrecht, en het daarin 

verankerde beginsel van wederzijdse erkenning (in de zin van de rechtspraak over Cassis de Dijon), is 

toegestaan in het kader van het vrij verkeer van goederen en diensten. 

 

Het principe van volledige harmonisatie (optie 1) van de consumentenrichtlijnen impliceert dat de 

Lidstaten op het geharmoniseerde gebied niet langer meer de mogelijkheid hebben om verdergaande 

voorschriften ter bescherming van de consument te hanteren dan op communautair niveau is 

vastgesteld. Hierdoor ontstaat op het geharmoniseerde gebied een eenduidig en uniform Europees 

consumentenrecht dat voor de hele interne markt geldt. Voor de consument heeft dit als voordeel dat 

deze bij een grensoverschrijdende aankoop profiteert van eenzelfde niveau van wettelijke 

bescherming als bij een nationale aankoop. Voor de handelaar heeft volledige harmonisatie als 

voordeel dat hij, voor zover het de  geharmoniseerde normen betreft, ervan uit kan gaan dat deze 

gelijk zijn in elke nieuwe exportmarkt die hij binnen de Europese Unie wil betreden. Zo kan de 

kenbaarheid van het Europese consumentenrecht worden vergroot en kan door meer transparantie en 

lagere nalevingskosten het vertrouwen toenemen om grensoverschrijdende overeenkomsten te 
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sluiten. Door meer handel en betere integratie van de markten en als gevolg daarvan meer 

concurrentie kunnen lagere prijzen en een breder aanbod van producten tot stand komen. Daarnaast 

kan harmonisatie een “level playing field” voor ondernemers creëren: alle ondernemers die actief zijn 

op de interne markt moeten immers aan dezelfde regels voldoen.  

 

Het principe van volledige harmonisatie heeft echter voor de Lidstaten als nadeel dat het een gebrek 

aan flexibiliteit betekent om nationale regelgeving te maken die aansluit bij de voorkeuren of 

specifieke situaties in de Lidstaat. Specifieke nationale omstandigheden kunnen juist nopen tot 

specifieke maatregelen. Door nieuwe (technologische) ontwikkelingen kunnen verdergaande 

beschermingsmaatregelen snel nodig zijn. Het is onduidelijk of bij volledige harmonisatie voldoende 

snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingesprongen. Bovendien rijzen er politieke en praktische 

bezwaren als een reeds bestaand hoog niveau van consumentenbescherming omwille van een 

Europees te bereiken maximum niveau van bescherming zou moeten worden verlaagd. Nederland 

stelt zich daarom op het standpunt dat bij de herziening van het consumentenacquis per deelterrein of 

specifieke bepaling een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van volledige harmonisatie 

voor de werking van de interne markt en de behoefte om nationaal beleidsruimte te behouden om 

nationaal voorschriften terzake te kunnen vaststellen. Hiertussen zal een juist evenwicht moeten 

worden gevonden en steeds zal moeten worden bekeken of volledige harmonisatie wel de meest 

gewenste mate van harmonisatie is. Juist een mix van verschillende vormen van harmonisatie kan 

een uitgebalanceerd stelsel van consumentenbescherming doen ontstaan, dat enerzijds recht doet 

aan het belang van een gelijk speelveld en rechtszekerheid voor de consument en de handelaar en 

dat anderzijds voldoende flexibiliteit bevat voor de Lidstaten om recht te doen aan de specifieke 

nationale omstandigheden. 

 

Nederland is van mening dat het voor een aantal deelgebieden of specifieke bepalingen niet nodig en 

niet zinvol is om te komen tot volledige harmonisatie. Nederland betwijfelt bijvoorbeeld of bij volledige 

harmonisatie van de Richtlijn colportage een extra (positief) effect op de grensoverschrijdende handel 

kan worden bereikt. Ook bij de Richtlijn prijsaanduiding is het de vraag of bij volledige harmonisatie de 

grensoverschrijdende handel zal toenemen. Immers, deze richtlijn is niet van toepassing op 

overeenkomsten die via een communicatiemiddel (zoals het internet) tot stand komen, maar slechts 

op overeenkomsten waarbij de consument de goederen fysiek zal kunnen bekijken (bijvoorbeeld 

verkoop in winkels). De verkoper (in veel gevallen de winkelier) is gehouden om te voldoen aan de 

verplichtingen uit de Richtlijn prijsaanduiding. Het is de vraag of deze verkoper wel wordt belemmerd 

door de omstandigheid dat de regels inzake prijsaanduiding niet in alle Lidstaten gelijk zijn. Ook voor 

de consument is het vraag of hij eerder aankopen in winkels – bijvoorbeeld tijdens de vakantie - zal 

doen indien hij weet dat de regels inzake prijsaanduiding dezelfde zijn als in zijn eigen land.          

Bij de Richtlijn verkoop op afstand daarentegen is het effect van volledige harmonisatie op de 

grensoverschrijdende handel ongetwijfeld sterker. Door moderne communicatiemiddelen – zoals het 

internet – is het voor de consument steeds eenvoudiger geworden grensoverschrijdende aankopen te 

doen. Nederland meent dat consumenten en bedrijven erbij gebaat zijn dat een aantal bepalingen uit 
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deze richtlijn, zoals die betreffende de bedenktermijnen en informatieverplichtingen, volledig wordt 

geharmoniseerd en dus over de gehele interne markt hetzelfde is.  

Daarnaast zijn er ook deelgebieden en specifieke bepalingen die zich naar hun aard niet lenen voor 

volledige harmonisatie. Zo vindt Nederland dat regels inzake contractuele rechtsgevolgen naar hun 

aard niet geschikt zijn om volledig geharmoniseerd te worden. Voor een nadere toelichting hierop 

wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in paragraaf 2.1 en in de antwoorden op de 

vragen E, G1, G2.  

 

Gelet op het voorgaande is Nederland geen principieel tegenstander van volledige harmonisatie van 

het Europese consumentenrecht onder de volgende randvoorwaarden:  

a.  in de eerste plaats zal per deelterrein of specifieke bepaling een afweging wordt gemaakt tussen 

enerzijds het belang van volledige harmonisatie voor de werking van de interne markt en 

anderzijds het belang van de Lidstaten om door middel van verdergaande nationale regelgeving 

recht te doen aan de specifieke nationale belangen, zoals hierboven is omschreven. Nederland is 

dan ook van mening dat het aan de Commissie is om per herzieningsvoorstel het nut en de 

noodzaak van de volledige harmonisatie van de consumentenregels aan te tonen, door middel 

van een gedegen “impact assessment”;   

b.  daarnaast benadrukt Nederland dat bij ieder voorstel voor volledige harmonisatie in ieder geval 

opnieuw zal moeten worden bepaald wat het gewenste niveau van de bescherming van de 

consument is. Hierbij streeft het ernaar om tenminste het door Nederland gekozen niveau van 

bescherming voor consumenten te behouden. Nieuwe of gewijzigde regelgeving ten behoeve van 

consumenten moet  - zoals al eerder is opgemerkt – in ieder geval conform de principes van 

“better regulation” worden beoordeeld. Volledige harmonisatie mag niet leiden tot een lager niveau 

van bescherming; 

c. onder verwijzing naar hetgeen is opgemerkt over de voorgelegde opties, wenst Nederland de 

vragen die overblijven bij minimum harmonisatie of bij volledige harmonisatie te beantwoorden 

aan de hand van de regels van internationaal privaatrecht en het door die regels aangewezen 

recht. Het Europese consumentenrecht is in Nederland hoofdzakelijk geïmplementeerd in het 

Burgerlijk Recht (Burgerlijk Wetboek). Indien een Nederlandse consument een 

grensoverschrijdende overeenkomst heeft gesloten en er nadien een geschil ontstaat met de 

buitenlandse handelaar, dan zijn op dit geschil de bevoegdheidsregels uit de Verordening (EG) nr. 

44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) en 

de conflictregels uit het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst 1980 (Verdrag van Rome) van toepassing. Op grond van Brussel I kan een 

consument onder bepaalde voorwaarden zijn rechtsvordering instellen voor het gerecht van zijn 

woonplaats. Uit het Verdrag van Rome volgt – kort gezegd – dat in geval van 

grensoverschrijdende conflicten tussen consumenten en handelaren de dwingende bepalingen 

van het recht van het land van de consument dienen te worden toegepast. De ontwerpverordening 

Rome I vergroot de parallel tussen de bevoegdheidsregels van Brussel I en de regels inzake 
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toepasselijk recht door te verwijzen naar het recht van de woonplaats van de consument en door 

voor toepassing van de consumentbeschermende regel dezelfde voorwaarden te stellen als 

Brussel I doet. De reikwijdte en toepassing van deze conflictrechtelijke bepalingen zouden sterk 

beperkt worden als bij de herziening van het acquis wederzijdse erkenning ook voor 

privaatrechtelijke kwesties uitgangspunt zou worden. In elk geval zou de verhouding tussen deze 

conflictregels en een wederzijdse erkenningsregeling in het herziene acquis tot veel 

onduidelijkheid leiden. 

 

DEEL II   

 

4 BEANTWOORDING VAN DE SPECIFIEKE CONSUMENTENRECHTELIJKE VRAGEN  

 

4.1 Definitie van “consument” en “professional”  

Vraag B1 

Hoe moeten de begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’ worden gedefinieerd? 

Optie 1: De bestaande definities moeten op één lijn worden gebracht zonder iets aan de werkingssfeer te veranderen. 

Consumenten moeten worden gedefinieerd als natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of 

beroepsactiviteit vallen. Handelaren moeten worden gedefinieerd als (natuurlijke of rechts -) personen die handelen voor 

doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

Optie 2: De begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’ moeten worden verruimd tot natuurlijke personen die handelen voor 

doeleinden die hoofdzakelijk buiten (consument) of hoofdzakelijk binnen (handelaar) hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

 

Nederland ondersteunt het voorstel van de Commissie om in het herzieningstraject aandacht te 

besteden aan het gebruik van de begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’. Het is Nederland ook 

opgevallen dat deze begrippen in de verschillende consumentenrichtlijnen steeds anders worden 

aangeduid of gedefinieerd, zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Daardoor ontbreekt in het 

Europees consumentenrecht een heldere en duidelijke definitie van het begrip ‘consument’ en van het 

begrip ‘handelaar’, dan wel ‘verkoper’18 zoals de handelaar in een aantal richtlijnen ook wel wordt 

aangeduid. 19 Dit is naar de mening van Nederland onwenselijk, omdat het ertoe kan leiden dat  

onduidelijkheid ontstaat over bijvoorbeeld het toepassingsbereik van bepaalde 

consumentenrichtlijnen. Nederland is om die reden voorstander van optie 1. 

 

Nederland is geen voorstander van de verruiming van de begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’, zoals 

de Commissie voorstelt in optie 2. Naar het oordeel van Nederland zal dit juist leiden tot 

onduidelijkheid en afbakeningsproblemen.  

 

4.2  Consumenten die handelen met tussenkomst van een bemiddelaar  

Vraag B2 

Moeten overeenkomsten tussen particulieren als consumentenovereenkomsten worden beschouwd wanneer één van 

                                                 
 
18 De term ‘verkoper’ wordt gehanteerd in de Richtlijn betreffende oneerlijk bedingen in consumentenovereenkomsten en in de Richtlijn prijsaanduiding.  

19 In deze reactie wordt steeds het begrip ‘handelaar gebruikt. 
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de partijen optreedt via een professionele bemiddelaar? 

Optie 1: Status -quo: de consumentenbescherming moet niet worden uitgebreid tot c2c overeenkomsten waarbij één partij voor 

de sluiting van de overeenkomst gebruikmaakt van een professionele bemiddelaar. 

Optie 2: Het begrip ‘consumentenovereenkomst’ moet worden uitgebreid tot situaties waarin één partij optreedt via een 

professionele bemiddelaar. 

 

De Commissie stelt in optie 2 voor het begrip ‘consumentenovereenkomst’ uit te breiden tot situaties 

waarin één partij optreedt via een professionele bemiddelaar. Nederland vraagt zich ten aanzien van 

dit voorstel af of de situatie, waarin een natuurlijke persoon zich bij het sluiten van een overeenkomst 

met een andere natuurlijke persoon laat vertegenwoordigen door een professionele bemiddelaar, zich 

wel voor zal doen in het kader van alle consumentenovereenkomsten die door de acht richtlijnen 

worden bestreken. Naar het oordeel van Nederland zal de genoemde situatie zich vooral voor kunnen 

doen in het kader van consumentenovereenkomsten die vallen onder het bereik van de Richtlijn 

timeshare (de verkoop van een timeshare door een timeshare eigenaar via een bemiddelaar) en de 

Richtlijn consumentenkoop (het voorbeeld dat genoemd wordt door de Commissie is de verkoop van 

een tweedehands auto via een dealer). Omdat de situatie hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing is 

op alle acht richtlijnen, ligt het naar het oordeel van Nederland niet voor de hand een horizontaal 

instrument in te zetten (in dit geval de aanpassing van de definities) om deze problematiek te regelen. 

Het ligt dan veel meer in de reden een specifieke regeling te treffen in de richtlijnen die een terrein 

bestrijken, waarbinnen de problematiek zich wel voor zou kunnen doen. Het Nederlands Burgerlijk 

Wetboek (BW) kent al zo’n regeling voor de consumentenkoop. In artikel 5 van Boek 7 van het BW 

betreffende de consumentenkoop is de volgende bepaling opgenomen: 

“Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, 

dan wordt de koop aangemerkt als een consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde van het sluiten van 

de overeenkomst weet dat de volmachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.” 

Gelet op het voorgaande ondersteunt Nederland optie 1 en wijst het optie 2 af. 

 

4.3  De beginselen van goede trouw en billijke behandeling in het consumentenacquis 

Vraag C 

Moet een horizontaal instrument voor handelaars de algemene verplichting bevatten om volgens de beginselen van 

goede trouw en billijke behandeling te handelen? 

Optie 1: Het horizontaal instrument dient een bepaling te bevatten dat handelaars in het kader van het Europees 

verbintenissenrecht geacht worden te goeder trouw te handelen. 

Optie 2: De status -quo wordt gehandhaafd: geen algemene bepaling. 

Optie 3: Er moet een algemene bepaling worden toegevoegd die zowel op handelaars als op consumenten van toepassing is. 

 

De Commissie stelt in optie 1 voor om in een horizontaal instrument een algemene verplichting voor 

handelaren op te nemen om te handelen volgens de beginselen van goede trouw en billijke 

behandeling. Naar het oordeel van de Commissie zou hiermee een instrument worden gecreëerd, dat 

de rechter kan gebruiken bij de interpretatie van specifieke consumentenregels. Daarnaast zou de 

algemene regel de rechter de mogelijkheid bieden leemtes in het consumentenrecht op te vullen.  

Naar de mening van Nederland bestaat er voor handelaren én ook voor consumenten reeds een 

algemene verplichting om volgens de beginselen van goede trouw en billijke behandeling te handelen. 
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Deze algemene verplichting vormt de basis voor en komt tot uitdrukking in de verschillende 

consumentenrechtelijke regels die zijn opgenomen in de consumentenrichtlijnen – zoals bijvoorbeeld 

artikel 3 van de Richtlijn oneerlijke bedingen20 en artikel 5 van de Richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken21 – en het nationale consumentenrecht van de Lidstaten. De verplichting wordt 

reeds door de rechter betrokken bij de toepassing van een concrete consumentenrechtelijke regel. 

Gelet hierop betwijfelt Nederland of het wel zinvol is de verplichting als zodanig op te nemen in een 

horizontaal instrument. Nederland erkent dat de verplichting in de Lidstaten verschillend wordt 

geïnterpreteerd. De opname van de verplichting in een horizontaal instrument zal hierin echter geen 

verandering brengen. De verplichting blijft een open norm die voor velerlei uitleg vatbaar is. Nederland 

ondersteunt de opties 1 en 3 daarom niet. 

 

Naar het oordeel van Nederland dient gekozen te worden voor optie 2: behoud van de status-quo. 

Overigens acht Nederland het in aanvulling hierop zinvol als op Europees niveau een algemene 

(Europese) uitleg van de beginselen van goede trouw en billijke behandeling, die thans op niveau van 

Lidstaten verschillend worden geïnterpreteerd, wordt ontwikkeld. Een Europese uitleg van deze 

beginselen (waardoor de verplichting om in overeenstemming hiermee te handelen in alle Lidstaten op 

dezelfde wijze wordt toegepast) zou naar het oordeel van Nederland wel een bijdrage kunnen leveren 

aan het bereiken van de door de Commissie in het Groenboek geformuleerde doelstelling: de 

realisatie van een interne markt voor de consument.  

 

4.4  Het bereik van de EU-voorschriften inzake oneerlijke bedingen  

Vraag D1 
In hoeverre moeten de voorschriften inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten ook gelden voor bedingen 

waarover afzonderlijk onderhandeld is? 

Optie 1: De werkingssfeer van de richtlijn inzake oneerlijke bedingen moet worden uitgebreid tot bedingen waarover 

afzonderlijk onderhandeld is. 

Optie 2: Alleen de lijst van bedingen in de bijlage bij de richtlijn moet van toepassing worden verklaard op bedingen waarover 

afzonderlijk onderhandeld is. 

Optie 3: Status -quo: de communautaire voorschriften blijven uitsluitend van toepassing op standaardvoorwaarden of bedingen 

waarover niet onderhandeld is. 

 

De Commissie stelt in de “opties 1 en 2” voor om het bereik van de Richtlijn oneerlijke bedingen dan 

wel de bijlage bij deze richtlijn uit te breiden tot de bedingen waarover afzonderlijk onderhandeld is. Dit 

betekent feitelijk dat alle bedingen in consumentenovereenkomsten – zowel de bedingen waarover 

niet is onderhandeld als ook de bedingen waarover wel afzonderlijk is onderhandeld – onder het 

bereik van de richtlijn zouden komen te vallen. Nederland wijst deze opties af om de volgende reden.  

                                                 
 
20 “Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het 

evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.” 

21 “Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij: 

a) in strijd is met de vereisten van professionele toewijding, en 

b) het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, 

het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.” 
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Partijen zijn vrij om te onderhandelen over de inhoud van de overeenkomst, mits zij daarbij een aantal 

dwingendrechtelijke regels – zoals de in de richtlijnen opgenomen informatieverplichtingen – in acht 

nemen. De bepalingen uit de richtlijn gelden voor de bedingen waarover niet is onderhandeld. 

Nederland is niet bekend met problemen die een ingrijpen in deze contractvrijheid, overeenkomstig de 

door de Commissie voorgestelde opties 1 en 2, rechtvaardigen. Nederland constateert voorts dat de 

Commissie in het Groenboek niet heeft verwezen naar problemen die op dit terrein zouden kunnen 

spelen in andere Lidstaten.  

Gelet op het voorgaande is Nederland voorstander van optie 3. 

 

4.5 Lijst van oneerlijke bedingen 

Vraag D2 

Welke status moet een in een horizontaal instrument op te nemen lijst van oneerlijke bedingen krijgen? 

Optie 1: Status -quo: handhaving van de huidige indicatieve lijst. 

Optie 2: Voor sommige contractvoorwaarden moet een weerlegbaar vermoeden van oneerlijkheid (grijze lijst) worden 

vastgesteld. Deze mogelijkheid combineert het indicatieve karakter van de lijst met de nodige flexibiliteit ten aanzien van de 

beoordeling van eerlijkheid. 

Optie 3: Er moet een lijst – vermoedelijk veel korter dan de bestaande – van voorwaarden worden vastgesteld die in alle 

omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd (zwarte lijst). 

Optie 4: Een combinatie van optie 2 en 3: sommige bedingen worden volledig verboden, terwijl voor de andere een 

weerlegbaar vermoeden van oneerlijkheid moet gelden. 

 

De Nederlandse regeling inzake oneerlijke bedingen omvat één lijst met bedingen die, indien zij 

voorkomen in tegen consumenten gehanteerde algemene voorwaarden, steeds als onredelijk 

bezwarend worden aangemerkt (zwarte lijst) en één lijst met bedingen ten aanzien waarvan het 

weerlegbare vermoeden bestaat dat zij onredelijk bezwarend zijn (grijze lijst). Deze regeling komt 

overeen met optie 4 van de Commissie. Nederland heeft goede ervaringen met de regeling. De 

Nederlandse consumenten en handelaren zijn hiermee vertrouwd. Nederland is daarom voorstander 

van optie 4. Daarbij wordt wel opgemerkt dat Nederland het niveau van consumentenbescherming dat 

nu wordt geboden door de in de Nederlandse wet opgenomen zwarte en grijze lijsten – gelet op de 

goede ervaringen die Nederland hiermee heeft – in ieder geval wenst te handhaven. Indien deze optie 

niet te realiseren blijkt te zijn, staat Nederland ook niet negatief tegenover optie 1: handhaving van de 

status quo.  

 

Nederland wijst de opties 2 en 3 af, omdat deze opties in ieder geval in Nederland en naar alle 

waarschijnlijkheid ook in veel andere Lidstaten, die in hun wetgeving reeds een zwarte lijst van 

oneerlijke bedingen hebben opgenomen, zullen leiden tot een vermindering van het niveau van 

consumentenbescherming.  

Ten aanzien van optie 2 merkt Nederland op dat de consument er nu van op aan kan dat de bedingen 

die zijn opgenomen in de zwarte lijst, onder alle omstandigheden oneerlijk zijn. Indien optie 2 wordt 

gevolgd, bestaat deze zekerheid niet meer. De zwarte lijst – van bedingen die steeds als oneerlijk 

gelden – wordt in dat geval immers een grijze lijst – van bedingen waarvan wordt vermoed dat ze 

oneerlijk zijn. 
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In optie 3 spreekt de Commissie alleen over een korte zwarte lijst van bedingen die onder alle 

omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Nederland vindt het belangrijk dat er naast zo’n 

zwarte lijst ook een grijze lijst is met bedingen waarvan vermoed wordt dat zij oneerlijk zijn. Nederland 

mist dit in deze optie. 

 

4.6 De werkingssfeer van de beoordeling van het oneerlijke karakter  

Vraag D3 

Moet de werkingssfeer van de beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen worden uitgebreid? 

Optie 1: De beoordeling van oneerlijke bedingen moet worden uitgebreid tot het voorwerp van de overeenkomst en de prijs. 

Optie 2: Status -quo: de beoordeling van oneerlijke bedingen moet in haar huidige vorm gehandhaafd blijven. 

 

Nederland is er geen voorstander van dat de rechter de volledige overeenkomst zou moeten toetsen 

en daarbij dus ook de gelijkwaardigheid van enerzijds de krachtens de overeenkomst verschuldigde 

prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten 

zou moeten beoordelen. Gelet hierop is Nederland van oordeel dat de huidige werkingssfeer van de 

beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen gehandhaafd moet blijven. Nederland wijst optie 

1 daarom af en steunt optie 2. 

 

4.7 Informatieverplichtingen 

Vraag E 

Welke verbintenisrechtelijke gevolgen moeten worden verbonden aan het niet verstrekken van de in het 

consumentenacquis voorgeschreven informatie? 

Optie 1: De bedenktijd, bij wijze van uniforme rechtsmogelijkheid wegens het niet voldoen aan de informatievereisten, moet 

worden uitgebreid tot bv. drie maanden. 

Optie 2: Er moeten verschillende rechtsmogelijkheden komen voor inbreuken op verschillende categorieën 

informatieverplichtingen: sommige inbreuken in de precontractuele en contractuele fase moeten aanleiding geven tot 

rechtsmogelijkheden (bv. bij onjuiste informatie over de prijs van een product moet de consument het recht krijgen de 

overeenkomst nietig te laten verklaren), terwijl andere nalatigheden rond de informatieverstrekking anders moeten worden 

behandeld (bv. verlenging van de bedenktijd of afwezigheid van een boetebeding). 

Optie 3: Status -quo: De verbintenisrechtelijke gevolgen van het niet verstrekken van informatie blijven voor verschillende 

soorten overeenkomsten verschillend geregeld. 

 

In optie 2 stelt de Commissie voor om voor consumenten verschillende rechtsmogelijkheden in te 

voeren. Nederland is voorstander van deze optie, maar heeft daarbij nog wel de volgende 

opmerkingen. 

De in de Europese richtlijnen opgenomen informatieverplichtingen hebben verschillende 

achtergronden. In grote lijnen kunnen twee categorieën informatieverplichtingen worden 

onderscheiden. In de eerste plaats zijn er voorschriften die de handelaren verplichten voorafgaand 

aan het sluiten van de overeenkomst informatie aan de consument te verstrekken, zoals bijvoorbeeld 

artikel 4 van de Richtlijn koop op afstand. Met deze voorschriften wordt beoogd dat de consument 

tijdig over alle informatie kan beschikken, die van belang is bij het maken van de beslissing om al dan 

niet over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst. 
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Daarnaast zijn er voorschriften die de handelaar verplichten na het sluiten van de overeenkomst 

informatie aan de consument te verstrekken, zoals bijvoorbeeld artikel 5 van de Richtlijn koop op 

afstand. Deze voorschriften hebben als doel de consument te informeren over zijn rechten en plichten 

die voortvloeien uit de overeenkomst.  

 

De niet-nakoming van de informatieverplichtingen heeft verschillende gevolgen. Hiermee zou rekening 

moeten worden gehouden bij het vaststellen van de verbintenisrechtelijke gevolgen van de niet-

nakoming van deze verplichtingen. Indien de eerste categorie informatieverplichtingen niet wordt 

nagekomen, heeft dit tot gevolg dat de consument op het moment van de totstandkoming van de 

overeenkomst niet goed geïnformeerd is. Het is dan goed mogelijk dat de consument een besluit heeft 

genomen, dat hij, als hij wel over alle informatie had kunnen beschikken, misschien niet had genomen. 

Naar het oordeel van Nederland is het in dat geval niet onredelijk dat de consument de overeenkomst 

kan beëindigen. Indien de tweede categorie informatieverplichtingen niet is nagekomen, heeft dit tot 

gevolg dat de consument niet goed op de hoogte is van zijn rechten en plichten. Indien artikel 5 van 

de Richtlijn koop op afstand bijvoorbeeld niet is nagekomen, kan dit tot gevolg hebben dat de 

consument te laat tot de ontdekking komt dat hij een herroepingsrecht heeft. Naar het oordeel van 

Nederland zou het in dit geval redelijk zijn als de periode waarbinnen het herroepingsrecht door de 

consument mag worden ingeroepen, wordt verlengd. 

 

In optie 1 stelt de Commissie voor om het niet verstrekken van informatie te sanctioneren met een 

verlenging van de bedenktijd tot bijvoorbeeld drie maanden. Nederland wijst deze optie af om de 

volgende redenen.  

In de eerste plaats verwijst Nederland naar de opmerkingen die in hoofdstuk 2 zijn gemaakt ten 

aanzien van de gefragmenteerde aanpak van de Commissie terzake van de introductie van 

verbintenisrechtelijke gevolgen van het niet naleven van Europese regels en de rechtsmogelijkheden 

voor consumenten. Naar het oordeel van Nederland zouden in de Europese richtlijnen geen concrete 

verbintenisrechtelijke gevolgen – zoals vernietiging of ontbinding van de overeenkomst – moeten 

worden opgenomen. Zoals Nederland in hoofdstuk 2 reeds heeft betoogd, zou dit te veel ingrijpen in 

het nationale overeenkomstenrecht en procesrecht. In plaats daarvan zou volstaan kunnen worden 

met de opname van een aantal uitgangspunten voor de door de Lidstaten in te voeren 

verbintenisrechtelijke gevolgen (naar analogie van bijvoorbeeld artikel 11 van de Richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken22 betreffende de door de Lidstaten te nemen passende en doeltreffende middelen 

teneinde de consument in de gelegenheid te stellen in rechte te kunnen optreden tegen oneerlijke 

handelspraktijken). In de richtlijnen zou bijvoorbeeld bepaald kunnen worden dat de Lidstaten zorgen 

voor de invoering van passende en doeltreffende middelen ter bestrijding van overtreding van de 

informatieverplichtingen, zodat de naleving hiervan in het belang van de consumenten kan worden 

afgedwongen. Voorts kan bepaald worden dat de Lidstaten er in ieder geval voor zorg dragen dat bij 

                                                 
 
22 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 

consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”). 
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overtreding van de eerste categorie informatieverplichtingen, de consument de mogelijkheid heeft de 

overeenkomst te beëindigen. Bij overtreding van de tweede categorie informatieverplichtingen zou de 

consument de gelegenheid moeten krijgen langer gebruik te maken van de rechten die voorvloeien uit 

de overeenkomst of de consument dient langer de tijd te krijgen om bepaalde uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen na te komen. Het is dan vervolgens aan de Lidstaten hiervoor een 

regeling te treffen in de nationale wetgeving.  

Daarnaast wijst Nederland er bovendien op dat een uitbreiding van de bedenktijd niet in alle gevallen 

een effectieve sanctie zal zijn.  

Indien optie 2 niet haalbaar blijkt te zijn, is Nederland voorstander van de status quo (optie 3). 

 

4.8  Herroepingsrecht 

4.8.1  De afkoelingsperiodes 

Vraag F1:  

Moet de lengte van de bedenktijd in het hele consumentenacquis worden gelijkgetrokken? 

Optie 1: Er moet één bedenktijd komen voor alle gevallen waarin de consumentenrichtlijnen de consument het recht geven de 

overeenkomst te herroepen, bv. 14 kalenderdagen. 

Optie 2: Er moeten twee categorieën richtlijnen worden onderscheiden, elk met een eigen bedenktijd (bv. 10 kalenderdagen 

voor huis -aan-huisverkoop en op afstand gesloten overeenkomsten tegen 14 kalenderdagen voor timesharing). 

Optie 3: Status -quo: de bedenktijd moet in het consumentenacquis niet gelijk worden getrokken; die moet geregeld worden in 

de sectoriële wetgeving. 

 

Nederland schaart zich achter de bevindingen van de Commissie, dat in de Richtlijn timeshare, de 

Richtlijn koop op afstand en de Colportagerichtlijn aan consumenten een bedenktermijn geboden 

wordt waarin zij zonder extra kosten de overeenkomst kunnen herroepen. De lengte van deze 

bedenktermijn is in elk van deze richtlijnen verschillend. In de Richtlijn timeshare is deze periode 

gesteld op 10 kalenderdagen, in de Richtlijn koop op afstand is de periode gesteld op tenminste 7 

werkdagen en in de Colportagerichtlijn is deze periode gesteld op tenminste 7 dagen. Niet alleen 

verschilt de termijn in de richtlijnen, ook de gekozen terminologie laat verschillen zien. De Commissie 

is zich bewust dat dit verschil rechtsonzekerheid met zich meebrengt voor consumenten.  

De verschillen in termijnen veroorzaken onduidelijkheid voor consumenten en handelaren. In het 

Groenboek stelt de Commissie de vraag of de lengte van de bedenktermijnen in het hele 

consumentenacquis gelijkgetrokken moet worden. Nederland stelt zich op het standpunt dat het 

inderdaad de rechtszekerheid ten goede komt als de bedenktermijnen gelijkgetrokken worden. 

Nederland is voorstander van optie 2 in het Groenboek. De richtlijnen, de huidige en eventuele 

toekomstige, moeten in twee categorieën verdeeld worden. Voor de Richtlijn koop op afstand en de 

Colportagerichtlijn zou dezelfde bedenktermijn moeten gelden. Voor de Richtlijn timeshare zou een 

andere bedenktermijn moeten gelden. Wel moet gekozen worden voor gelijke terminologie. Nederland 

geeft daarbij de voorkeur om de bedenktermijn uit te drukken in kalenderdagen. Nederland is van 

mening dat de aard van de “timeshare-overeenkomst” (onder andere het vaak grote financiële belang 

voor de consument en de vaak lange looptijd van de overeenkomst) het rechtvaardigt om een langere 

bedenktermijn aan de consument te gunnen. De door de Commissie voorgestelde termijnen van 10 en 

14 kalenderdagen kunnen op instemming van Nederland rekenen. In de toekomst zouden de 
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richtlijnen binnen het kader van de twee categorieën geplaatst kunnen worden. In het licht van het 

voorgaande voelt Nederland er dan ook niet voor één termijn te hanteren (optie 1) en ook optie 3 

voldoet niet aan de wensen. De status quo brengt onnodige rechtsonzekerheid met zich mee.  

 

4.8.2  De uitoefening van het herroepingsrecht 

Vraag F2 

Hoe moet het herroepingsrecht worden uitgeoefend? 

Optie 1: Status -quo: de lidstaten moeten vrij blijven de vorm van de kennisgeving van opzegging te bepalen. 

Optie 2: Er moet één uniforme procedure voor de kennisgeving van opzegging in het hele consumentenacquis worden 

vastgesteld. 

Optie 3: Voor de kennisgeving van opzegging moeten geen vormvereisten gelden. De consument kan de overeenkomst dan 

op alle mogelijke manieren herroepen (ook door de goederen te retourneren). 

 

De Commissie stelt dat in de richtlijnen verschillende regels gelden voor de uitoefening van het 

herroepingsrecht. Ook de implementatie laat verschillen zien. In sommige Lidstaten moet de 

consument de handelaar eerst op de hoogte stellen, terwijl in andere Lidstaten de consument de 

goederen direct retour kan zenden. Deze verschillen kunnen een barrière vormen voor het doen van 

grensoverschrijdende aankopen. Nederland is het eens met de Commissie dat het voor de consument 

en de handelaar duidelijk moet zijn op welke manier gebruik gemaakt kan worden van het 

herroepingsrecht. Nederland is echter van mening dat het hiervoor niet noodzakelijk is om in de 

richtlijn vormvereisten op te nemen. Naar het oordeel van Nederland zou in plaats daarvan 

bijvoorbeeld in de Richtlijn koop op afstand wel meer nadruk gelegd moeten worden op de naleving 

van de informatievoorschriften (artikel 5). De wijze waarop van het herroepingsrecht gebruik gemaakt 

kan worden, is mede afhankelijk van de manier waarop de handelaar de goederen geretourneerd wil 

hebben. De handelaar zou daarom op basis van de in de Richtlijn koop op afstand opgenomen 

informatievoorschriften in ieder geval verplicht moeten zijn om de consument te voorzien van 

duidelijke informatie omtrent de wijze waarop hij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en de 

wijze waarop de goederen retour gezonden moeten worden. Het is voor de naleving van de 

informatievoorschriften van groot belang dat zowel de consument als de handelaren een goede 

voorlichting krijgen over de inhoud van de informatieverplichtingen. De handelaar moet zich er 

bijvoorbeeld van bewust zijn, dat hij na de uitoefening van het herroepingsrecht bij de consument 

slechts de kosten in rekening kan brengen die rechtstreeks voortkomen uit het terugzenden van de 

goederen.  

 

Gelet op het voorgaande is Nederland voorstander van optie 1: handhaving van de status quo. Naar 

het oordeel van Nederland zijn de opties 2 en 3 niet in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel en is hierbij geen sprake van een juist evenwicht tussen het 

beschermingsniveau voor de consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. Optie 2 

leidt voor de handelaren tot een aanzienlijke toename van verplichtingen en belemmeringen in de 

bedrijfsvoering, terwijl – zoals blijkt uit het voorgaande – Nederland van oordeel is dat dit niet 

noodzakelijk is voor de werking van de interne markt. Optie 3 leidt tot teveel rechtsonzekerheid voor 

de handelaar. Deze weet immers niet waar hij aan toe is als de consument alle vrijheid wordt geboden 
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bij het inroepen van het herroepingsrecht en het naar aanleiding daarvan retourneren van de 

goederen.  

 

4.8.3  De contractuele consequenties van de herroeping  

Vraag F3  

Welke kosten moeten de consument in het geval van herroeping in rekening worden gebracht? 

Optie 1: De huidige regelgevingsopties moeten worden afgeschaft – aan de consument worden in dat geval geen kosten in 

rekening gebracht als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt. 

Optie 2: De bestaande mogelijkheden moeten algemeen gaan gelden: aan de consumenten worden dezelfde kosten in 

rekening gebracht wanneer zij van hun herroepingsrecht gebruik maken, ongeacht de soort overeenkomst. 

Optie 3: Status -quo: De huidige regelgevingsopties moeten worden gehandhaafd. 

 

Nederland stelt voorop dat het van mening is dat het voor de consument duidelijk en begrijpelijk moet 

zijn op welk moment en onder welke voorwaarden hij van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken. 

Daarnaast is Nederland van mening dat de consument bij de uitoefening van het herroepingsrecht 

slechts de rechtstreekse kosten in rekening kunnen worden gebracht. In de Richtlijn koop op afstand 

en in de richtlijn Timesharing  is reeds voorzien in een bepaling die dit voorschrij ft. In de 

Colportagerichtlijn ontbreekt een soortgelijke bepaling. Naar het oordeel van Nederland dient het 

bereik van het voorschrift te worden uitgebreid tot het terrein dat wordt bestreken door de 

Colportagerichtlijn (optie 2).  

In de derde plaats is Nederland van mening dat de huidige bepaling in artikel 6 lid 2 van de Richtlijn 

koop op afstand, op basis waarvan de consument in staat moet zijn de reeds gemaakte kosten 

vergoed te krijgen, bijvoorbeeld wanneer al een deel van de aankoopprijs is voldaan, in stand moet 

blijven.  

Tot slot vindt Nederland het – zoals reeds is opgemerkt in het antwoord op vraag F2 – belangrijk dat 

er goede voorlichting is aan de handelaar en de consument over de al bestaande 

informatieverplichtingen in artikel 4 en 5 van de Richtlijn koop op afstand. De handelaar moet 

duidelijke informatie verstrekken aan de consument. De consument moet voorafgaand aan het sluiten 

van de overeenkomst in ieder geval gewezen worden op zijn herroepingsrecht en de kosten die in 

rekening worden gebracht als hij dit recht uitoefent. Een goede voorlichting over deze voorschriften 

komt de naleving en handhaving hiervan ten goede.  

 

Nederland staat gelet op het bovenstaande positief tegenover optie 2.  

De status quo van optie 3 creëert volgens Nederland rechtsonzekerheid voor de consument, doordat  

geen eenduidig systeem wordt gehanteerd. Nederland vindt het redelijk dat aan de consument de 

rechtstreeks met de uitoefening van het herroepingsrecht verband houdende kosten in rekening 

kunnen worden gebracht. Optie 1 sluit dit uit en is daarom naar het oordeel van Nederland onredelijk 

bezwarend voor de handelaren. Zij zouden immers voor de extra kosten van de retourprocedure 

moeten opdraaien.  

 

4.8.4  Algemene contractuele rechtsmogelijkheden (paragraaf 4.9 van bijlage I bij het 

Groenboek) 
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Vraag G1 

Moet het horizontale instrument in algemene contractuele rechtsmogelijkheden voor de consument voorzien? 

Optie 1: Status -quo: de bestaande wetgeving voorziet in rechtsmogelijkheden die beperkt zijn tot bepaalde soorten 

overeenkomsten (bv. verkoopovereenkomsten). De algemene contractuele rechtsmogelijkheden moeten in de nationale 

wetgeving geregeld worden. 

Optie 2: De consument moet de beschikking krijgen over algemene contractuele rechtsmogelijkheden bij een inbreuk op elk 

type consumentenovereenkomst. Hierbij valt te denken aan het recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen, 

korting te vragen of betaling te weigeren. 

 

Nederland is van oordeel dat optie 1 gevolgd zou moeten worden en heeft daarvoor de volgende 

redenen.  

 

In optie 2 doet de Commissie het voorstel in het Europees consumentenrecht (in een horizontaal 

instrument) algemene contractuele rechtsmogelijkheden voor consumenten op te nemen. Zoals in 

hoofdstuk 2 en in het antwoord op vraag E reeds is aangegeven, is Nederland hiervan geen 

voorstander. Nederland is namelijk van oordeel dat het aan de Lidstaten is in de nationale wetgeving 

te bepalen over welke concrete contractuele rechtsmogelijkheden een consument kan beschikken. In 

de Europese regelgeving kunnen hiervoor wel uitgangspunten worden geformuleerd (naar analogie 

van bijvoorbeeld artikel 11 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken betreffende de door de 

Lidstaten te nemen passende en doeltreffende maatregelen teneinde de consument in de gelegenheid 

te stellen in rechte te kunnen optreden tegen oneerlijke handelspraktijken). In de richtlijnen zou 

bijvoorbeeld bepaald kunnen worden dat de Lidstaten zorgen voor de invoering van passende en 

doeltreffende middelen ter bestrijding van overtreding van het consumentenrecht, zodat de naleving 

hiervan in het belang van de consumenten kan worden afgedwongen. Voorts kan bepaald worden dat 

de Lidstaten in ieder geval ervoor zorg dragen dat bij overtreding van bepaalde voorschriften de 

consument de mogelijkheid moet krijgen om: 

- de overeenkomst of een onderdeel daarvan te beëindigen of 

- de schade die hij als gevolg van de overtreding van het voorschrift door de handelaar heeft 

geleden, op de handelaar te verhalen. 

Nederland merkt voorts op dat inbreuken op de Europeesrechtelijke regels verschillende gevolgen 

hebben. Hiermee zou rekening moeten worden gehouden bij het vaststellen van de contractuele 

rechtsmogelijkheden voor de consument. Naar het oordeel van Nederland zou per 

consumentenrechtelijke regel bezien moeten worden welke contractuele rechtsmogelijkheid daarbij 

het beste past. Gelet hierop is een horizontaal instrument in dit geval niet geschikt.  
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4.8.5 Algemeen recht op schadevergoeding (paragraaf 4.10 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag G2 

Moet het horizontaal instrument de consument een algemeen recht op schadeloosstelling bij inbreuk op een 

overeenkomst verlenen? 

Optie 1: Status -quo: contractuele schadeloosstelling moet geregeld blijven bij nationale wetgeving, behalve wanneer het 

communautaire acquis daarin voorziet (bv. pakketreizen). 

Optie 2: De consument moet een algemeen recht op schadeloosstelling krijgen – hij moet schadevergoeding kunnen eisen 

voor alle inbreuken, ongeac ht het soort inbreuk en de aard van de overeenkomst. Het blijft aan de lidstaten om te bepalen welk 

soort schade wordt vergoed. 

Optie 3: Er moet een algemeen recht op schadeloosstelling komen voor althans de zuiver economische (materiële) schade die 

de consument door de inbreuk heeft geleden. Het staat de lidstaten dan vrij het niet-economische verlies (bv. morele schade) 

te regelen. 

Optie 4: De consument moet een algemeen recht op schadeloosstelling krijgen voor de zuiver economische (materiële) en de 

morele schade. 

 

Nederland is geen voorstander om in de Europese regelgeving een concrete regeling op te nemen op 

basis waarvan de consument schadevergoeding kan eisen, om de redenen die reeds zijn genoemd in 

het antwoord op vraag G1 ten aanzien van het voorstel van de Commissie om in een horizontaal 

instrument in algemene contractuele rechtsmogelijkheden voor de consument voorzien. Nederland 

wijst de opties 2 tot en met 4 daarom af. Nederland steunt optie 1.  

 

4.9 Specifieke regels van toepassing op de consumentenkoop (paragraaf 5 van bijlage I bij 

het Groenboek) 

4.9.1 Soorten van overeenkomsten die worden bestreken door de regels inzake de verkoop 

van consumptiegoederen (paragraaf 5.1 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag H1 

Moeten de regels inzake de verkoop van consumptiegoederen ook gaan gelden voor andere soorten overeenkomsten 

waarbij aan de consument goederen of digitale inhouden geleverd worden?  

Optie 1: Status -quo: de werkingssfeer blijft beperkt tot de verkoop van consumptiegoederen, met als enige uitzondering 

goederen die nog geproduceerd moeten worden. 

Optie 2: De werkingssfeer wordt uitgebreid tot andere soorten overeenkomsten waarbij goederen aan consumenten geleverd 

worden (bv. autoverhuur). 

Optie 3: De werkingssfeer wordt uitgebreid tot andere soorten overeenkomsten waarbij digitale inhouden aan consumenten 

geleverd worden (bv. muziek van internet). 

Optie 4: combinatie van optie 2 en 3. 

 

De Richtlijn consumentenkoop ziet toe op overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. 

Andere soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten betreffende autoverhuur of het 

via het internet downloaden van digitale bestanden, vallen buiten het bereik van de richtlijn. De 

Commissie duidt dit aan als een lacune in de consumentenkoopregels. Met name het feit dat 

consumenten geen bescherming genieten voor digitale diensten, ziet de Commissie als een probleem; 

immers, het merendeel van de consumenten maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet hun 

biedt.  
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Nederland is in beginsel voorstander van de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn tot 

andere soorten overeenkomsten waarbij goederen of digitale inhouden aan consumenten worden 

geleverd (optie 4). Tegelijkertijd meent Nederland wel dat de Commissie een gedegen “impact 

assesment” dient te maken over de gevolgen van de voorgestelde uitbreidingen. Nederland stelt voor 

te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat de Richtlijn consumentenkoop van toepassing wordt 

verklaard op de genoemde andere soorten overeenkomsten. Naar het oordeel van Nederland zouden 

de overeenkomsten betreffende de verhuur van goederen (genoemd in optie 2) overigens aangemerkt 

moeten worden als overeenkomsten tot het leveren van diensten. Bij een overeenkomst inzake 

autoverhuur wordt geen goed geleverd, maar wordt een dienst verstrekt, te weten een tijdelijk 

gebruiksrecht van een auto. Nederland is in het bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op  de vraag 

in hoeverre het mogelijk is de Richtlijn consumentenkoop van toepassing te verklaren op 

overeenkomsten betreffende de verlening van diensten in het algemeen, en de verhuur van goederen 

in het bijzonder. Hiervoor is nader onderzoek nodig, omdat de aard van overeenkomsten waarbij 

diensten worden verleend verschilt van de overeenkomsten waarbij stoffelijke goederen worden 

verkocht. De bepalingen uit de Richtlijn consumentenkoop – die gericht zijn op overeenkomsten 

betreffende de verkoop van goederen –  lenen zich er niet voor om zonder meer van toepassing te 

worden verklaard op overeenkomsten waarbij diensten worden aangeboden. De geschillen die 

kunnen ontstaan in het kader van overeenkomsten tot het verrichten van diensten gaan vaak niet 

alleen over de klachten betreffende bijvoorbeeld de gehuurde auto zelf, maar ook over de 

bijbehorende dienstverlening.  

 

Tot slot merkt Nederland op dat bij de voorgestelde uitbreiding goed rekening moet worden gehouden 

met de verplichtingen die Richtlijn 2006/123/EG (Dienstenrichtlijn) met zich brengt ten behoeve van de 

bescherming van afnemers (zie artikelen 19 tot en met 21). Deze richtlijn omvat een fors aantal 

informatieverplichtingen voor handelaren ten opzichte van de afnemers van diensten, of het nu om 

consumenten of om andere ondernemers gaat. Additionele verplichtingen ter bescherming van de 

consument zullen goed moeten worden getoetst op noodzakelijkheid en evenredigheid en geen 

onevenredige extra lasten voor het bedrijfsleven met zich mee moeten brengen. 

 

4.9.2 Tweedehands goederen die op openbare veilingen worden verkocht (paragraaf 5.2 van 

bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag H2 

Moeten de regels inzake de verkoop van consumptiegoederen ook gaan gelden voor tweedehands goederen die op 

openbare veilingen worden verkocht? 

Optie 1: Ja. 

Optie 2: Neen, die moeten van de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht worden uitgesloten. 

 

Onder het begrip ‘consumptiegoederen’ wordt in de Richtlijn consumentenkoop alle roerende 

lichamelijke zaken verstaan (behalve goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden 

verkocht en goederen die in een bepaald volume of bepaalde hoeveelheid op de markt worden 

gebracht, zoals water of gas). Tweedehands goederen vallen dus, tenzij zij gerechtelijk worden 
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verkocht, ook onder de definitie van consumptiegoederen. De richtlijn bepaalt in artikel 1 lid 3 dat 

Lidstaten kunnen bepalen dat tweedehands goederen die worden verkocht op een openbare veiling, 

waarop de consument in eigen persoon aanwezig kan zijn, niet als ‘consumptiegoederen’ worden 

beschouwd. Nederland heeft geen gebruik  gemaakt van deze optionele bepaling. De Nederlandse 

consument krijgt ten aanzien van de door hem in persoon op een veiling aangeschafte tweedehands 

goederen dezelfde bescherming als een consument die tweedehands goederen heeft aangeschaft 

anders dan op een veiling. Om die reden heeft Nederland er geen bezwaren tegen als de regels 

inzake de verkoop van consumptiegoederen gaan gelden voor tweedehands goederen die op  

openbare veilingen worden verkocht. Nederland kiest voor optie 1.  

 

Nederland zou voorts graag willen dat de Commissie onderzoekt of de Richtlijn consumentenkoop (al 

dan niet gedeeltelijk) ook van toepassing zou moeten worden verklaard op online veilingen. Online 

veilingen hebben de afgelopen periode sterk in populariteit gewonnen. Online veilingen hebben 

meestal een openbaar karakter. Aan een online veiling op een website gericht op consumenten, kan 

iedere consument op elk moment meedoen door een bod uit te brengen. Op dit moment zijn de 

bepalingen van de Richtlijn consumentenkoop echter nog niet van toepassing op deze online 

veilingen.  

 

4.9.3 Algemene verplichtingen van de verkoper – levering en conformiteit (paragraaf 5.3 van 

bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag I1:  

Hoe moet het begrip ‘levering’ worden gedefinieerd? 

Optie 1: Onder ‘levering’ moet worden verstaan dat de consument de goederen daadwerkelijk in ontvangst neemt (d.w.z. de 

goederen worden de consument overhandigd). 

Optie 2: Onder ‘levering’ moet worden verstaan dat de goederen op een in de overeenkomst genoemd tijdstip en genoemde 

plaats ter beschikking van de consument worden gesteld. 

Optie 3: Onder ‘levering’ moet in de regel worden verstaan dat de consument de goederen fysiek in ontvangst neemt, voor 

zover de partijen niet anders zijn overeengekomen. 

Optie 4: Status -quo: het begrip ‘levering’ wordt niet gedefinieerd. 

 

Nederland ondersteunt dat de Commissie het begrip levering wil definiëren. Het is voor consumenten 

en handelaren van groot belang om te weten wanneer sprake is van de levering. Dit is namelijk het 

moment waarop bepaalde rechten en plichten van consumenten en handelaren ingaan. Indien het 

begrip in iedere Lidstaat op een andere wijze gedefinieerd wordt, kan dit een barrière opwerpen voor 

grensoverschrijdende aankopen. Gelet hierop valt voor Nederland optie 4 in ieder geval af. 

 

Naar het oordeel van Nederland is voor de levering het moment waarop de consument het goed in 

eigendom krijgt overgedragen en in zijn bezit krijgt, bepalend (artikelen 7:9 en 7:10 BW). Dit hoeft niet 

altijd samen te vallen met het moment dat de consument de goederen daadwerkelijk in handen krijgt. 

Het gaat erom dat de consument het goed binnen zijn macht heeft. De consument zou bijvoorbeeld 

met de handelaar kunnen afspreken dat het goed niet bij hem, maar bij een derde wordt afgeleverd. 

Deze derde houdt het goed vervolgens voor de consument, totdat hij het goed komt ophalen. Het 
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voorgaande strookt niet met opties 1 en 3. Nederland is derhalve van mening dat het begrip levering 

gedefinieerd dient te worden overeenkomstig optie 2.  

 

4.9.4 De risico-overdracht bij de consumentenkoop (paragraaf 5.4 van bijlage I bij het 

Groenboek) 

Vraag I2 

Hoe moet de risico-overdracht bij de verkoop van consumptiegoederen worden geregeld? 

Optie 1: De risico-overdracht moet op communautair niveau geregeld worden en gekoppeld worden aan het tijdstip van 

levering. 

Optie 2: Status -quo: de risico-overdracht moet door de lidstaten geregeld worden, met als gevolg dat er verschillen blijven 

bestaan. 

 

Het is voor de consument van groot belang te weten wanneer de zaak voor zijn risico is. Indien dit in 

iedere Lidstaat op een andere wijze gedefinieerd wordt, kan dit een barrière opwerpen voor 

grensoverschrijdende aankopen. Gelet hierop valt voor Nederland optie 2 in ieder geval af. 

Het ligt in de rede dat de risico-overdracht plaatsvindt op het moment van aflevering. Het goed bevindt 

zich op dat moment immers niet langer in de macht van de handelaar. Nederland steunt daarom optie 

1. 

 

4.9.5 Conformiteit (paragraaf 5.5 van bijlage I bij het Groenboek) en Garantietermijnen 

(paragraaf 5.5.2 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vragen J1 en J2 

Moet het horizontaal instrument de garantietermijnen in het geval van gebrek aan overeenstemming verlengen met de 

periode gedurende welke reparaties werden uitgevoerd? 

Optie 1: Status -quo: geen wijziging. 

Optie 2: Ja. Het horizontaal instrument moet bepalen dat de wettelijke garantie wordt 

verlengd met de periode gedurende welke de consument de goederen wegens uitgevoerde reparaties niet kon gebruiken. 

 

Moet bij de reparatie van goederen de garantie automatisch worden uitgebreid tot terugkerende gebreken? 

Optie 1: Status -quo: de garantie moet niet worden uitgebreid. 

Optie 2: De wettelijke garantietermijn moet worden verlengd met een na de reparatie vast te stellen periode ter dekking van 

eventuele reparaties wegens hetzelfde gebrek. 

 

In artikel 3 van de Richtlijn consumentenkoop is bepaald dat de consument het recht heeft de 

handelaar aan te spreken in geval van een gebrek aan het goed dat hij van de handelaar heeft 

gekocht, waardoor dit goed niet in overeenstemming is met de verwachtingen die hij hiervan mocht 

hebben op basis van de met de handelaar gesloten overeenkomst (conformiteitseis). Indien sprake is 

van non-conformiteit, heeft de consument het recht om het kosteloze herstel of de kosteloze 

vervanging van het goed te verlangen (binnen een redelijke termijn). Indien dat onmogelijk of buiten 

verhouding zou zijn, kan de consument ingevolge artikel 3 lid 5 een passende prijsvermindering of de 

ontbinding van de koopovereenkomst verlangen. Ingevolge artikel 5 lid 1 van de Richtlijn 

consumentenkoop kan de consument deze rechten in ieder geval uitoefenen binnen een termijn van 

twee jaar na de aflevering van het goed.  
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De Nederlandse regeling inzake de consumentenkoop kent geen vaste (verval)termijn bij het 

verstrijken waarvan de consument geen beroep meer kan doen op de rechtsgevolgen van non-

conformiteit. In plaats daarvan heeft Nederland bij de implementatie van de Richtlijn 

consumentenkoop gekozen voor een soepeler systeem op basis waarvan ook na meer dan twee jaar 

kan blijken dat het goed niet aan de overeenkomst beantwoordt, en de consument zijn rechten bij non-

conformiteit kan uitoefenen. Nederland heeft voor dit systeem gekozen omdat met name bij duurzame 

consumptiegoederen – zoals bijvoorbeeld auto’s – de levensduur daarvan veelal langer is dan twee 

jaar. Indien zo’n duurzaam goed na drie jaar niet meer voldoet aan de verwachtingen die de 

consument hiervan mocht hebben, is het naar het oordeel van Nederland redelijk dat de consument 

ook dan nog een beroep kan doen op de conformiteitseis. Met dit systeem wordt naar het oordeel van 

Nederland meer recht gedaan aan de verscheidenheid van goederen. De termijn waarbinnen de 

consument zich kan beroepen op non-conformiteit zal op basis van dit systeem voor duurzame 

goederen derhalve langer zijn dan twee jaar. Bij consumptiegoederen met een korte duurzaamheid – 

zoals bijvoorbeeld kleine keukenapparaten – zal de termijn daarentegen niet meer zijn dan het in de 

Richtlijn consumentenkoop voorgeschreven minimum van twee jaar. Het is voor de consument bij de 

aankoop van deze goederen immers te verwachten dat deze goederen na het verloop van die twee 

jaar versleten raken en gebreken gaan vertonen. De consument kan in dat geval niet meer zeggen dat 

het goed niet aan de overeenkomst beantwoordt.  

 

Gezien dit systeem ligt het niet voor de hand om de garantietermijn uit te bereiden bij terugkerende 

gebreken. Gelet op het voorgaande wijst Nederland optie 2 bij vraag J1 en optie 2 bij vraag J2 af. 

Nederland kiest daarom voor optie 1 bij vraag J1 en optie 1 bij vraag J2, met dien verstande dat 

Nederland ervan uitgaat dat hierbij sprake is van handhaving van de status quo, waarbij ruimte wordt 

gelaten aan de Lidstaten om verdergaande maatregelen te nemen (minimum harmonisatie).   

 

4.9.6  Tweedehands goederen (paragraaf 5.5.4 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag J3  

Moeten er specifieke regels komen voor tweedehands  goederen? 

Optie 1: Een horizontaal instrument moet geen uitzondering voor tweedehands goederen maken: de verkoper en de 

consument kunnen in dat geval voor gebreken aan tweedehands  goederen geen kortere garantietermijn overeenkomen. 

Optie 2: Een horizontaal instrument moet specifieke regels voor tweedehands  goederen omvatten: de verkoper en de 

consument kunnen een kortere garantietermijn voor gebreken aan tweedehands  goederen overeenkomen (doch niet korter 

dan een jaar). 

 

In de Richtlijn consumentenkoop is in artikel 7 de bepaling opgenomen, dat Lidstaten kunnen bepalen, 

dat de handelaar en de consument voor tweedehands goederen in de overeenkomst voorwaarden of 

afspraken kunnen overeenkomen omtrent een kortere aansprakelijkheidstermijn voor de handelaar. 

Deze termijn mag niet korter zijn dan één jaar. Nederland heeft geen gebruik gemaakt van deze 

optionele bepaling. Op basis van de Nederlandse wet kan de consument na de aankoop van 

tweedehands goederen eveneens een beroep doen op de rechtsgevolgen van non-conformiteit, onder 

dezelfde voorwaarden die gelden bij de aankoop van ‘nieuwe’ goederen. Nederland vindt, dat 
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wanneer een consument een goed koopt, het niet uit maakt of dit een nieuw of een reeds gebruikt 

goed is. Nederland zou graag zien dat in alle Lidstaten dezelfde regels gelden ten opzichte van 

tweedehands goederen als voor nieuwe goederen en zou daarom graag optie 1 terug zien in de 

voorstellen van de Commissie.  

 

4.9.7  Bewijslast (paragraaf 5.6 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag J4 

Bij wie dient de bewijslast te rusten dat de gebreken al bij levering bestonden? 

Optie 1: Status -quo: Tijdens de eerste zes maanden is het aan de verkoper om te bewijzen dat het defect op het moment van 

levering niet bestond. 

Optie 2: Gedurende de gehele garantietermijn is het aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek op het tijdstip van levering 

niet bestond, zolang dit verenigbaar is met de aard van de goederen en gebreken. 

 

Zoals reeds is opgemerkt in hoofdstuk 2 is Nederland er geen voorstander van dat in het 

consumentenrecht specifieke maatregelen worden geïntroduceerd op het gebied van het burgerlijk 

procesrecht. De problemen terzake van de bewijslast doen zich ook voor in het mededingingsrecht, 

aanbestedingsrecht en intellectuele-eigendomsrecht.  Wanneer de Commissie van mening is dat bij 

de bescherming van consumenten problemen bestaan met zaken als schadevergoedingsvorderingen, 

bewijsgaring, kostenveroordeling en dergelijke, is het naar het oordeel van Nederland van belang dat 

eventuele voorstellen geen inbreuk maken op de algemene aan het contractenrecht en het 

procesrecht ten grondslag liggende beginselen, maar daarop aansluiten. De samenhang met de 

werkzaamheden voor het Common Frame of Reference of Contract Law is derhalve van belang. 

 

Gelet op het voorgaande heeft Nederland een voorkeur voor optie 1 en wijst het optie 2 af.  

 

4.10 Rechtsmogelijkheden (paragraaf 5.7 van bijlage I bij het Groenboek) 

4.10.1 De volgorde waarin de rechtsmogelijkheden kunnen worden ingeroepen (paragraaf 5.7.2 

van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag K1 

Moet de consument uit de beschikbare rechtsmogelijkheden vrij kunnen kiezen? 

Optie 1: Status -quo: de consument moet eerst om reparatie/vervanging vragen en pas als dat niet mogelijk is om korting of 

beëindiging van de overeenkomst. 

Optie 2: De consument moet van meet af aan uit de beschikbare rechtsmogelijkheden kunnen kiezen. Beëindiging van de 

overeenkomst is echter pas onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 

Optie  3: De consument moet eerst om reparatie, vervanging of korting vragen en kan pas beëindiging van de overeenkomst 

verlangen als hem geen andere mogelijkheden meer overblijven. 

 

Artikel 3 van de Richtlijn consumentenkoop gaat uit van een getrapt stelsel va n rechten bij non-

conformiteit. In eerste instantie heeft de consument het recht om het kosteloze herstel of de kosteloze 

vervanging van het goed te verlangen. Indien dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn, kan de 

consument ingevolge artikel 3 lid 5 een passende prijsvermindering of de ontbinding van de 

koopovereenkomst verlangen. Voorts kan de consument een passende prijsvermindering of 
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ontbinding verlangen indien de handelaar niet binnen redelijke termijn of niet zonder ernstige overlast 

voor de consument tot herstel of vervanging is overgegaan.  

 

In de Nederlandse wet is in beginsel ook sprake van zo’n getrapt systeem. De vorderingen tot herstel 

of vervanging staan weliswaar naast de eventuele andere rechten en vorderingen die de consument 

toekomen op basis van het reguliere verbintenissenrecht, maar in artikel 6:265 BW is bepaald dat 

indien nakoming nog mogelijk is, de koper/consument niet rauwelijks tot ontbinding van de 

koopovereenkomst kan overgaan. De consument dient in dat geval de handelaar een redelijke termijn 

voor nakoming te gunnen, zodat de handelaar ontbinding kan voorkomen door tijdig tot herstel of 

vervanging over te gaan.  

Nederland is van mening dat deze regeling waarbij de consument de handelaar in beginsel eerst de 

gelegenheid moet bieden het geconstateerde gebrek te herstellen dan wel het goed te vervangen, 

gehandhaafd dient te blijven. Om die reden kiest Nederland voor optie 1. Het zou volgens Nederland 

te nadelig voor de handelaar zijn, indien de consument direct korting of beëindiging van de 

overeenkomst zou kunnen eisen. Naar het oordeel van Nederland is dan geen sprake meer van een 

juist evenwicht tussen de belangen van de consument en de belangen van de handelaar. Dit is zeker 

het geval indien er slechts sprake is van een klein gebrek. Nederland wijst optie 2 daarom af.  

 

Ten aanzien van optie 3 wordt nog opgemerkt dat deze optie wat Nederland betreft gelijk is aan de 

huidige regeling en dus ook aan optie 1, met dien verstande dat deze optie net iets anders 

geformuleerd is. Nederland zou graag van de Commissie willen horen wat de verschillen tussen beide 

opties zijn.  

 

4.11 In kennis stelling inzake non-conformiteit (paragraaf 5.8 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag K2 

Moet de consument de verkoper van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte brengen? 

Optie 1: Het moet verplicht worden de verkoper van ieder gebrek aan overeenstemming op de hoogte te brengen. 

Optie 2: Het gebrek aan overeenstemming moet in bepaalde omstandigheden worden gemeld (bv. wanneer de verkoper 

handelde in strijd met de goede trouw of blijk gaf van grove nalatigheid). 

Optie 3: De verplichting tot kennisgeving binnen een bepaalde termijn moet komen te vervallen. 

 

De Richtlijn consumentenkoop geeft de Lidstaten in artikel 5 lid 2 de mogelijkheid om te bepalen dat 

de consument zijn rechten bij non-conformiteit niet kan uitoefenen wanneer hij de handelaar binnen 

een termijn van twee maanden na de datum waarop hij het gebrek aan het goed 

heeft vastgesteld niet op de hoogte heeft gebracht. Nederland heeft gebruik gemaakt van deze 

optionele bepaling. Op grond van het Nederlandse recht moet de consument bij de ontdekking van de 

non-conformiteit binnen “bekwame tijd” de handelaar hiervan in kennis stellen (artikel 7:23 lid 1 BW). 

Wat wordt verstaan onder de in kennis stelling binnen “bekwame tijd” hangt af van tal van 

omstandigheden. Voor de consumentenkoop geldt evenwel dat de termijn waarbinnen de consument 

de handelaar in kennis moet stellen van het gebrek niet korter mag zijn dan twee maanden na de 

ontdekking hiervan. 
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De Nederlandse bepaling beoogt de handelaar te beschermen tegen late en daardoor moeilijk te 

betwisten klachten van de consument. Nederland geeft daarom de voorkeur aan optie 1. De 

consument moet de handelaar altijd eerst in kennis stellen van het bestaan van het gebrek. Echter, 

Nederland is er geen voorstander van om de termijn van twee maanden verplicht te stellen. Nederland 

geeft er de voorkeur aan om de meer flexibele maatstaf te hanteren: “binnen bekwame tijd”. Enerzijds 

biedt deze maatstaf naar de mening van Nederland meer waarborgen voor de consument. Anderzijds 

wordt ook zekerheid geboden aan de handelaar. Doordat de consument de handelaar binnen 

“bekwame tijd” in kennis moet stellen, kan de handelaar tijdig inspringen op klachten van de 

consument.  

 

4.12  Aansprakelijkheidsstelling van de producent voor non-conformiteit (paragraaf 5.9 van 

bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag L 

Moet het horizontaal instrument de producent rechtstreeks aansprakelijk stellen voor een gebrek aan 

overeenstemming? 

Optie 1: Status -quo: geen communautaire regels inzake de directe aansprakelijkheid van producenten. 

Optie 2: Invoering van directe aansprakelijkheid van producenten onder de beschreven voorwaarden. 

 

De Commissie stelt vast, dat in enkele Lidstaten voor consumenten de mogelijkheid bestaat om 

(onder bepaalde voorwaarden) óók de producent van een non-conform product aan te spreken. 

Nederland is terughoudend in het invoeren van een dergelijke mogelijkheid en kiest daarom voor optie 

1. Producenten kiezen er in veel gevallen niet voor om producten direct aan consumenten aan te 

bieden, maar via resell op de markt te brengen. De consument sluit in veel gevallen dan ook geen 

overeenkomst met de producent. De bedrijfsvoering van producenten is er dan ook niet op ingericht 

dat consumenten zich rechtstreeks tot hen richten. Optie 2 leidt ertoe dat producenten worden 

gedwongen hun bedrijfsvoering anders in te richten. Dit gaat ten koste van de vrijheid van 

producenten.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
23 Nederland wil wel naar voren brengen dat een eventueel horizontaal instrument in ieder geval niet in strijd moet zijn met de Richtlijn 

productaansprakelijkheid.  
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4.13 Garanties (paragraaf 5.10 van bijlage I bij het Groenboek) 

4.13.1 De omvang van garanties en garanties voor specifieke onderdelen (paragraaf 5.10.1 en 

paragraaf 5.10.3 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vragen M1 en M3:  

Moet een horizontaal instrument voorzien in standaardvoorschriften voor handelsgaranties? 

Optie 1: Status -quo: het horizontaal instrument moet geen standaardvoorschriften bevatten. 

Optie 2: Er moeten standaardvoorschriften voor handelsgaranties worden ingevoerd. 

 

Moet het horizontaal instrument een regeling voor handelsgaranties bevatten die beperkt zijn tot specifieke 

onderdelen? 

Optie 1: Status -quo: handelsgaranties die tot specifieke onderdelen beperkt zijn, moeten niet in het horizontaal instrument 

worden geregeld. 

Optie 2: Het horizontaal instrument moet alleen voorzien in een informatieverplichting. 

Optie 3: Het horizontaal instrument moet voorzien in een informatieverplichting en bepalen dat een garantie automatisch 

betrekking heeft op het hele product. 

 

Een handelsgarantie is een extra vrijwillige garantie die de handelaar of de producent geeft aan de 

consument naast de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Deze handelsgarantie 

volgt dus niet uit een wettelijke verplichting. De Commissie is van mening dat het aanbod van 

handelsgaranties misleidend kan zijn, omdat de consument vaak niet weet over welke wettelijke 

rechten hij reeds beschikt en daardoor niet goed kan beoordelen wat de eventuele toegevoegde 

waarde is van een handelsgarantie. De Commissie stelt daarom voor om op Europees niveau – al dan 

niet in het horizontale instrument – standaardvoorschriften vast te stellen betreffende 

handelsgaranties. Nederland is van mening dat de Commissie de problemen met betrekking tot de 

handelsgaranties en de mogelijke oplossingen hiervoor (de genoemde opties) nog onvoldoende heeft 

toegelicht in het Groenboek. Nederland vraagt de Commissie hierover om opheldering.  

 

Nederland is niet principieel tegen het aan banden leggen van de handelsgarantie, maar naar zijn 

oordeel is bij optie 2 bij vraag M1 en opties 2 en 3 bij vraag M3 sprake van een beperking van het 

concurrentievermogen van het bedrijfsleven, terwijl de noodzaak van de maatregel voor de 

bescherming van de consument en de werking van de interne markt nog onvoldoende is aangetoond.  

Om die reden kiest Nederland op dit moment bij de beantwoording van de vragen M1 en M3 steeds 

voor optie 1: handhaving van de status quo. 

 

4.13.2 De overdraagbaarheid van garanties (paragraaf 5.10.2 van bijlage I bij het Groenboek) 

Vraag M2 

Moet een horizontaal instrument de overdraagbaarheid van de handelsgarantie regelen? 

Optie 1: Status -quo: de mogelijkheid om een handelsgarantie over te dragen moet niet communautair worden geregeld. 

Optie 2: Er moet een dwingende bepaling worden ingevoerd dat de garantie automatisch op de volgende kopers overgaat. 

Optie 3: Het horizontaal instrument moet bij wijze van standaardregel voorzien in overdraagbaarheid, d.w.z. een 

garantieverlener kan de mogelijkheid om een handelsgarantie over te dragen uitsluiten of beperken. 
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De Richtlijn consumentenkoop regelt niets over de overdraagbaarheid van de handelsgarantie op 

volgende kopers. Dit is volgens de Commissie belangrijk voor consumenten die het goed weer willen 

doorverkopen, maar ook voor de opvolgende koper die vanzelfsprekend aanspraak wil maken op de 

handelsgarantie. De Commissie stelt voor de overdracht van handelsgaranties op Europees niveau te 

regelen (opties 2 en 3). Nederland is – zoals reeds is opgemerkt in hoofdstuk 2 – echter van mening 

dat het aan de Lidstaten is hun eigen verbintenissenrecht in te vullen. Nederland is derhalve 

voorstander van de optie 1: handhaving van de status quo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


