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ORIGINEEL
EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 26 juli 2007
JURM(07)12039 - MvB/hve

AAN DE PRESIDENT EN DE DAMES EN HEREN RECHTERS
VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN

ingediend overeenkomstig artikel 23 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen

door de COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

ten deze vertegenwoordigd door Bruno STROMSKY en Michel van BEEK, leden van haar
Juridische Dienst, als gemachtigden, domicilie kiezende ten kantore van Antonio ARESU, lid
van haar Juridische Dienst, gebouw BECH, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxemburg

in de zaak C-205/07

OPENBAAR MINISTERIE

tegen

GYSBRECHTS & SANTUREL INTER

betreffende een bij arrest van 12 april 2007 van het Hof van Beroep te Gent gedaan verzoek
om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG betreffende de verenigbaarheid met
het gemeenschapsrecht van een nationale bepaling die het aan handelaren verbiedt bij verkoop
van goederen, voor het einde van de verzakingstermijn van zeven werkdagen, aan klanten een
voorschot of betaling te vragen.



De Commissie heeft de eer de volgende opmerkingen aan het Hof over te maken.

I. INLEIDING

1. Het bedrijf "Santurel Inter", waarover de heer Gysbrechts de dagelijkse leiding voert, is

een groot- en kleinhandel, gespecialiseerd in de verkoop van voedingssupplementen via

internet en per postorder.

2. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan verschillende vergrijpen tegen de

Belgische wetgeving.

3. Zo zou Santurel de consument niet hebben ingelicht over het bestaan van een recht tot

afzien van de koop, over de wijze van terugneming en teruggave van het product, met

inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten, en over de geldigheidsduur van het

aanbod of van de prijs.

4. Ook zou de consument van het bedrijf niet de vereiste informatie hebben ontvangen met

betrekking tot de voorwaarden en de wijze waarop hij zijn recht tot afzien van de koop

zou kunnen uitoefenen noch met betrekking tot het bestaan van het beding: "De

consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,

zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen .... werkdagen vanaf

de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de

dienstenovereenkomst".

5. Tenslotte zou het bedrijf voor het einde van de wettelijk voorziene herroepingsperiode

van zeven werkdagen, van zijn klanten betaling hebben verlangd.

6. Bij vonnis van 14 februari 2005 heeft de correctionele kamer van de rechtbank van

eerste aanleg te Dendermonde Gysbrechts en Santurel veroordeeld.

7. Tegen dit vonnis hebben alle betrokken partijen beroep aangetekend.

8. In het kader van dit beroep heeft Santurel de vraag opgeworpen of artikel 80 § 3 van de

wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en



bescherming van de consument, die voorziet dat geen enkel voorschot of geen enkele

betaling kan worden geëist van de consument vóór het einde van de termijn van zeven

werkdagen waarbinnen de klant van zijn koop kan afzien, niet een feitelijke

belemmering vormt voor het vrij verkeer van goederen cq of er geen sprake is van een

verboden maatregel van gelijke werking in de zin van artikelen 28 - 30 EG.

9. Belanghebbenden zijn immers van mening dat de feitelijke invloed van de wet niet

dezelfde is in geval van binnenlandse handel en van handel met het buitenland. Op

grond van het verbod om aan klanten een (aan)betaling te vragen, loopt de Belgische

handelaar, die aan een in het buitenland gevestigde klant levert, eenmaal dat de

goederen in het buitenland zijn geleverd, meer het risico nimmer een betaling te

ontvangen. Het invorderen van de verschuldigde bedragen is immers moeilijker bij

klanten in het buitenland dan bij klanten in het binnenland. Het feit dat het in casu

bovendien enkel om relatief geringe bedragen gaat, maakt de situatie enkel erger.

10. Gysbrechts en Santurel stellen dan ook dat Belgische handelaren die aan klanten in het

buitenland leveren als het ware verplicht zijn, in strijd met voornoemd artikel 80, derde

paragraaf, van de Wet, de betaling van een voorschot te vragen.

11. Tenslotte verdedigen zij dat de Belgische wetgeving voor hen een concurrentienadeel

oplevert in vergelijking met bijvoorbeeld de Nederlandse leveranciers, omdat de

Nederlandse wetgeving de handelaren wel toestaat om reeds gedurende de

herzieningsperiode een aanbetaling te vragen.

11. PREJUDICIËLE VRAAG

12. In het kader van de hiervoor beschreven procedure heeft het CBB bij uitspraak van

15 december 2004 besloten het Hof van Justitie (hierna: het "Hof') de volgende

prejudiciële vragen te stellen:

"Vormt de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument een maatregel van gelijke werking
zoals verboden bij artikelen 28-30 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese
Gemeenschap, in zoverre die nationale wet in artikel 80 §3 een verbod oplegt om
gedurende de verplichte verzakingstermijn een voorschot of betaling te eisen van de



consument, hetwelk voor gevolg heeft dat de feitelijke invloed van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument niet dezelfde is voor wat betreft het verhandelen van goederen in eigen
land in vergelijking met het handel drijven met onderdanen van een andere Lid-Staat
en ontstaat er daardoor een feitelijke belemmering van het vrij verkeer van goederen,
beschermd door artikel 23 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese
Gemeenschap ?"

III. IN RECHTE

A. COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN

13. Artikel 28 - 30 EG

a) Artikel 28 EG:

"Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn
tussen de lidstaten verboden."

b) Artikel 29 EG:

"Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn
tussen de lidstaten verboden. "

c) Artikel 30 EG:

"De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of
beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde
van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare
veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal
artistiek historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de
industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter
geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de
handel tussen de lidstaten vormen"

Richtlijn 97/7/EG

14. Artikel 6 van 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 - Verklaring van de Raad en van het Parlement ad artikel 6, lid l -

Verklaring van de Commissie ad artikel 3, lid l, eerste streepje, hierna: de "richtlijn",

zoals laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2005/29/EG, voorziet in het recht voor de



koper om zijn aankoop te herroepen, het zogenaamde "herroepingsrecht", en regelt

bepaalde financiële gevolgen van het uitoefenen van dit recht:

"l. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten
minste 7 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling
van een boete en zonder opgave van redenen. Aan de consument kunnen, voor de
uitoefening van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het
terugzenden van de goederen worden aangerekend.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:

- voor goederen, op de dag waarop de consument deze ontvangt, wanneer aan de
verplichtingen van artikel 5 is voldaan;

2. Wanneer het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel door de consument is
uitgeoefend, is de leverancier verplicht de door de consument gestorte bedragen
kosteloos terug te betalen. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn
herroepingsrecht, ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de
goederen worden aangerekend. Deze terugbetaling moet zo spoedig mogelijk en in
elk geval binnen dertig dagen plaatsvinden.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in lid l
bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

- betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de
consument begonnen is vóór het einde van de in lid l bedoelde termijn van zeven
werkdagen;

- betreffende de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
de schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen vat heeft;

- betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument
zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun
aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

- betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur
waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

- betreffende de levering van kranten en tijdschriften;

- voor diensten van weddenschappen en loterijen."

15. Artikel 14 bevat een zogenaamde minimumclausule die inhoudt dat Lid-Staten, ter

verhoging van het beschermingsniveau van de consument, op het onder deze richtlijn

vallende gebied strengere bepalingen kunnen aannemen of handhaven, voor zover deze

verenigbaar zijn met het EG-Verdrag.



16. De richtlijn bevat geen specifieke bepaling met betrekking tot de condities waartegen,

in geval van een op afstand gesloten verkoopovereenkomst, betaling dient te geschieden.

B. NATIONALE BEPALINGEN

17. Artikel 80, paragraaf 3, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en

de voorlichting en bescherming van de consument, luidt als volgt:

"Onverminderd de toepassing van artikel 45 § l van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, kan geen enkel voorschot of betaling worden geëist van de
consument vóór het einde van de verzakingstermijn van zeven werkdagen bedoeld in
§1-

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht voorzien in de §§ l en 2 wordt de
verkoper gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen,
zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaats vinden ten laatste binnen de dertig
dagen die volgen op de verzaking.

Het verbod bedoeld in het eerste lid wordt opgeheven wanneer de verkoper het
bewijs levert dat hij de regels respecteert die vastgelegd zijn door de Koning met het
oog op de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen."

18. Artikel 102, punt 6 bis, bepaalt dat overtredingen van onder meer artikel 80 worden

bestraft met een geldboete van 250 tot 10 000 euro.

IV. DE BEANTWOORDING VAN DE PREJUDICIËLE VRAAG

A. HERFORMULERING GESTELDE VRAAG

19. In zijn vraag refereert de verwijzende rechter naar artikel 23 EG. De Commissie is van

mening dat artikel 23 EG, dat stelt dat de Gemeenschap is gegrondvest op een douane-

unie welke zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod

medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het

verkeer tussen de Lid-Staten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk

douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen, in de voorliggende zaak, die het

verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-



Staten betreft, minder ter zake doende is. Zij stelt dan ook voor de door de verwijzende

rechter gestelde vraag als volgt te herformuleren:

"Vormt een nationale wettelijke bepaling, zoals artikel 80, derde paragraaf, van Wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument, die de verkoper verbiedt om gedurende de verplichte
herroepingstermijn van zeven dagen een voorschot of betaling te eisen van de
consument, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoer - of
uitvoerbeperking in strijd met artikelen 28 - 30 EG?"

B. VERENIGBAARHEID MET RICHTLIJN 97/7/EG

20. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en

bescherming van de consument heeft Richtlijn 97/7EG in de Belgische rechtsorde

omgezet.

21. Een eerste vraag die zich stelt is of artikel 80, derde paragraaf, van de Wet verenigbaar

is met de letter en de geest van de richtlijn.

22. De richtlijn beperkt zich ertoe in artikel 6, eerste lid, te bepalen dat bij een

overeenkomst tot verkoop van goederen op afstand, de consument over een

minimumtermijn van 7 werkdagen, de zogenaamde "afkoelingsperiode", beschikt om de

overeenkomst te herroepen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van

redenen. Deze afkoelingsperiode gaat in beginsel in op de dag waarop de consument de

goederen ontvangt. In een dergelijk geval kan de consument, op grond van de richtlijn,

de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen in rekening worden

gebracht. Artikel 6, derde lid, somt vervolgens de gevallen op waarin het

herroepingsrecht in beginsel niet kan worden uitgeoefend, maar geen van de aldaar

genoemde situaties betreft de ter sprake zijnde situatie.

23. Indien een koper vóór de afloop van de afkoelingsperiode reeds heeft betaald, dan

voorziet het tweede lid dat de verkoper verplicht is de door de consument gestorte

bedragen kosteloos terug te betalen. Voor wat betreft het overige bewaart de richtlijn het

stilzwijgen met betrekking tot de betalingsvoorwaarden die door de verkoper kunnen

worden opgelegd in geval van een op afstand gesloten verkoopovereenkomst.
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24. Ten slotte voorziet artikel 14 van de richtlijn in de mogelijkheid voor de Lid-Staten om,

ter verhoging van het beschermingsniveau van de consument, strengere bepalingen aan

te nemen of te handhaven. Deze strengere nationale bepalingen moeten dan wel

verenigbaar zijn met het Verdrag.

25. De Commissie beschouwt het Belgische verbod tot het vragen van een voorschot of een

betaling gedurende de verplichte herroepingstermijn van zeven dagen, in beginsel, als

een dergelijke verdergaande nationale maatregel, in de zin van artikel 14 van de

richtlijn.

26. Met betrekking tot Richtlijn 97/7/EG heeft het Hof van Justitie, in zijn arrest van

11 december 2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Jurispr. blz. 1-14887,

punt 64, specifiek gesteld dat een nationale regeling in een materie die op communautair

niveau uitputtend is geharmoniseerd, aan de bepalingen van de harmonisatiemaatregel

moet worden getoetst en niet aan die van primair recht. Het Hof voegt hieraan toe dat dit

niet wegneemt dat de bij artikel 14, lid l, van de richtlijn aan de Lid-Staten verleende

bevoegdheid met inachtneming van het Verdrag moet worden uitgeoefend, zoals dit

voorschrift ook uitdrukkelijk bepaalt. Een dergelijke bepaling sluit dus niet uit, aldus het

Hof, dat het nationale verbod dat in het hoofdgeding aan de orde is, aan de artikelen 28

EG en 30 EG moet worden getoetst.

27. Hierna zal de Commissie deze toetsing uitvoeren.

C. VERENIGBAARHEID MET ARTIKELEN 28-30 EG

1) Voorafgaande opmerking

28. Alhoewel de verwijzende rechter, in zijn beoordeling van de hem voorgelegde zaak, het

accent legt op de impact die de Belgische wettelijke bepaling op de "uitvoer" van

goederen naar andere Lid-Staten zou kunnen hebben, merkt de Commissie op dat

Gysbrechts en Santurel in de hoofdprocedure tevens de verenigbaarheid van deze

bepaling met artikel 28 EG hebben te berde gebracht. Volledigheidshalve zal de

Commissie dus achtereenvolgens de verenigbaarheid van artikel 80 (3) van de Wet met

artikel 28 en 30 EG en die met artikel 29 EG bezien. Bij gebreke aan voldoende



informatie zal het voorgestelde antwoord zich evenwel beperken tot de verenigbaarheid

met artikel 29 EG.

2) Verenigbaarheid met artikel 28 en 30 EG

29. Artikel 80(3) van de Wet verbiedt dat de verkoper van een goed een voorschot of

betaling van de consument vraagt vóór het einde van de afkoelingsperiode van zeven

werkdagen vanaf de ontvangst van dat goed. Op het eerste gezicht lijkt deze wettelijke

bepaling dus enkel de verkoop binnen België en eventueel de verkopen naar andere

Lid-Staten te treffen. Evenwel, deze wettelijke bepaling kan ook van invloed zijn op de

verkoopcontracten die verkopers in andere Lid-Staten afsluiten met kopers in België.

30. Immers, op grond van artikel 5, tweede lid, van het Verdrag inzake het recht dat van

toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld1 2,

hierna: "het Verdrag van Rome 1980", kan de Belgische consument, onder bepaalde

omstandigheden, de hogere bescherming die hij uit hoofde van de Wet geniet inroepen

ten aanzien van contracten met verkopers in Lid-Staten die medeondertekenaar zijn van

de Verdrag van Rome 1980, zelfs indien de transactie is afgesloten overeenkomstig de

wettelijke bepalingen van een andere Lid-Staat.

31. In dit verband dient te worden vermeld dat het vaste rechtspraak van het Hof is dat

iedere maatregel die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks,

daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, als een maatregel van gelijke werking als

kwantitatieve beperkingen moet worden aangemerkt en uit dien hoofde door

artikel 28 EG is verboden (zie bij voorbeeld de arresten van 11 juli 1974, Dassonville,

1 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening, Rome,
juni 1980 (80/934/EEG). Artikel 5(2) luidt:
"2. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen er niet toe leiden dat de consument de bescherming
verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij zijn
gewone verblijfplaats heeft, indien: - de sluiting van de overeenkomst in dat land is voorafgegaan door een
bijzonder voorstel of publiciteit en indien de consument in dat land de voor de sluiting van die overeenkomst
noodzakelijke handelingen heeft verricht,
- de wederpartij van de consument afzijn vertegenwoordiger de bestelling van de consument in dat land heeft
ontvangen, of
- het een koopovereenkomst betreft en de consument vanuit dat land naar een ander land is gereisd en daar de
bestelling heeft gedaan, mits de reis door de verkoper is georganiseerd met het doel de consument tot koop te
bewegen ".

2 Het verdrag van Rome is een internationale overeenkomst waaraan de EUR 15 medeondertekenaar zijn.
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8/74, Jurispr. blz. 837, punt 5, en 19 juni 2003, Commissie!Italië, C-420/01, Jurispr.

blz. 1-6445, punt 25).

32. Ook wanneer een maatregel niet tot doel heeft het goederenverkeer tussen de Lid-Staten

te regelen, is het - daadwerkelijke of potentiële - gevolg voor de intracommunautaire

handel beslissend. Op grond van dit criterium zijn als door artikel 28 EG verboden

maatregelen van gelijke werking aan te merken belemmeringen van het vrije

goederenverkeer, die, bij ontbreken van harmonisatie van de wettelijke regelingen,

voortvloeien uit de toepassing op goederen uit andere Lid-Staten - waar zij rechtmatig

zijn vervaardigd en in de handel gebracht - van voorschriften betreffende de

voorwaarden waaraan die goederen moeten voldoen, ook indien die voorschriften

zonder onderscheid op alle producten van toepassing zijn, wanneer die toepassing niet

kan worden gerechtvaardigd door een doel van algemeen belang, dat zou moeten

voorgaan op de eisen van het vrije goederenverkeer (zie bij voorbeeld arrest van 20

februari 1979, Rewe-Zentral, Cassis de Dijon, 120/78, Jurispr. blz. 649, punten 6, 14 en

15 en het reeds eerder genoemde arrest "Deutscher Apothekerverband", punt 67).

33. Bovendien, zoals het Hof bij voorbeeld heeft vastgesteld in zijn arrest van 24 november

1993, Keek en Mithouard, Jurispr. blz. 1-6097, punt 16, is het mogelijk dat

handelsvoorschriften, hoewel deze niet de kenmerken zelf van de producten betreffen

doch enkel de verkoopmodaliteiten ervan regelen, maatregelen van gelijke werking in de

zin van artikel 28 EG kunnen vormen indien zij niet aan twee voorwaarden voldoen.

Deze voorwaarden zijn, op de eerste plaats, dat dergelijke voorschriften van toepassing

zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien,

en, op de tweede plaats, dat zij rechtens en feitelijk dezelfde invloed hebben op de

verhandeling van nationale producten als op die van producten uit andere Lid-Staten.

34. Voor wat de eerste voorwaarde betreft, lijkt het verbod van artikel 80, derde lid, van de

Wet vooralsnog zonder onderscheid voor alle betrokken - nationale en buitenlandse -

marktdeelnemers te gelden, zodat aan deze vereiste lijkt te zijn voldaan. De Commissie

wijst er evenwel op dat deze situatie zou kunnen veranderen naar gelang de aard van de

regels die op grond van de derde alinea van artikel 8, derde paragraaf, van de Wet

kunnen worden vastgesteld. Deze bepaling stelt immers dat (het) "verbod bedoeld in het

eerste lid wordt opgeheven wanneer de verkoper het bewijs levert dat hij de regels
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respecteert die vastgelegd zijn door de Koning met het oog op de terugbetaling van de

door de consument gestorte bedragen ". De Commissie heeft geen kennis van het feit

dat, tot op heden, aan deze bepaling vooralsnog inhoud is gegeven.

35. Voor wat de eerste subvoorwaarde van de tweede voorwaarde betreft - rechtens dezelfde

invloed hebben op de verhandeling van nationale producten als op die van producten uit

andere Lid-Staten - in beginsel lijkt hieraan te zijn voldaan. Immers het verbod om

(aan)betaling betreft op gelijke wijze alle betrokken - nationale en buitenlandse -

marktdeelnemers.

36. Voor wat de tweede subvoorwaarde van de tweede voorwaarde aangaat - de

handelsvoorschriften moeten feitelijk dezelfde invloed hebben - is de situatie minder

duidelijk.

37. Enerzijds kan immers niet worden uitgesloten dat het feit dat een eventuele Belgische

koper beroep op artikel 80(3) doet of zou kunnen doen, de buitenlandse verkoper er

sneller van zou kunnen weerhouden een verkoopovereenkomst met een Belgische

consument af te sluiten, dan in het geval van een Belgische verkoper. Deze

terughoudendheid zou kunnen worden ingegeven door de angst van de buitenlandse

leverancier om alsnog de verschuldigde sommen te moeten innen voor goederen die hij

inmiddels al heeft geleverd (immers de afkoelingsperiode gaat pas in na ontvangst van

de goederen).

38. Anderzijds moet, per analogie met hetgeen door het Hof is gesteld onder punten 73 en

74 van het arrest "Deutscher Apothekerverband", bij de beoordeling van een dergelijk

algemeen verbod worden rekening gehouden met de opkomst van het internet als middel

van grensoverschrijdende verkoop. Er kan dus niet worden uitgesloten dat de Belgische

maatregel de buiten het Belgisch grondgebied gevestigde leveranciers meer raakt

doordat de toegang tot de Belgische markt van producten uit andere Lid-Staten sterker

wordt bemoeilijkt dan die van de nationale producten en dat het verbod op (aan)betaling

niet dezelfde invloed heeft op de verkoop in het binnenland als op de verkopen vanuit

een andere Lid-Staat.

39. De invloed van de Belgische verbodsregel kan dus van geval tot geval verschillend zijn.
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40. Zoals uit de vaste rechtspraak van het Hof3 volgt, komt het aan de verwijzende rechter

toe om, op grond van de feiten in het hem voorliggende hoofdgeding, vast te stellen of

in praktijk de handel vanuit andere Lid-Staten meer wordt bemoeilijkt dan de nationale

handel.

41. Mocht de rechter na dit onderzoek vaststellen dat het verbod waarin artikel 80,

paragraaf 3, van de Wet voorziet, de producten uit andere Lid-Staten, voor wat de

toegang tot de nationale markt betreft, in reële mate sterker beïnvloedt dan de nationale

producten en dus concluderen dat er sprake is van een maatregel van gelijke werking als

een kwantitatieve invoerbeperking, dan dient hij de normale procedure te volgen om te

beoordelen of er al dan niet sprake is van een dergelijke maatregel van gelijke werking.

Hij moet dan bepalen of het verbod op (aan)betaling wordt gerechtvaardigd door een

doelstelling van algemeen belang in de zin van de rechtspraak die is ingeluid met het

arrest van 20 februari 1979, Rewe-Zentral, „ Cassis de Dïjon" (120/78, Jurispr. blz. 649,

punt 8), of door een van de in artikel 30 EG genoemde doelstellingen, en of het

genoemde verbod noodzakelijk is om die doelstelling te bereiken en evenredig daaraan.

42. Wanneer hij de noodzakelijkheid van de maatregel onderzoekt, dient de rechter zich, bij

voorbeeld, te herinneren dat artikel 6, tweede lid, 2 van de richtlijn bepaalt dat, wanneer

het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel door de consument is uitgeoefend, de

leverancier verplicht is de door de consument gestorte bedragen kosteloos en binnen

dertig dagen terug te betalen. Echter, indien de verkoper niet aan deze verplichting

voldoet is het aan de consument om gerechtelijke procedures te openen. Dit kan voor de

consumenten tot een zeer ongelijke strijd leiden waarin zij niet - altijd - de winnende

hand zullen hebben. Het is dus aannemelijk dat de Belgische wetgever door middel van

een algemeen verbod tot betaling gedurende de afkoelingsperiode de belangen van de

consumenten maximaal heeft willen verzekeren door het financiële risico op de

verkoper te laten rusten.

43. Tegen deze achtergrond is het jammer dat niet bekend is wat de Belgische wetgever

precies voorstond bij het aannemen van artikel 80, derde lid, derde paragraaf, van de

Wet. Deze bepaling stelt immers dat (het) "verbod bedoeld in het eerste lid wordt

Zie in die zin het arrest van 28 september 2006, C-434/04, Ahokainen, nog niet gepubliceerd, punt 38.
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opgeheven wanneer de verkoper het bewijs levert dat hij de regels respecteert die

vastgelegd zijn door de Koning met het oog op de terugbetaling van de door de

consument gestorte bedragen". Tevens ware het interessant geweest te weten waarom

de Belgische wetgever dergelijke regels die het verbod op (aan)betaling nuanceren, tot

op heden, niet heeft aangenomen.

44. Bij de huidige stand van zaken lijkt deze maatregel niet onevenredig ten aanzien van het

gestelde doel. Immers, andere middelen om dat doel te bereiken, zoals het stellen van

zekerheid, het tijdelijk blokkeren van betaalde sommen, lijken niet eenvoudiger en

minder zwaar te zijn. Toch wenst de Commissie er op te wijzen dat er andere

betalingsmodaliteiten bestaan of in opkomst zijn zoals het zogenaamde "charge - back"

systeem waarbij de consument, in geval van herroeping van de koop, via de door hem

gebruikte creditcard, de terugbetaling van de in rekening gebrachte som verkrijgt. Het

ware interessant geweest het standpunt van de Belgische autoriteiten hieromtrent te

kennen.

45. Ten slotte wijst de Commissie er nog op dat, op grond van de constante rechtspraak van

het Hof, het de Lid-Staat die een beroep doet op een doelstelling van algemeen belang

is, die de rechtvaardiging, de noodzaak en de evenredigheid van de nationale maatregel

moet aantonen.

3) Verenigbaarheid met artikel 29 EG

46. Vervolgens stelt zich de vraag zoals gesteld door de verwijzende rechter, te weten of

artikel 80, derde paragraaf, van de Wet een maatregelen van gelijke werking als een

kwantitatieve uitvoerbeperking is, in strijd met artikel 29 EG.

47. Gysbrechts en Santurel stellen dat het in artikel 80, derde paragraaf, van de Wet,

neergelegde verbod om voorschot of betaling te eisen vóór de afloop van de

afkoelingsperiode een ongeoorloofd risico inhoudt voor de Belgische handelaar omdat

hij niet of zeer moeilijk betaling zal kunnen krijgen voor leveringen aan klanten in een

andere Lid-Staat. Omdat de afkoelingsperiode pas ingaat bij ontvangst van het bestelde

goed, moet de Belgische ondernemer wel leveren, terwijl hij eerst zeven dagen later de

betaling kan vragen. Gezien de praktische problemen en de kosten bij wanbetaling, zal
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hij met name in geval van relatief kleine bedragen afzien om in het buitenland te

leveren.

48. Artikel 80, derde paragraaf, van de Wet zou aldus een negatieve invloed hebben op de

"uitvoer".

49. De Commissie merkt hieromtrent het volgende op.

50. Volgens vaste rechtspraak gaat het in dit artikel om nationale maatregelen die een

specifieke beperking van het uitgaand goederenverkeer ten doel of tot gevolg hebben en

aldus tot een ongelijke behandeling van de binnenlandse handel en de uitvoerhandel van

een Lid-Staat leiden, waardoor aan de nationale productie of de binnenlandse markt van

de betrokken Lid-Staat ten koste van de productie of de handel van andere Lid-Staten

een bijzonder voordeel wordt verzekerd (arrest van 8 november 1979, Groenveld, 15/79,

Jurispr. blz. 3409, punt 7).

51. Opgemerkt zij dat artikel 29 EG, anders dan artikel 28 EG, alleen de nationale

maatregelen verbiedt waarin een verschil in behandeling tussen voor uitvoer bestemde

en in de betrokken Lid-Staat verhandelde producten besloten ligt (arrest Groenveld,

reeds aangehaald, punten 7 en 9).

52. Deze rechtspraak is later door het Hof bevestigd. Zie bij voorbeeld de arresten van 10

november 1992, Exportur, C-3/91, Jurispr. blz. 1-5529, punt 21; C-12/02, Gr/7//, Jurispr.

blz. 1-11585, punt 41 en 42; 8 november 2005, C-293/02, Jersey Produce Marketing

Organisation, Jurispr. blz. 1-9543, punt 73).

53. Zoals hierboven al is uiteengezet, is artikel 80, derde lid, van de Wet van toepassing op

zowel verkopen op de nationale markt als op verkopen aan klanten in het buitenland.

Het is aldus niet een maatregel die expliciet en uitsluitend de "uitvoer" betreft.

54. Toch kan een negatieve invloed van de maatregel op de handelsstromen naar het

buitenland niet worden uitgesloten. Immers, de Belgische verkoper die geen

(aan)betaling kan vragen, loopt, zoals door belanghebbenden in de hoofdprocedure is

uiteengezet, het risico dat het innen van schulden in het buitenland moeilijker is dan bij

gelijke situaties in het binnenland. Zijn onbekendheid met de van toepassing zijnde
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regels in het buitenland of met de personen die voor hem zouden kunnen optreden,

zouden hier debet aan kunnen zijn.

55. Echter, ook kan worden verdedigd, dat het kan voorkomen dat het innen van schulden in

een andere Lid-Staat juist eenvoudiger is dan in België.

56. Bovendien merkt de Commissie op dat invloed van het verbod dient te worden

genuanceerd. Immers, op grond van het Verdrag van Rome 1980, hebben de Belgische

verkopers de mogelijkheid om, bij verkoop aan consumenten in andere Lid-Staten, te

kiezen voor de toepassing van de rechtsregels van andere Lid-Staten en meer in het

bijzonder van de Lid-Staat waarin de koper zijn normale verblijfplaats heeft. Aangezien

België de enige Lid-Staat is met een (aan)betalingsverbod, is dit verbod voor de

Belgische verkopers die aan in het buitenland gevestigde consumenten wensen te

leveren, vrij eenvoudig te voorkomen. De impact van de verbodsregel op de

handelsstromen naar andere Lid-Staten zal hierdoor veel minder zijn.

57. Aldus, zelfs als het Hof van mening zou zijn dat de invloed van de nationale maatregel

in casu zwaarder zou wegen op het handelsverkeer met andere Lid-Staten dan op het

nationale handelsverkeer, dan nog gelooft de Commissie dat er, in de thans

voorliggende zaak, geen sprake is van een maatregel die een specifieke beperking van

het uitgaand goederenverkeer, in de zin van de jurisprudentie van het Hof, ten doel of

tot gevolg heeft.

58. Op dit punt komt de Commissie tot de conclusie dat artikel 80, derde paragraaf, van de

Wet, niet onverenigbaar lijkt met artikel 29 EG.
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V. CONCLUSIE

59. In het licht van het vorenstaande geeft de Commissie het Hof in overweging als volgt op

de door het Hof van Beroep te Gent gestelde prejudiciële vraag te antwoorden:

Een nationale wettelijke bepaling, zoals artikel 80, derde paragraaf, van Wet

van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en

bescherming van de consument, die de verkoper verbiedt om gedurende de

verplichte herroepingstermijn van zeven dagen een voorschot of betaling te

eisen van de consument, vormt geen maatregel van gelijke werking als een

kwantitatieve uitvoerbeperking, in strijd met artikel 29EG.

Bruno STROMSKY Michel van BEEK

Gemachtigden van de Commissie




