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WOORD VOORAF 

Het einde van de rechtenopleiding komt met deze masterproef in zicht. Gedurende de afgelopen 
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dit sluitstuk. Het onderwerp ‘CISG, CESL of toch maar nationaal kooprecht: bekeken vanuit het 

standpunt van de verkoper’ vormde voor mij een uitdagende combinatie tussen alle domeinen 

van het recht die mij het nauwst aan het hart liggen. Het maakt de brug tussen het internationaal 

privaatrecht, het internationaal economisch recht, het consumentenrecht en het 

verbintenissenrecht. Een boeiende doch niet altijd even gemakkelijke materie, zo bleek.  

Het resultaat van talrijke uren in verschillende bibliotheken en inspanningen is deze 

masterproef die nu voor U ligt. Zonder de steun van een aantal personen was dit niet mogelijk 

geweest. Daarom wens ik een woord van dank uit te drukken.  

Mijn promotor wil ik bedanken omwille van de mogelijkheid die hij me heeft gegeven deze thesis 

alsnog bij hem te schrijven. Ook zijn constructieve feedback heeft me geholpen mijn visie bij te 

schaven. Bovendien hebben al zijn gedoceerde vakken mijn interesse voor het economisch recht 

mateloos doen toenemen.   

Oprechte dank ben ik eveneens verschuldigd aan mijn ouders en twee broers. Ze zijn een steun 

in moeilijke tijden, boordevol liefde en begrip.   

Voor de intellectueel uitdagende gesprekken bedank ik collega Alexander Cafmeyer.  

Omdat een eind nooit definitief is,  
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INLEIDING  
 
1. Als kind van de consumptiemaatschappij zit kopen ons in het bloed. Het koopcontract is 

daarom wellicht één van de meest gesloten contracten. Achter de schijnbare evidentie van het 

koopcontract schuilt echter een kluwen van rechtsbepalingen. Deze juridische complexiteit 

wordt nog versterkt wanneer men buitenlandse markten aanboort. In de internationale handel 

van vandaag zijn een aanzienlijk aantal verkopers gericht op uitvoer en grensoverschrijdend 

handel drijven. Verkopers die zowel binnenlandse als grensoverschrijdende transacties sluiten 

gaan zich bijgevolg niet louter op hun eigen nationaal recht kunnen beroepen.  

 

2. In België gaat men rekening moeten houden met meerdere regimes inzake internationale 

koopovereenkomsten. Het basisregime is de algemene regeling inzake koop in het Burgerlijk 

Wetboek. Er zijn ook bijzondere regelen inzake de consumentenkoop. Deze kunnen ook 

teruggevonden worden in het BW en zijn een implementatie van een Europese Richtlijn. 

Vervolgens is er het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 

roerende zaken1. Het Verdrag bevat uniform materieelrechtelijke bepalingen. In veel zaken is 

het automatisch van toepassing. Vrij recent werd een nieuw instrument uitgevaardigd. Het gaat 

om het Voorstel van Verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht2. Dit zal 

binnen enkele jaren waarschijnlijk effectief van kracht gaan. Het bevat materiële bepalingen 

inzake internationale particuliere koop en handelskoop. Partijen moeten er uitdrukkelijk voor 

kiezen, aangezien het gaat om een optioneel instrument dat niet automatisch van toepassing is.  

 

3. Deze juridische complexiteit verklaart meteen de onderzoeksvraag CISG, CESL of toch maar 

nationaal kooprecht. In deze masterproef wordt gericht op het standpunt van de verkoper. Voor 

hem is het steeds van essentieel belang te weten welk instrument van toepassing is, aangezien 

dit het startpunt vormt van zijn verplichtingen3. Problemen ontstaan niet enkel wanneer een 

geschil zich voordoet en partijen besluiten het geschil te beslechten voor een rechtbank of 

tribunaal. In de huidige praktijk tracht men zoveel als mogelijk te anticiperen op eventuele 

vragen en klachten.  

 

4. De sterkere partij in onderhandelingen gaat bepalen welk recht toepasselijk is en maakt 

daarbij gebruik van standaardovereenkomsten en standaardvoorwaarden. De zwakkere partij 

heeft dan twee mogelijkheden. Ofwel neemt hij het contract zoals het is, ofwel contracteert hij 

niet. Het is buigen of barsten. In verhouding tot consumenten zal de sterkere partij de verkoper 

zijn. Net daarom wordt door de wetgever voorzien in dwingende bepalingen die de consument 

moeten beschermen. De dominante onderhandelingsmacht zal in verhouding tot andere 

ondernemingen niet altijd aan de verkoper toekomen. Wanneer de verkoper een kmo is, zal hij 

vaak het onderspit moeten delven tegenover een grotere onderneming. In de praktijk zal de 

verkoper, wanneer hij de sterkere partij is, kiezen voor het systeem waar hij het meest 

vertrouwen in heeft of voor het systeem dat volgens zijn juridisch adviseur het meest voordelig 

is. Het doel van deze masterproef is om te onderzoeken, in het geval waar de verkoper de 

sterkere partij is, voor welk instrument hij het best kiest en wat zijn mogelijkheden zijn. 

                                                             
1 “CISG” wordt internationaal gebruikt als acroniem, gebaseerd op de Engelse benaming 

“Convention on the International Sale of Goods”. 
2 Hierna GEK. De Engelstalige term is “CESL”, gebaseerd op de Engelse benaming “Common 

European Sales Law”.  
3 

Ook het Belgisch nationaal kooprecht wordt aanzien als een instrument.  
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Wanneer de verkoper niet de sterkere partij is, kan hij de keuze voor een ‘vreemd’ recht 

proberen ombuigen naar een meer neutraal instrument, zoals de CISG of het GEK. Er wordt 

nagegaan welk instrument dan de voorkeur geniet.  

 

5. In deel I wordt de bestaande wetgeving waarmee rekening dient te worden gehouden in 

internationale overeenkomsten besproken. Daarnaast komt ook het toepassingsgebied van de 

verschillende instrumenten aan bod. Dit laat toe om reeds enkele pijnpunten aan te kaarten die 

verband houden met het toepassingsgebied. Een inhoudelijke bespreking van de verschillende 

instrumenten volgt in deel II en deel III. Deel II focust op de relatie tussen de verkoper en de 

professionele koper, terwijl deel III ingaat op de verhouding met de niet-professionele koper. In 

deel II worden inhoudelijke aspecten behandeld. Deel III gaat zowel in op economische als 

inhoudelijke overwegingen. Enkel belangrijke verschilpunten worden nader bekeken. Het doel 

van deze masterproef is dus geenszins exhaustief.  
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DEEL I: TOEPASSINGSGEBIED 

HOOFDSTUK 1: BESTAANDE WETGEVING OP VLAK VAN CONTRACTENRECHT   

6. Vooraleer het toepassingsgebied te bespreken van de verschillende instrumenten, wordt stil 

gestaan bij de bestaande wetgeving op het vlak van contractenrecht. Dit is belangrijk om een 

duidelijk beeld te krijgen met welke wetgeving de verkoper rekening zal moeten houden. Het 

startpunt wordt gevormd door de Rome I Verordening, dat bepaalt door welk recht een 

internationale verhouding beheerst wordt. Daarna worden er kort twee instrumenten 

besproken met materieelrechtelijke bepalingen, het Weens Koopverdrag en het Voorstel van  

Verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Tenslotte wordt de 

aandacht gericht op het secundair Europees recht dat een belangrijke invloed uitoefent op het 

nationale recht.  

§1 UNIFORM CONFLICTENRECHT: DE ROME I VERORDENING  

7. Kenmerkend voor nationaal overeenkomstenrecht is de grote verscheidenheid. Vandaar het 

belang van het internationaal privaatrecht, dat aangeeft door welk recht een internationale 

verhouding beheerst wordt. De Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst bepaalt welk nationaal recht van toepassing is in grensoverschrijdende 

contractuele verhoudingen4. Deze regels zijn van toepassing voor overeenkomsten gesloten 

vanaf 17 december 2009. Voor overeenkomsten gesloten voor die datum geldt nog het EVO-

verdrag5.  

 

8. De belangrijkste regel ligt vervat in artikel 3 van de Rome I Verordening, waar partijen de 

mogelijkheid wordt gegeven om een rechtskeuze te maken. Een overeenkomst zal dus steeds 

beheerst worden door het recht dat partijen hebben gekozen. Dit is wat men de primaire of 

conflictenrechtelijke rechtskeuzebevoegdheid noemt. Het gevolg van deze rechtskeuze is dat het 

dwingende en aanvullende recht van het op de overeenkomst toepasselijke recht wordt 

vervangen door het dwingende en aanvullende recht van het door de rechtskeuze aangewezen 

recht6 . Aan deze rechtskeuzebevoegdheid zijn wel een aantal algemene en bijzondere 

beperkingen verbonden. Op de bijzondere beperkingen wordt later teruggekomen in het kader 

van consumentenovereenkomsten (infra nr. 69-78). Voor wat betreft de algemene beperkingen 

kunnen er drie onderscheiden worden. Wanneer een overeenkomst geen internationale 

aspecten vertoont, is een rechtskeuze door partijen niet toegestaan. Bovendien moet men ook 

rekening houden met de voorrangsregels die vervat liggen in artikel 9 van de Rome I 

Verordening. De toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht van de rechter bij 

                                                             
4 Verordening 593/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het 

recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb. L. 4 juli 2008, afl. 177, 6 
(hierna Rome I Verordening) 

5 Wet 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, van het Protocol en van de twee Gemeenschappelijke 
Verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, BS 9 oktober 1987; Er wordt enkel gekeken 
naar overeenkomsten die in de toekomst gesloten worden, waardoor dit Verdrag verder niet 
relevant is.  

6 J.W. RUTGERS, “De concept-verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht”, WPNR 
2012,http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-
verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50, 49-50.   

http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50
http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50
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wie de zaak aanhangig is mogen niet worden beperkt7. De laatste beperking ligt vervat in artikel 

21, de zogenaamde openbare orde-exceptie.  

 

9. Indien er door de partijen geen toepasselijk recht werd gekozen, wordt de overeenkomst voor 

de verkoop van roerende zaken beheerst door het recht van het land waar de verkoper zijn 

gewone verblijfplaats heeft8. Dit is een duidelijke concretisering van hetgeen vervat ligt in het 

tweede lid, namelijk het algemene criterium van de kenmerkende prestatie9. Artikel 19 van de 

Rome I Verordening vult het begrip ‘gewone verblijfplaats’ in. Het gaat om de plaats van 

hoofdbestuur van vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen.  

§2 HET WEENS KOOPVERDRAG  

1 ALGEMEEN 

10. Koopovereenkomsten kennen een unieke positie in het systeem van verwijzingsregels10. Er 

moet namelijk steeds rekening gehouden worden met de verhouding tot bestaande 

internationale verdragen. Dat volgt uit artikel 25 van de Rome I Verordening. Bij de vraag naar 

het toepasselijke recht bij een internationale verkoopovereenkomst is er aldus een ander 

uitgangspunt, namelijk het Weens Koopverdrag. Indirect zullen de verwijzingsregels van de 

Rome I Verordening wel nog een rol spelen.  

 

11. Het Weens Koopverdrag is een Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten 

voor de internationale verkoop van goederen. De CISG behelst een eigen inhoudelijk 

rechtssysteem met bepalingen hoe partijen om moeten gaan met de koop en verkoop van 

roerende zaken. Het bestaat uit vier afzonderlijke delen. Deel I gaat over het toepassingsgebied 

van het Verdrag en zijn algemene bepalingen, deel II behandelt de totstandkoming van de 

overeenkomst en deel III de verbintenissen die de koopovereenkomst doet ontstaan. Het laatste 

deel bevat de volkenrechtelijke regels van toetreding, voorbehouden, verklaringen en dergelijke. 

 

12.  De CISG regelt zelf zijn toepassingsgebied in de internationale ruimte in zijn artikel 111. Het 

kent een automatische toepassing op de grensoverschrijdende verkoop van roerende goederen 

tussen handelaren afkomstig uit staten die partij zijn bij het Verdrag, of wanneer het 

internationaal privaatrecht het recht van een verdragspartij aanwijst als toepasselijk recht12. Het 

gevolg van deze regeling is dat het een grote kans heeft om effectief te worden toegepast in de 

praktijk, bewust of onbewust13. Wanneer de CISG van toepassing is, dient er voor de aspecten 

die het regelt niet langer gekeken te worden naar het internationaal privaatrecht.  

 

                                                             
7 L. STRIKWERDA, De overeenkomst in het IPR, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2010, § 246-253. 
8 Artikel 4, lid 1(a) Rome I Verordening 
9 R.I.V.F. BERTRAMS, Koop-Praktijkreeks IPR, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 56. 
10 R.I.V.F. BERTRAMS en S. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens 

Koopverdrag, Deventer,  Kluwer, 2010, 103.  
11 J. ERAUW, “International koop-verkoop van roerend goed tussen handelaars (onder CISG), het 

nieuwe ipr van contracten en de nieuwe bijzondere verjaringstermijn voor die kooptransacties”, 
Tijdschrift@ IPR.be 2009, www.ipr.be, 82.  

12 J. ZIEGEL, “The scope of the convention: reaching out to article one and beyond”, Journal of Law and 
Commerce 2005-2006, 62.  

13 K. BOELE-WOELKI, A. KEIRSE EN S. KRUISINGA, “Naar een contractenrecht voor de Unie, Waar de 
Europese regelgever aan moet denken”, NJB 2011, afl. 2, 60.   

http://www.ipr.be/
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13. Reeds 79 lidstaten hebben de CISG ondertekend14, waaronder ook Japan, China en de 

Verenigde Staten. In Europa zijn de grote afwezigen het Verenigd Koninkrijk, Portugal15, Ierland 

en Malta. De CISG heeft ook veel invloed gehad op andere rechtssystemen en wordt aanzien als 

een succesvol instrument 16. Nochtans wordt het in de praktijk vaak uitgesloten door juristen, 

een mogelijkheid die geboden wordt door artikel 6 CISG17. Er wordt nagegaan of deze uitsluiting 

in de praktijk ingegeven is door rationele overwegingen die hun oorzaak vinden in ‘gebreken’ 

die eigen zijn aan de CISG.  

2 VERHOUDING TUSSEN DE CISG EN DE ROME I VERORDENING 

14. De conflictenrechtelijke rechtskeuze in artikel 3 Rome I Verordening handelt over de keuze 

van een nationaal statelijk recht. Aanvankelijk werd in het Commissievoorstel voor de Rome I 

Verordening van december 2005 de mogelijkheid geboden te kiezen voor een niet-statelijk 

recht18. Na veel discussie is deze mogelijkheid in de definitieve Verordening echter geschrapt. 

Partijen hebben wel de mogelijkheid om in hun overeenkomst door verwijzing een niet-statelijk 

recht of een internationale overeenkomst op te nemen, ingevolge overweging 13 bij de Rome I 

Verordening. 

 

15. Wanneer men stelt dat het louter gaat om de incorporatie van uniforme bepalingen in de 

overeenkomst, hebben de bepalingen van het Weens Koopverdrag dezelfde waarde als elke 

andere clausule die in het contract is opgenomen. De dwingende regels van het normaal 

toepasselijke recht hebben dan voorrang op de geïncorporeerde bepalingen van het Weens 

Koopverdrag. In die visie is er geen sprake van een conflictenrechtelijke rechtskeuze, maar enkel 

van een materieelrechtelijke rechtskeuze19. Het rechtsstelsel dat op grond van de objectieve 

verwijzingsregel van toepassing is, bepaalt dan de reikwijdte. Het onderscheid tussen eenvormig 

privaatrecht en internationaal privaatrecht is hier van belang. Men dient rekening te houden met 

het feit dat eenvormig privaatrecht voorgaat boven internationaal privaatrecht20. Stel dat 

partijen de CISG van toepassing verklaren, dan is een dergelijke opt in enkel van praktisch 

belang voor zover de CISG niet reeds van toepassing was op basis van artikel 1(1) van het 

verdrag21. R. BERTRAMS schrijft hierover het volgende: 

 

‘In het geval dat het verdrag in het land van de aangezochte rechter in werking is getreden 

geldt de keuze daarvoor als een conflictenrechtelijke keuze met het gevolg dat het verdrag ook 

het dwingend recht van het objectief toepasselijk recht opzij zet22.’  

 

                                                             
14 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html   
15 Van Portugal wordt verwacht dat het nog zal toetreden, zie I. SCHWENZER EN P. HACHEM, “The CISG- 

successes and pitfalls”, American Journal of Comparative Law 2009, 457.  
16 I. SCHWENZER EN P. HACHEM , “The CISG-successes and pitfalls”, American Journal of Comparative 

Law 2009, 457.; H. VAN HOUTTE, J. ERAUW EN P. WAUTELET, Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, 22.  

17 I. SCHWENZER EN P.HACHEM, “The CISG-successes and Pitfalls”, American Journal of Comparative Law 
2009, 462.; M.F.KOEHLER, “Survey regarding the relevance of the United Nations Convention for 
the International Sale of Goods (CISG) in legal practice and the exclusion of its application”, 2006, 
beschikbaar via http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koehler.html   

18 COM(2005) 650 def. 
19 L. STRIKWERDA, De overeenkomst in het IPR, Antwerpen- Apeldoorn, Maklu, 2010, 118. 
20 L. STRIKWERDA, De overeenkomst in het IPR, Antwerpen- Apeldoorn, Maklu, 2010, 119.  
21 Zie ook G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scienta, 1989, 184.  
22 R.I.V.F. BERTRAMS, Koop, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 52.   

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koehler.html
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§3 HET GEK 

16. Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een Voorstel voor een Verordening inzake 

het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gepubliceerd23. Het Voorstel bestaat uit vier delen: 

de concept verordening, een begeleidend schrijven (Toelichting) en twee bijlagen. In de eerste 

bijlage (Annex I) is de tekst van het GEK opgenomen, de tweede bijlage bevat een 

standaardmededeling ter uitleg aan de consument. De structuur van het GEK zelf (Annex I) is 

minder transparant dan de CISG24. Waar de CISG duidelijk vier te onderscheiden delen heeft 

(supra nr. 11), bestaat het GEK uit acht delen en achttien hoofdstukken waarbij de 

onderliggende relatie tussen de bepalingen niet altijd even duidelijk is.  

 

17. De Commissie heeft het Voorstel ingediend, maar het Europees Parlement en de Raad 

moeten het nog goedkeuren. Het kan dan ook zijn dat ze nog aanpassingen wensen door te 

voeren. Nadat het Voorstel is goedgekeurd, treedt het in werking op de twintigste dag na 

bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. Zes maanden na de inwerkingtreding wordt de 

Verordening van toepassing.  

 

18. Het GEK wil een zelfstandig uniform geheel van bepalingen inzake overeenkomstenrecht 

aanbieden, waaronder bepalingen van consumentenbescherming. Het is facultatief in die zin dat 

partijen vrijwillig kunnen beslissen tot de toepassing van het GEK. Dit vormt een groot verschil 

met de CISG, dat automatisch toepassing vindt. De Europese Commissie koos voor een tweede 

optioneel contractrechtenregime binnen elke lidstaat, dat identiek is binnen de gehele Europese 

Unie 25 . Het GEK krijgt aldus een zelfstandige plek naast de 28 reeds bestaande 

contractenrechtstelsels, en komt niet in de plaats van het bestaande nationale kooprecht26. De 

verklaring achter deze ingewikkelde constructie kan gevonden worden in het institutionele EU-

recht27.   

 

19. Het systeem waarin door de Commissie wordt voorzien, past niet binnen artikel 3 van de 

Rome I Verordening28. Artikel 3 van de Rome I Verordening schrijft voor dat een overeenkomst 

steeds beheerst wordt door het recht dat partijen hebben gekozen. Deze rechtskeuzevrijheid 

geldt voor alle soorten overeenkomsten. De Europese Commissie maakt duidelijk dat er geen 

sprake is van een conflictenrechtelijke rechtskeuze29.  

 

                                                             
23 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, 11 oktober 2011, COM(2011) 635 definitief.  
24 Naar annex I wordt steeds verwezen door ‘artikel x GEK’; voor een goed begrip moet de tekst van 

het GEK bij de hand worden genomen wanneer naar een artikel wordt verwezen.     
25 In het Groenboek van 2010 waren zeven alternatieve opties voorzien. 
26 M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van 

uniform toepasselijk recht”, NJW 2012, 2.; Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese 
Unie en is daarmee de 28 ste lidstaat van de Europese Unie geworden. 

27 Deze constructie is in de literatuur sterk aan kritiek onderhevig zie G. Low, “Unitas via deversitas. 
Can the Common European Sales Law harmonize through diversity?”, Maastricht Journal of 
European and Comparative Law 2012, 132-147.; M. HESSELINK, J.W. RUTGERS en T.Q. DE BOOYS, “The 
legal basis for an optional instrument of European contract law”, Centre for the Study of European 
Contract Law Working Paper No 2007/04, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091119, 83p.; J. KUIPERS, “The legal basis 
for a European optional instrument”, European Review of Contract Law 2011, 545-564.    

28 Overweging 10 GEK Verordening  
29 Concept Verordening, (COM 635), p. 7.; zie ook J.W. RUTGERS, “De concept-verordening voor een 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht”, WPNR 2012,  49-50.   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091119
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Bij een materieelrechtelijke rechtskeuze kan het dwingende recht van het door de conflictregel 

aangewezen toepasselijke recht niet opzij worden gezet door een ander rechtsstelsel. Er is ook 

geen sprake van een materieelrechtelijke rechtskeuze omdat het dwingende materiële recht van 

het door de conflictregel aangewezen toepasselijke recht opzij gezet kan worden door een keuze 

voor het GEK. Wanneer regels vervat liggen in een verordening gaan ze deel uitmaken van het 

nationale rechtsstelsel van een lidstaat. Ze kunnen daarom beschouwd worden als nationaal 

recht. Vervolgens hebben de regels van het GEK voorrang boven de nationale regels, omdat de 

GEK-regels EU-regels zijn en daarom voorrang hebben boven nationale (dwingende) 

regelgeving30.  

§4 SECUNDAIR EUROPEES RECHT: RICHTLIJNEN  

20. Een laatste belangrijke bron van contractenrecht zijn Europese richtlijnen en verordeningen 

die worden uitgevaardigd door de Europese instellingen op basis van het Verdrag betreffende de 

Werking van de Europese Unie31. Ze kunnen in het kader van deze masterproef niet 

onbesproken blijven, omdat ze in sterke mate ingrijpen in het nationale recht van de Europese 

lidstaten. De laatste decennia zijn het aantal uitgevaardigde richtlijnen bovendien sterk 

gestegen. In dit deel worden slechts enkele richtlijnen besproken, waar in deel III de materiële 

bepalingen van de richtlijnen uitgebreid aan bod komen. Er wordt dan ook nagegaan welke 

gevolgen minimale en maximale harmonisatie met zich meebrengen.  

 

21. De Europese Commissie vaardigt zowel richtlijnen uit die betrekking hebben op handelaren 

als richtlijnen die betrekking hebben op consumenten. Bepaalde wetgeving van de Unie is 

relevant voor zowel de betrekkingen tussen ondernemingen en consumenten als die tussen 

ondernemingen onderling. De richtlijn inzake elektronische handel bevat bepalingen inzake de 

geldigheid van elektronisch gesloten overeenkomsten en inzake bepaalde precontractuele 

vereisten32.  

1 RICHTLIJNEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HANDELAREN  

22. De belangrijkste richtlijn in verhouding tot handelaren is de recent aangepaste Richtlijn 

betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties33. Deze richtlijn is gericht op het 

bestrijden van betalingsachterstand bij handelstransacties om bij te dragen tot de goede 

werking van de interne markt en ter versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen. 

Ze is van toepassing op alle types betalingen die worden gedaan ter vergoeding van 

handelstransacties tussen overheidsdiensten en ondernemingen of tussen ondernemingen 

onderling. De uiterste datum voor omzetting in de lidstaten was 16 maart 2013.  

2 RICHTLIJNEN TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN 

23. In de tweede categorie zijn er tal van richtlijnen genomen ter bescherming van consumenten 

aangezien deze geacht worden zich in een zwakkere positie te bevinden. Aanvankelijk werd 

                                                             
30 J.W. RUTGERS, “De concept-verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht”, WPNR 

2012, 49-50.   
31 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, 30 maart 2010, Pb.L. C83/47 
32 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 

bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel in de interne markt, Pb.L. 17 juli 2000, afl. 178, 1-16., hierna de Richtlijn 
inzake Elektronische Handel  

33 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, Pb.L. 23 februari 2011, afl. 48, 6., 
hierna de Richtlijn Betalingsachterstand bij Handelstransacties 
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steeds geopteerd voor het principe van minimale harmonisatie. Bij minimale harmonisatie 

bepaalt de richtlijn het minimale niveau van bescherming die aan de consument moet worden 

gegarandeerd, maar zijn lidstaten vrij om meer bescherming te bieden. Lidstaten die van de 

mogelijkheid gebruik wensen te maken extra bescherming te bieden, moeten wel voldoen aan 

bepaalde vereisten (infra nr. 186). Een belangrijke richtlijn in het kader van deze masterproef is 

de Europese Richtlijn van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen34. De idee achter deze richtlijn was het creëren van een 

gemeenschappelijk minimumniveau van consumentenbescherming binnen de Europese Unie. 

Sinds 1 januari 2005 is deze richtlijn omgezet in het Belgisch recht. Een tweede belangrijke 

richtlijn gebaseerd op het principe van minimale harmonisatie is de Europese Richtlijn van 5 

april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten35. Bij omzetting 

hebben heel veel lidstaten van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een hoger niveau van 

consumentenbescherming te voorzien36.  

 

24. Bij maximale harmonisatie is het de lidstaten niet toegelaten strengere maatregelen te 

nemen. Nationale wetgeving die afwijkt van het Europese niveau van consumentenbescherming 

wordt afgeschaft, ongeacht of dat niveau hoger of lager is (infra nr. 189-191). De recente 

Richtlijn Consumentenrechten is gebaseerd op maximale harmonisatie37. Ze is op 25 oktober 

2011 aangenomen en op 12 december 2012 in werking getreden, waarbij de lidstaten twee jaar 

de tijd hadden om de regels om te zetten in hun nationale wetgeving. De omzetting moet aldus 

gebeurd zijn uiterlijk op 13 december 2013. De inwerkingtreding is gepland op 13 juni 201438. 

In België zal hierdoor de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming moeten worden herzien39. Opvallend is dat deze richtlijn zich 

aanvankelijk ook uitstrekte tot oneerlijke bedingen en de consumentenkoop. Ten aanzien van 

deze onderwerpen werd veel kritiek geuit omdat dit zou leiden tot een aanzienlijke reductie van 

het nationale beschermingsniveau voor consumenten40. De reikwijdte van deze richtlijn werd in 

                                                             
34 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 

bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, Pb.L. 7 juli 
1999, afl. 171, 12-16., hierna de Richtlijn Consumentenkoop Omzetting: Wet van 1 september 
2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, BS 
21 september 2004, 68.384.   

35 Richtlijn 1993/13/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 21 april 1993, afl. 95, 29-
34., hierna de Richtlijn Oneerlijke Bedingen  

36 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer Law Compendium University of Bielefeld 2008, 341-438.  
37 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 
1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG 
en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L. 22 november 2011, afl. 
304, 64., hierna de Richtlijn Consumentenrechten; Artikel 4 Richtlijn Consumentenrechten      

38 Artikel 28 Richtlijn Consumentenrechten  
39 Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 

20.803.; In de toekomst zal men rekening moeten houden met een codificatie in het economisch 
recht in het Wetboek Economisch Recht (WEB) waar men werk van aan het maken is zie oa. 
recent Wetsontwerp houdende invoeging van titel 1 "Algemene definities" in boek I "Definities" 
van het Wetboek van economisch recht, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2836 en Wetsontwerp 
houdende invoeging van boek XV, "Rechtshandhaving" in het Wetboek van economisch recht., 
Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2837  

40 M. LOOS en J. LUZAK, “De nieuwe Richtlijn consumentenrechten”, Tijdschrift voor Consumentenrecht 
en Handelspraktijken 2011, 184.  
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de definitieve versie aanmerkelijk teruggebracht zodat de Richtlijn Consumentenkoop en de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen van toepassing blijven voor deze onderwerpen.  

 

25. Het doel van de Richtlijn Consumentenrechten is vereenvoudigde en eenduidige regelgeving 

creëren voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten 

om inconsequenties weg te werken en leemtes in de regelgeving op te vullen41. Overigens bevat 

de richtlijn bepalingen over de informatieverplichting bij in winkels en andere verkoopruimten 

tot stand gekomen overeenkomsten (artikel 5 en 6). Ook het belangrijke recht van herroeping 

dat consumenten de mogelijkheid geeft de overeenkomst te herroepen zonder daarvoor 

redenen te geven wordt weergegeven in artikel 9. Overigens bevat het ook enkele algemene 

bepalingen van toepassing op koopovereenkomsten zoals de levering (artikel 18) en de risico 

overgang (artikel 20).   

                                                             
41 Overwegingen 1 en 2 Richtlijn Consumentenrechten  
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HOOFDSTUK 2: VERKOOP AAN EEN PROFESSIONELE EN EEN NIET-PROFESSIONELE 

KOPER  

26. In een ideale situatie kan de verkoper zich uit de slag trekken met één uniform instrument 

dat hij kan inschakelen voor al zijn relaties, ongeacht het ‘statuut’ van de tegenpartij. Dit zal 

goedkoper zijn dan het zich vertrouwd maken met verschillende instrumenten. Er wordt toch 

voor gekozen om een onderscheid te maken tussen de consumentenkoop en de professionele 

koop, aangezien de regels voor beiden erg verschillend zijn. Wanneer een verkoper contracteert 

met een consument moet hij steeds rekening houden met de consumentenbescherming die de 

positie van de consument in het handelsverkeer beschermt. Het onderscheid tussen beiden 

werkt echter niet volledig bevredigend. De verkoper weet vaak niet met wie hij aan het 

onderhandelen is en aan wie hij goederen verkoopt. Wanneer klanten goederen aankopen in de 

winkel, heeft de verkoper eventueel de mogelijkheid om te vragen of de goederen aangekocht 

worden voor professionele doeleinden. In situaties waarbij er online goederen aangekocht 

kunnen worden, gaan sommige verkopers op hun webpagina bezoekers verzoeken aan te geven 

onder welk ‘statuut’ ze goederen wensen aan te kopen. Vele webpagina’s maken dit onderscheid 

echter niet, waardoor de verkoper onwetend blijft over of hij handelt met een professionele of 

een niet-professionele koper.  

§1 VERKOOP AAN EEN PROFESSIONELE KOPER  

27. Kenmerkend voor de verkoop aan een professionele koper is de ruime keuzemogelijkheid42. 

Partijen kunnen immers in eerste instantie het toepasselijk recht kiezen (supra nr. 7-9)43. Naast 

een nationaal recht, kunnen ook de CISG en het GEK de relatie tussen contractspartijen 

beheersen. Deze ruime mogelijkheden brengen onzekerheid met zich mee. In deel II wordt 

nagegaan, vanuit het standpunt van de verkoper, welk instrument hem het beste dient. Het 

toepassingsgebied van de verschillende instrumenten wordt in dit deel besproken.   

1 AUTOMATISCHE TOEPASSING VAN DE CISG 

28. De CISG is een opt out instrument. Dit betekent dat het automatisch van toepassing is op de 

overeenkomsten die binnen zijn toepassingsgebied vallen, tenzij het wordt uitgesloten. Artikel 6 

CISG laat partijen immers toe om de toepassing ervan uit te sluiten, om af te wijken van elk van 

zijn bepalingen, of om het gevolg van een van deze bepalingen te wijzigen.  

1.1 Territoriaal toepassingsgebied  

1.1.1 Directe en indirecte toepassing 

29. Het Weens Koopverdrag is van toepassing op koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken tussen partijen die in verschillende lidstaten gevestigd zijn44. De CISG kent zowel een 

directe als een indirecte toepassing. Ingevolge artikel 1(1)(a) is de CISG direct van toepassing 

indien partijen gevestigd zijn in verschillende verdragsstaten. Wanneer via de regels van het 

internationaal privaatrecht van de aangezochte rechter het recht van een verdragsstaat van 

toepassing is op de overeenkomst, dan is de CISG indirect van toepassing45. Internationaal 

                                                             
42 Zie The Law Commission and the Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 

law: advantages and problems. Advice to the UK government”, 2011, te raadplegen via 
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Common_European_Sales_Law_Advice.pdf  

43 Artikel 3, lid 1 Rome I Verordening  
44 Artikel 1 CISG   
45 I. SCHWENZER EN P. HACHEM, “Article 1”, in I. SCHWENZER (ed.), Schlechtriem & Schwenzer Commentary 

on the UN Convention on Contracts for The International Sale of Goods, Oxford, Oxford University 
Press, 2010, 18-47.  

http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Common_European_Sales_Law_Advice.pdf
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privaatrecht laat in eerste instantie toe om een rechtskeuze te maken46. Een rechtskeuze voor 

het recht van het land van een verdragsstaat leidt automatisch tot de toepassing van de CISG. Bij 

gebreke van een rechtskeuze wordt de koopovereenkomst beheerst door het recht van het land 

waar de verkoper is gevestigd47. Indien dat land een verdragsluitende staat is, resulteert dit in 

de toepassing van de CISG48. Dit kan gedemonstreerd worden aan de hand van een eenvoudig 

voorbeeld. Bij een koop gesloten tussen een Belgische partij en een Portugese partij is het 

Verdrag niet direct van toepassing ingevolge artikel 1(1)(a) CISG, aangezien Portugal geen 

verdragsstaat is. Wanneer er in de overeenkomst een rechtskeuze gemaakt is ten gunste van het 

Belgisch recht dan zal dit leiden tot de toepassing van de CISG. Dit is ook het geval indien de 

Belgische partij de verkoper is, aangezien op grond van de verwijzingsregels dan Belgisch recht 

van toepassing is49. Aangezien deze masterproef uitgaat van een Belgische verkoper, zal enkel 

een rechtskeuze voor een ander nationaal recht mogelijks de automatische toepassing van de 

CISG kunnen verhinderen.   

 

30. Door de directe en indirecte toepassing heeft het Weens Koopverdrag een groot 

toepassingsbereik. Voor beide toepassingen is het van fundamenteel belang te weten in welke 

staten de CISG in werking is getreden. Een staat wordt geacht verdragsluitende staat te zijn 

indien het Verdrag voor die staat in werking was getreden op het tijdstip van het sluiten van de 

litigieuze overeenkomst, of als het geschil de totstandkoming van de overeenkomst betreft, op 

het tijdstip waarop het voorstel tot het sluiten van de overeenkomst is gedaan50. De CISG is op 1 

november 1997 van kracht geworden in België51. 

 

Verdragsluitende staten in het donker (bron: http://en.wikipedia.org)  

                                                             
46 Artikel 3 Rome I Verordening  
47 Voor contracten gesloten voor 17 december 2007 geldt het EVO-Verdrag en is het recht van de 

staat van de meest kenmerkende prestant (verkoper) van toepassing. 
48 R.I.V.F. BERTRAMS, Koop- Praktijkreeks IPR, Mechelen, Kluwer, 2001, 41. 
49 Artikel 4, lid 1 a) Rome I Verordening  
50 Artikel 100 CISG 
51 In Bijlage E kan teruggevonden worden in welke staten de CISG in werking is getreden. Wet van 4 

september 1996 houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 
1980, BS 1 juli 1997, en de Opzegging door België van de Verdragen van Den Haag van 1 juli 1964, 
BS 1 juli 1997  
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31. Het Weens Koopverdrag gaat uit van partijen die in ‘verschillende’ staten gevestigd zijn. 

Hieruit volgt dat het niet automatisch van toepassing kan zijn tussen partijen die in dezelfde 

staat gevestigd zijn. Dit is problematisch voor de verkoper die de CISG wil toepassen in 

verhouding tot zijn binnenlandse kopers52. Rechtsleer geeft aan dat men ook dan kan opteren 

voor de toepassing van de CISG, op basis van de contractuele autonomie53. De geldigheid van een 

dergelijke keuze zal beoordeeld worden aan de hand van het toepasselijk nationaal recht. In vele 

gevallen zal de CISG dan worden toegepast behoudens dwingende bepalingen van het nationaal 

toepasselijke recht.  

1.1.2 Vestiging  

32. Beslissend voor het internationaal karakter van een koopovereenkomst is dat beide 

contractspartijen in verschillende staten gevestigd zijn. Wat een vestiging inhoudt, wordt niet 

uitdrukkelijk gedefinieerd in de CISG54. Volgens de rechtsleer spelen componenten zoals 

duurzaamheid en stabiliteit van de vestiging een belangrijke rol55. Nationaliteit is niet relevant56. 

Wanneer een partij meerdere vestigingen heeft of geen vestiging wordt gekeken naar de 

vestiging die het nauwst betrokken is bij de overeenkomst57 en naar de gewone verblijfplaats. 

Indien het contract tot stand is gekomen via de tussenkomst van een agent, speelt de plaats van 

vestiging van de agent in principe geen rol58. 

1.1.3 Mogelijkheid om een voorbehoud te maken  

33. Staten hebben de mogelijkheid om voorbehouden te maken. Een verdragsluitende staat kan 

bij ratificatie of toetreding verklaren dat hij niet zal zijn gebonden door de bepalingen in deel II 

of deel III van de CISG59. Ze worden dan niet als verdragsluitende staat aangemerkt indien het 

onderwerp van het geschil geregeld is in dat deel van de CISG waaraan ze niet gebonden zijn. Dit 

vergt een extra waakzaamheid. Een aantal Scandinavische landen hebben een voorbehoud 

gemaakt. Dit heeft concreet tot gevolg dat ze niet gebonden zijn aan de bepalingen in deel II 

betreffende de totstandkoming van de overeenkomst.  

 

Bovendien bepaalt artikel 95 CISG dat iedere staat op het tijdstip van neerlegging van zijn akte 

van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding kan verklaren dat hij niet zal zijn 

gebonden door artikel 1(1)(b) van het Verdrag (supra nr. 29)60. Dit betekent dat een rechter van 

een verdragsluitende staat die een voorbehoud gemaakt heeft op basis van artikel 95 CISG, het 

niet zal toepassen op grond van artikel 1(1)(b) CISG. Onder andere de Verenigde Staten en China 

                                                             
52 J. SMITS, “Party choice and the Common European Sales Law, or: how to prevent CESL from 

becoming a lemon on the law market”, Maastricht European Private Law Institute Working Paper 
No. 2012/13, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017, 6.  

53 U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27, 231.  
54 Voor een definitie zie bv Oberlandesgericht Stuttgart Duitsland, 28 februari 2000, niet 

gepubliceerd, te raadplagen via www.cisg-online.ch  
55 J. ERAUW, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, H. STORME, C. ROMMELAERE en M. PIERS, Handboek Belgisch 

Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 30. 
56 Artikel 1(3) CISG  
57 Artikel 10(a) CISG; de feitenrechter heeft een grote beoordelingsmarge. Zie bijvoorbeeld Kh. 

Hasselt 2 juni 1999, A.R. 1079/99, onuitg. Zoals beschreven in R. PEETERS, “Overzicht van 
rechtspraak van het Weens Koopverdrag in België”, RDC 2003, 111 e.v.   

58 J. ZIEGEL, “The scope of the convention: reaching out to article one and beyond”, Journal of Law and 
Commerce 2005-2006, 63. 

59 Artikel 92 CISG; Deel II bevat bepalingen ivm de totstandkoming van de overeenkomst, terwijl 
deel III bepalingen omvat betreffende de koop van roerende zaken.    

60 Het gaat om de indirecte toepassing van de CISG. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017
http://www.cisg-online.ch/
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hebben een dergelijk voorbehoud gemaakt, hetgeen een grote impact heeft op internationale 

koopovereenkomsten. In bijlage E van het Weens Koopverdrag staat bij elke verdragsluitende 

staat aangegeven of deze een voorbehoud heeft gemaakt bij toetreding tot de CISG.  

1.1.4 Mogelijkheid tot uitsluiting en vervanging  

34. De CISG is een opt out instrument. Dit betekent dat het automatisch van toepassing is op de 

overeenkomsten die binnen zijn toepassingsgebied vallen, tenzij het wordt uitgesloten. Artikel 6 

CISG laat partijen toe om de toepassing ervan uit te sluiten, om af te wijken van elk van zijn 

bepalingen, of om het gevolg van een van deze bepalingen te wijzigen. Een uitsluiting kan 

opgenomen worden in de algemene voorwaarden, maar de partij die zich beroept op de 

toepasselijkheid van de voorwaarden, moet bewijzen dat de tegenpartij kennis heeft genomen 

van die voorwaarden en ze bovendien ook heeft aanvaard61.  

 

35. Een loutere verwijzing naar het recht van een verdragsluitende staat volstaat niet als 

uitsluiting. Er wordt vermoed dat partijen in een dergelijke situatie de wil hebben om hun 

verhouding toch te laten beheersen door de CISG, aangezien het integraal deel uitmaakt van de 

gekozen rechtsorde62. In bepaalde gevallen zal de keuze voor een nationaal rechtsstelsel wel als 

een volledige uitsluiting geïnterpreteerd worden, als gevolg van artikel 8 van de CISG. Een 

uitsluiting gebeurt echter best op expliciete wijze. Wanneer één van de partijen niet gevestigd is 

in een verdragsluitende staat, zal de geldigheid van de uitsluiting mede beoordeeld worden door 

het toepasselijk nationaal recht. Bij de toepasselijkheid van de uitsluiting van de CISG in de 

algemene voorwaarden speelt de CISG een voorafgaande rol63. Indien beide partijen wel 

gevestigd zijn in een verdragsstaat, kan de opt out louter beoordeeld worden aan de hand van 

het soepele artikel 6 CISG.  

 

36. Vervanging gebeurt louter door het feit dat partijen andere contractuele regelingen treffen. 

In de praktijk zal dit veelal gebeuren door het opnemen van een hele reeks bepalingen in de 

algemene voorwaarden. In deze context dient gewezen te worden op het belang van Incoterms64, 

waar frequent door partijen naar verwezen wordt. Incoterms zijn opgesteld door de 

Internationale Kamer van Koophandel te Parijs65. Ze regelen onder meer de plaats van levering, 

kosten van vervoer, overgang van het risico en wie van beide partijen de verzekeringen, 

vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten in orde moet brengen. Hoe meer 

bepalingen vervangen worden, hoe geringer het praktische belang van de CISG. Tenzij anders 

vermeld, wordt er vanuit gegaan dat geen andere bepalingen werden opgenomen in de 

algemene voorwaarden.   

                                                             
61 Zie ook T.H.M VAN WECHEM, Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2007, 

263 p. 
62 Rechtspraak met betrekking tot de CISG kan eenvoudig teruggevonden worden via de databank 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html. In de bibliografie wordt verwezen 
naar de concrete webpagina. Oberlandesgericht Stuttgart Duitsland, 31 maart 2008; 
Bundesgerichtshof Duitsland, 23 juli 1997; Oberlandesgericht Karlsruhe Duitsland 25 juni 1997; 
Kammergericht Berlijn Duitsland 24 januari 1994; contra: Federal District Court Verenigde 
Staten, 30 januari 2006     

63 T.H.M. VAN WECHEM, “Het Weens Koopverdrag en toepasselijkheid van algemene voorwaarden”, in 
B. WESSELS &T.H.M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale praktijk deel 2, Deventer, 
Kluwer, 2011, 12. 

64 Incoterms is de afkorting van het Engelse ‘International Commercial Terms’, in het Nederlands 
spreekt men soms van internationale leveringsvoorwaarden. 

65 Voor meer informatie zie http://www.iccwbo.org/  

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html
http://www.iccwbo.org/
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1.2 Materieel toepassingsgebied  

37. Het Verdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, 

maar in de CISG kan geen definitie teruggevonden worden van het begrip ‘koop’ of ‘roerende 

zaak’. Men gaat dus in theorie uit van een ruim toepassingsgebied, maar in de praktijk blijft het 

toepassingsgebied beperkt tot aankopen voor commerciële, industriële en professionele 

doeleinden.  

1.2.1 Koopovereenkomst  

38. Een koopovereenkomst in de zin van de CISG is een overeenkomst op grond waarvan een 

partij (de verkoper) gehouden is zaken af te leveren en deze in eigendom over te dragen en de 

andere partij (de koper) gehouden is de koopprijs te betalen. Dit kan afgeleid worden uit artikel 

30 en 53 CISG. Franchising alsook distributieovereenkomsten zijn geen koopovereenkomsten in 

de zin van de CISG66. Ze regelen het kader waarin latere leveringen zullen plaatsvinden. 

Wanneer een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt onder deze kaderovereenkomst kan ze 

wel onder de CISG vallen. Of software ook onder het toepassingsgebied valt, is een vraag waar 

veel discussie over bestaat en waar in de literatuur dan ook reeds uitvoerig over geschreven is67. 

De visie van de meerderheid volgens de rechtsleer wordt kort meegegeven68. De meerderheid is 

het erover eens dat standaardsoftware geleverd op een materiële drager wel onder het 

toepassingsgebied valt. Wanneer men een onderscheid gaat maken tussen de manier waarop 

software geleverd wordt, is dat kunstmatig. Ook ‘online’ software valt daarom onder het 

toepassingsgebied69. Software op maat daarentegen valt niet onder de CISG. Men gaat ervan uit 

dat een dergelijke overeenkomst valt onder artikel 3 van de CISG en bijgevolg uitgesloten is.70.  

 

39. In artikel 3 CISG worden een aantal zaken van het toepassingsgebied uitgesloten. Het gaat 

om overeenkomsten die een mengvorm zijn van enerzijds koop en anderzijds de aanneming van 

werk of de levering van diensten. Artikel 3(2) CISG bepaalt dat het Weens Koopverdrag niet van 

toepassing is op overeenkomsten waarin het belangrijkste deel van de verplichtingen van de 

                                                             
66 J. ZIEGEL, “The scope of the convention: reaching out to article one and beyond”, Journal of Law and 

Commerce 2005-2006, 60.  
67 Zie oa. F. DIEDRICH, “Maintaining uniformity in international uniform law via autonomous 

interpretation: software contracts and the CISG”, Pace International Law Review 1996, 303-338.; 
F. DIEDRICH, “The CISG and computer software revisited”, Vidobona Journal of International 
Commercial Law and Arbitration 2002, 55-75.; S. GREEN EN D. SAIDOV, “Software as goods”, Journal 
of Business Law 2007, 161-181.     

68 H. SONO, “The applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions”, 2008, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg//biblio/sono6.html, 512-526.; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG: 
a new textbook for students and practitioners, Sellier European law publishers, 2007, 43.; 
F.FERRARI, “Specific topics of the CISG in the light of judicial application and scholarly writing”, 
Journal of Law and Commerce 1995, 66.; J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG in the USA: a 
compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, Boston, Kluwer Law International, 1995, 55.; P. SCHLECHTRIEM, “Article 1” in P. SCHLECHTRIEM 

en P. SCHWENZER , Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
Oxford University Press, 29.; I. SCHWENZER, “The proposed Common European Sales Law and the 
Convention for the International Sale of Goods”, UCC Law Journal 2012, 460.   

69 J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG in the USA, Kluwer Law International, 21.; P. SCHLECHTRIEM, 
“Article 1” in P. SCHLECHTRIEM en P. SCHWENZER , Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG), Oxford University Press, 29.; P. HUBER EN A. MULLIS, The CISG: a 
new textbook for students and practitioners, Sellier European law publishers, 2007, 43. 

70 H. SONO, “The applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions”, 2008, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg//biblio/sono6.html, 512-526;  J. ZIEGEL, “The scope of the 
convention: reaching out to article one and beyond”, Journal of Law and Commerce 2005-2006, 62.  

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono6.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono6.html


  

15 
 

partij die de roerende zaken levert, bestaat in de verstrekking van arbeidskracht of de verlening 

van andere diensten. Overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen 

roerende zaken worden op grond van artikel 3(1) CISG met koopovereenkomsten gelijk gesteld, 

tenzij de partij die de zaken bestelt een wezenlijk deel van de benodigde grondstoffen zelf moet 

verschaffen. Dikwijls gaat het om overeenkomsten waarbij men een gedeelte van het 

productieproces gaat uitbesteden naar lage loonlanden71. De term ‘wezenlijk deel’ heeft 

betrekking op de economische waarde72. Met open termen zoals ‘belangrijkste deel’ en 

‘wezenlijk deel’ laat men ruimte voor discussie open, hetgeen de rechtszekerheid dikwijls niet 

ten goede komt.  

1.2.2 Roerende zaken  

40. Het begrip “roerende zaken” is niet gekend in ons Belgisch kooprecht. Het Burgerlijk 

Wetboek spreekt over “roerende goederen”. In Nederland wordt dezelfde terminologie gebruikt 

als in het Weens Koopverdrag. “Zaken” worden daar aanzien als stoffelijke objecten. Het gaat dus 

enkel om lichamelijke roerende zaken73. De koop van vorderingen en van intellectuele eigendom 

vallen daarom buiten de CISG.  

1.2.3 Uitsluitingen  

41. Een aantal zaken worden uit het toepassingsgebied van de CISG uitgesloten. Een opsomming 

kan teruggevonden worden in artikel 2 van het Weens Koopverdrag. Het gaat onder andere om 

de koop op een openbare veilig, de koop van effecten, waardepapieren en betaalmiddelen, de 

koop van elektrische energie,…  

 

42. De CISG regelt drie elementen: de totstandkoming van het  contract74, de rechten en de 

plichten van de partijen en de sanctieregeling bij wanprestatie. Het Weens Koopverdrag heeft 

geen betrekking op de geldigheid van de overeenkomst of de daarin vervatte bedingen en de 

gevolgen die de overeenkomst kan hebben voor de eigendom van de verkochte zaken. Overigens 

heeft het ook geen betrekking op de aansprakelijkheid voor dood of letsel. De regeling van het 

BW blijft dus van belang, gezien de CISG bepaalde aspecten niet regelt.  

1.3 Personeel toepassingsgebied  

43. Hoewel men er in principe van uitgaat dat het Weens Koopverdrag zich richt tot 

professionelen, maakt het zelf geen onderscheid tussen professionelen en niet-professionelen. 

Artikel 1(3) CISG bepaalt dat voor de toepasselijkheid van het Verdrag het zonder belang is of de 

partijen kooplieden zijn of niet. De enige relevante beperking in deze context ligt vervat in 

artikel 2(a) CISG. Artikel 2(a) CISG sluit de consumentenkoop uit het toepassingsgebied uit75. 

Een consumentenkoop wordt gedefinieerd als “de koop van roerende zaken, gekocht voor 

persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding, tenzij de verkoper eniger tijd voor of 

bij het sluiten van de overeenkomst niet wist of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig 

gebruik werden gekocht”. De intentie van de koper dient vastgesteld te worden op het ogenblik 

                                                             
71 R.I.V.F. BERTRAMS, Koop-praktijkreeks IPR, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 26.  
72 CISG Advisory Council Opinion No. 4, “Contracts for the sale of goods to be manufactured or 

produced and mixed contracts (article 3 CISG)”, 2005, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg//CISG-
AC-op4.html    

73  H. VAN HOUTTE, J. ERAUW, P. WAUTELET, Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 23.  
74 Niet voor Scandinavische landen (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden)  
75 U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27 2012, 226.  

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op4.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op4.html


  

16 
 

van het sluiten van het contract76. Wanneer men bijvoorbeeld altijd zou bellen met het 

bedrijfsnummer, wordt niet de indruk gewekt dat de zaken gekocht worden voor persoonlijk 

gebruik. Waar de goederen uiteindelijk gebruikt voor worden is aldus irrelevant77.  

 

44. Deze bijzondere bepaling laat toe om een aantal opmerkingen te maken. De verkoper lijkt in 

het merendeel van de gevallen helemaal niet te weten voor welk gebruik een goed wordt 

aangekocht (supra nr. 26). Bovendien rust op hem ook geen verplichting om na te gaan 

waarvoor de aangekochte zaak gebruikt gaat worden78. Om te bepalen of een roerende zaak 

gekocht is voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding moet rekening 

gehouden worden met objectieve elementen79. Elementen die een rol spelen zijn de aard van de 

goederen80, de hoeveelheid81 en het leveringsadres82.  

 

45. Stel dat de Belgische verkoper op het ogenblik van de contractsluiting niet wist en niet 

behoorde te weten dat het goed gekocht was voor persoonlijk gebruik. Hij verkoopt aan een 

Duitse koper. Ondanks het feit dat het hier gaat om een consumentenkoop, zal het Weens 

Koopverdrag de koop beheersen als gevolg van artikel 2(a) juncto artikel 1(1)(a) CISG. Er dringt 

zich een conflict op tussen enerzijds het Weens Koopverdrag en anderzijds het 

consumentenrecht83. Bovendien moeten de goederen ‘uitsluitend’ gebruikt worden voor 

persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding84. Wanneer goederen hoofdzakelijk, 

en dus niet uitsluitend, gebruikt worden voor privédoeleinden, stelt de vraag zich weer naar de 

verhouding tussen het Weens Koopverdrag en het dwingend consumentenrecht.  

 

46. Het Weens Koopverdrag bewaart zelf het stilzwijgen omtrent zijn verhouding tot regels van 

dwingende aard. Enerzijds zou men kunnen opperen dat artikel 6 van de Rome I Verordening 

van toepassing blijft. Dit houdt in dat wanneer partijen een keuze maken voor de CISG, deze 

keuze er niet toe mag leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet door het 

recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De verkoper dient dan 

wel zijn activiteiten te ontplooien of te richten op het land van de consument (voor de criteria 

infra nr. 69-73). In dat geval gaat men er van uit dat de keuze voor de CISG een rechtskeuze is. 

De rechtskeuze voor een niet-statelijk recht is echter niet mogelijk. Bovendien is het zo dat 

wanneer dwingende voorschriften worden toegelaten, de eenvormige toepassing van het Weens 

Koopverdrag op de helling komt te staan hetgeen in strijd is met de internationale aard ervan. 

Bij toetreding tot het Weens Koopverdrag gingen verdragsstaten ermee akkoord om nationaal 

recht volledig uit te sluiten, ongeacht of dit dwingend van aard is of niet85.  

                                                             
76 Unicitral Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 

article 2, 2012, met verwijzing naar, Bundesgerichtshof Duitsland, 31 oktober 2001 
77 Unicitral Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 

article 2, 2012 met verwijzing naar, Oberster Gerichtshof Oostenrijk, 11 februari 1997 
78 Oberlandesgericht Hamn Duitsland, 2 april 2009  
79 Oberlandesgericht Hamn Duitsland, 2 april 2009  
80 Supreme Court Oostenrijk, 10 september 2003  
81 Tribunal Cantonal de Jura Zwitserland, 3 november 2004  
82 Tribunal Cantonal de Jura Zwitserland, 3 november 2004 
83 Unicitral Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 

article 2, 2012 
84 Unicitral Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 

article 2, 2012 met verwijzing naar District Court Kopenhagen, 19 oktober 2007 
85 K. VAN NUFFEL, “Het Weens Koopverdrag en dwingend internationaal recht”, Jura Falc., 1998-1999, 

55-76 en verwijzing aldaar 
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47. Opvallend is dat men in de literatuur ook veelal het stilzwijgen behoudt omtrent het conflict 

tussen dwingend nationaal consumentenrecht en het Weens Koopverdrag. In vele gevallen gaat 

men gewoon stellen dat de CISG niet van toepassing is op de consumentenkoop, en het gaan 

typeren als de regeling van de handelskoop86. In 2001 stelde het Bundesgerichtshof in Duitsland 

dat er wel degelijk een conflict kan ontstaan en dat men in een dergelijk geval rekening dient te 

houden met het dwingend nationaal consumentenrecht 87 . In de commentaar op deze 

rechtspraak haalde M. SCHMIDT-KESSEL scherp uit. Hij schrijft over deze uitspraak het volgende:   

 

“In introducing the figure of the non-commercial contracting party into the interpretation of 

Art. 8, the decision violates the mandate to promote uniform interpretation of the Convention. 

The CISG forbids the consideration of obligatory national consumer protection laws within the 

sphere of its application”.  

Hoewel de rechtspraak zich dus uitspreekt in het voordeel van het dwingend nationaal 

consumentenrecht, mag daar volgens de auteur geen rekening mee gehouden worden. In deze 

visie speelt het rechtmatig vertrouwen van de verkoper een belangrijke rol. Wanneer hij dacht 

dat de goederen niet aangekocht werden voor persoonlijk gebruik, dan moet men enkel 

rekening houden met de regels die vervat liggen in de CISG.  

 

48. Rekening houdend met de rechtspraak van het Bundesgerichtshof zou men ook kunnen 

redeneren vanuit de achtergrond van het Weens Koopverdrag. De achtergrond van de uitsluiting 

van de koop voor persoonlijk gebruik, ligt in het feit dat men nationale voorschriften ter 

bescherming van consumenten wou laten primeren, net omdat deze vaak dwingend van aard 

zijn en dus gevoelig liggen88. Indien men ze niet zou laten primeren, dan waren bepaalde 

lidstaten niet geneigd geweest om toe te treden tot het Weens Koopverdrag89. Vanuit deze 

achtergrond lijkt het weinig waarschijnlijk dat de bedoeling was om het Weens Koopverdrag 

toch te laten voorgaan op dwingend nationaal consumentenrecht. Het Verdrag kan wel zelf zijn 

toepassing uitsluiten ten gunste van dwingend recht. Mogelijks is dat hetgeen men nu eigenlijk 

net heeft willen doen.  

 

49. Overigens dient men ook rekening te houden met artikel 90 CISG. Dit bepaalt dat het Weens 

Koopverdrag niet prevaleert boven enige internationale overeenkomst die reeds is of kan 

worden gesloten en die bepalingen bevat met betrekking tot de aangelegenheid waarop het 

Verdrag van toepassing is. Dit artikel vertolkt het principe van lex specialis derogat generalis. 

Alle partijen moeten dan wel de meer specifieke regeling hebben bekrachtigd90. De bescherming 

voor consumenten die voortvloeit uit internationale overeenkomsten, krijgt aldus voorrang. 

 

 

                                                             
86 J.H. HERBOTS, De transnationale koopovereenkomst. Het Weense koopverdrag van 1980, Leuven, 

Acco, 1991, 23. 
87 Bundesgerichtshof Duitsland, 31 oktober 2001 
88 J. HONNOLD, Uniform Law for International Sale under the 1980 United Nations Convention, 

Deventer, Kluwer, 1991, 96.  
89 J.H. HERBOTS, De transnationale koopovereenkomst. Het Weense koopverdrag van 1980, Leuven, 

Acco, 1991, 23. 
90 H. VAN HOUTTE, J. ERAUW, P. WAUTELET, Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 39.  
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2 HET GEK  

50. Partijen kunnen ervoor kiezen dat het GEK hun contractuele verhoudingen regelt. Voor de 

toepassing is overeenstemming van de partijen onmisbaar. De strenge vereisten die opgelegd 

worden wanneer de koper een consument is (infra nr. 80-82), zijn niet van toepassing tussen 

ondernemingen onderling. Artikel 8 GEK Verordening bepaalt louter dat het bestaan van een 

dergelijke overeenstemming en de geldigheid beoordeeld worden op grond van de ‘relevante 

bepalingen’ van het GEK. Welke deze ‘relevante bepalingen’ in verhouding tot handelaren zijn, is 

overigens niet duidelijk.  

2.1 Territoriaal toepassingsgebied  

51. In eerste instantie speelt het een rol of de handel al dan niet grensoverschrijdend is. Artikel 

4(1) GEK Verordening bepaalt dat het GEK kan worden toegepast voor grensoverschrijdende 

overeenkomsten. Het definieert het grensoverschrijdend karakter van een overeenkomst tussen 

handelaren door te verwijzen naar de ‘gewone verblijfplaats’ van de contractspartijen. Deze 

moeten in verschillende landen gelegen zijn en minstens één moet zich bevinden in een EU 

lidstaat91. De gewone verblijfplaats van de verkoper is de plaats waar hij zijn hoofdvestiging 

heeft of, indien het gaat om een natuurlijk persoon, zijn belangrijkste handelsactiviteiten 

uitoefent92. Het spreekt voor zich dat een dergelijk criterium zeer onzeker is en dat er steeds 

gekeken zal moeten worden naar de concrete feiten. Het criterium van de gewone verblijfplaats 

kan bijzondere moeilijkheden stellen in het kader van een overeenkomst gesloten via internet93. 

Wanneer de overeenkomst is gesloten in het kader van de uitoefening van de activiteiten van 

een filiaal, agentschap of andere vestiging van een handelaar, wordt de plaats waar het filiaal, 

het agentschap of de vestiging is gelegen, als de gewone verblijfplaats van de handelaar 

beschouwd94. Lidstaten kunnen ervoor opteren om het toepassingsgebied ratione loci te gaan 

uitbreiden. Ze kunnen beslissen dat het GEK in hun recht ook van toepassing is op geschillen van 

binnenlandse handel95. Het valt af te wachten of de wetgever al dan niet gebruik gaat maken van 

deze optie.  

2.2 Materieel toepassingsgebied  

52. Partijen kunnen overeenkomen het GEK toe te passen op hun grensoverschrijdende 

overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen, de levering van digitale inhoud (zoals 

muziek, films, software en applicaties gedownload van het internet) of de daaraan verbonden 

diensten (zoals installatie, reparatie of onderhoud)96. Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn 

de zogenaamde gemengde overeenkomsten en de overeenkomsten die verband houden met een 

consumentenkrediet97. 

 

53. De eerste categorie betreft de verkoopovereenkomsten waaronder de koop van goederen 

wordt verstaan (artikel 2(k) GEK Verordening). Goederen zijn alle roerende lichamelijke zaken, 

met uitzondering van elektriciteit en aardgas en water en andere soorten gas, tenzij ‘marktklaar’ 

                                                             
91 Artikel 4(2) GEK Verordening  
92 Artikel 4(4) GEK Verordening 
93 Voor deze problematiek zie The Law Commission and the Scottish Law Commission, “An optional 

Common European Sales law: advantages and problems. Advice to the UK government”, 2011, 36-
37.  

94 Artikel 4(5) GEK Verordening  
95 Artikel 13(a) GEK Verordening  
96 Artikel 1(1) GEK Verordening  
97 Artikel 6 GEK Verordening  
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gemaakt98. Onroerende lichamelijke zaken vallen niet onder het concept goederen. Onder deze 

eerste categorie verstaat men ook overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of te 

produceren goederen. Hiermee heeft men duidelijk willen afstappen van het onderscheid dat 

klassiek gemaakt wordt en complexiteit met zich meebrengt in het nationaal recht en onder de 

CISG (supra nr. 38) tussen enerzijds ‘services contracts’ en ‘sales contracts’99.  

 

54. Opvallend is de tweede categorie, namelijk de overeenkomsten voor de levering van digitale 

inhoud, al dan niet op een materiële gegevensdrager100. Dit vormt een belangrijke meerwaarde 

ten opzichte van de CISG (supra nr. 38). Digitale inhoud wordt gedefinieerd als gegevens die, al 

dan niet volgens de specificaties van de koper, in digitale vorm geproduceerd en geleverd 

worden. Het gaat inclusief om video, audio, afbeeldingen of schriftelijke digitale inhoud, digitale 

spellen, software en digitale inhoud waarmee bestaande hardware of software kan worden 

gepersonaliseerd. Ook hier zijn weer een aantal zaken uitgesloten. Het is irrelevant of er 

tegenover die levering een prijs staat. Hiermee wil de Commissie de economische belangen van 

consumenten beschermen, aangezien digitale inhoud dikwijls niet tegen betaling van een prijs 

wordt geleverd, maar in combinatie met afzonderlijk betaalde goederen of diensten101.  

 

55. De laatste categorie betreft de verbonden diensten, ongeacht of voor die verbonden dienst 

een afzonderlijke prijs is overeengekomen102. Een verbonden dienst is elke dienst die betrekking 

heeft op goederen of digitale inhoud, zoals installatie, onderhoud, reparatie, of een andere 

bewerking door de verkoper van de goederen of digitale inhoud wordt geleverd op grond van de 

koopovereenkomst. Een aantal diensten zijn ook hier uitgesloten 103 . Het gaat om 

vervoersdiensten, opleidingsdiensten, ondersteunende telecommunicatiediensten en financiële 

diensten.  

 

2.3 Personeel toepassingsgebied  

56. In het geval alle partijen handelaar zijn, moet minstens één van de partijen een kmo zijn. 

Hieruit blijkt dat het Voorstel in eerste instantie de kmo’s wil helpen om nieuwe markten te 

ontwikkelen. De definitie van een kmo hangt samen met Aanbeveling 2003/361/EG van de 

Commissie van 6 mei 2003104. Een klein- of middenbedrijf is een onderneming met minder dan 

250 werknemers en heeft niet meer dan 50 miljoen jaarlijkse omzet of niet meer dan een 

jaarbalans van 43 miljoen euro105. Het nieuwe systeem is dus niet van toepassing op grote 

ondernemingen106. Dit sluit aan bij de doelstelling van het GEK om in een ‘beschermend’ 

                                                             
98 ‘Marktklaar’ gas of water wordt traditioneel geleverd op basis van een koopovereenkomst, terwijl 

bij ‘niet-marktklaar’ gas of water dit via een toeleveringscontract gebeurt in I. DEMUYNCK, C. GASSEE, 
G. DELARUELLE, R. STEENNOT, M. VAN DEN DAELEN, H. DE CONINCK en C. ROMMELAERE, “De consument in het 
recht: verwend, verwaand of miskend?”, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, 68.  

99 I. CLAEYS, “CESL: issues settled, matters addressed, rules, principles, objectives, and all its 
provisions” in  I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 17. 

100 Artikel 5(b) GEK Verordening  
101 Overweging 18 GEK Verordening  
102 Artikel 5(c) GEK Verordening  
103 Artikel 2(m) GEK Verordening  
104 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen, Pb. L. 124/36 
105 Artikel 7 GEK Verordening 
106 Artikel 7(2) GEK Verordening  
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kooprecht te voorzien voor kmo’s en consumenten107. Lidstaten kunnen er evenwel ook hier 

voor opteren om het toepassingsgebied ratione personae uit te breiden. 

3 HET GEK EN DE CISG: BEPERKINGEN    

57. Nu het toepassingsgebied van beide instrumenten besproken is, kan onderzocht worden 

welke beperkingen er uit voortvloeien. Dit wordt gedaan vanuit een vergelijkend perspectief108. 

Er wordt opnieuw gestart vanuit het territoriaal toepassingsgebied, om vervolgens over te gaan 

naar het materieel toepassingsgebied en de verhouding met het nationaal kooprecht. Daarna 

wordt het personeel toepassingsgebied besproken. Teneinde de lijst met beperkingen te 

vervolledigen, komt de interpretatie van beide instrumenten aan bod. 

3.1 Territoriaal toepassingsgebied 

58. Beide instrumenten streven naar uniformiteit binnen het kooprecht op internationaal 

niveau. Waar de CISG dit doel tracht te bereiken op mondiaal niveau, wil het GEK deze 

doelstelling  bekomen op Europees niveau. Binnen de Europese Unie is echter niet elk land lid 

van de CISG. Uit kritische hoek valt te horen dat aangezien Portugal, Ierland, Malta en het VK 

geen lid zijn en er bovendien voorbehouden gemaakt zijn door een bepaald aantal lidstaten 

(supra nr. 33), er geen uniformiteit bereikt is binnen Europa109. Dit klopt, maar toegegeven moet 

worden dat er toch een overweldigend aantal lidstaten partij zijn bij het Weens Koopverdrag. 

Bovendien is het zo dat de landen die geen lid zijn, worden aangemoedigd om alsnog toe te 

treden110.  

3.2 Materieel toepassingsgebied  

59. Zowel de CISG als het GEK voorzien geen regeling voor elk aspect van de koop. Het materieel 

toepassingsgebied is aldus beperkt. Dit heeft tot gevolg dat het steeds in combinatie gezien moet 

worden met het toepasselijk nationaal recht. Aspecten zoals vertegenwoordiging, bekwaamheid 

en eigendomsrecht komen in beide instrumenten niet aan bod. Opvallend is dat ook gemengde 

overeenkomsten uit het toepassingsgebied van het GEK uitgesloten zijn111 . Deze vaak 

complexere overeenkomsten vallen ook niet onder het toepassingsgebied van de CISG, waardoor 

momenteel beroep moet worden gedaan op het nationaal recht112.   

 

60. In het algemeen is het materieel werkingsveld van de CISG veel kleiner. Het GEK bevat een 

groter aantal materieelrechtelijke bepalingen dan de CISG. Aspecten zoals het ontbreken van 

overeenstemming, oneerlijke voorwaarden in overeenkomsten, precontractuele 

                                                             
107 U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27 2012, 227.  
108 Zie E. SHKIRA, “Comparative study on CISG and CESL obligations and remedies of seller and buyer 

in business to business transactions”, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241, 2012, 1-18.; N. KORNET, “The 
Common European Sales Law and the CISG- Complicating or simplifying the legal environment?”, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012, 1-18.; U. MAGNUS, “CISG and CESL”, 
Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27, 2012, 224-236.      

109 Deze kritiek is vooral afkomstig van de Europese Commissie.  
110 The Scottish Law Commission ziet voor het VK geen reden om niet toe te treden.  
111 Artikel 6(1) GEK Verordening  
112 The Law Commission and The Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 

law: advantages and problems. Advice to the UK government”, 2011, 90-92.   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241
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informatieverplichtingen113, gebrekkige toestemming en verjaring worden niet geregeld in de 

CISG114. De rol van de CISG is voor die zaken dus sowieso onbetekenend.  

 

61. De belangrijkste aspecten van de koop zoals de totstandkoming van de overeenkomst en de 

rechten en verplichtingen van koper en verkoper worden door beide instrumenten behandeld. 

Een overlap tussen het GEK en de CISG valt niet uit te sluiten. Deze mogelijkheid doet zich voor 

wanneer partijen in hun contract voor het GEK kiezen (opt in) zonder tegelijkertijd de 

toepassing van de CISG uit te sluiten (opt out). De vraag stelt zich welk instrument dan primeert. 

Het GEK zelf poogt een antwoord op deze vraag te geven in overweging 25 van het Voorstel van 

Verordening. Het stelt dat de keuze voor het GEK een impliciete overeenkomst is tussen partijen 

tot uitsluiting van de CISG. Deze overweging vormt een terechte bron van kritiek in de 

literatuur115. Mogelijks was de Commissie zich bewust dat het geen bevoegdheid had om hier 

uitspraak over te doen, hetgeen dan ook verklaart waarom ze slechts poogde een antwoord te 

verlenen in de voorafgaande overweging. De CISG bevat niet dwingende bepalingen aangezien 

het in zijn artikel 6 voorziet dat partijen de toepassing ervan kunnen uitsluiten of, onverminderd 

het bij artikel 2 bepaalde, afwijken van elk van de bepalingen ervan, dan wel het gevolg daarvan 

wijzigen. Desalniettemin bepaalt het wel zelf zijn eigen toepassingsgebied116. Zomaar stellen dat 

de keuze van het GEK een uitsluiting inhoudt van de CISG, hetgeen geen Europese bron is, is 

aldus te vergaand. Uit de keuze voor het GEK kan impliciet wel afgeleid worden dat de partijen 

de CISG hebben willen uitsluiten117. Deze beoordelingsbevoegdheid komt echter toe aan de 

hoven en rechtbanken, die zich kunnen uitspreken op basis van de CISG zelf118. Voor de aspecten 

die eventueel niet geregeld worden door het GEK, kan de CISG wel nog een rol spelen.   

3.3 Personeel toepassingsgebied 

62. Het personeel toepassingsgebied van het GEK roept zowel praktisch als theoretisch enkele 

vragen op. Enerzijds brengt de definitie van een kmo moeilijkheden met zich mee. Een 

onderneming zal steeds moeten nagaan of ze al dan niet voldoet aan deze definitie. Bij twijfel zal 

ze eerder geneigd zijn om het GEK toch niet toe te passen. Bovendien wordt ook de uniformiteit 

niet in de hand gewerkt. Stel dat een verkoper, die zelf geen kmo is, kiest voor de toepassing van 

het GEK. Wanneer de buitenlandse handelaar een kmo is, zal er geen probleem zijn en kan het 

                                                             
113 Bepaalde aspecten die betrekking hebben op de precontractuele fase worden wel onrechtstreeks 

behandeld door een aantal artikelen. Bv. Artikel 8(3), artikel 15(2), artikel 16(2)(b), artikel 29(2) 
en artikel 35(2)(b) CISG 

114 Dit werd door de Commissie bij het opstellen van het Voorstel van Verordening in de verf gezet in 
de Toelichting bij het Voorstel voor Verordening, 6.; voor een overzicht van de zaken die geregeld 
worden door het GEK en niet door de CISG zie I. SCHWENZER, “The proposed Common European 
Sales Law and the Convention on the International Sale of Goods”, UCC Law Journal, 472-477.; U. 
MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27, 2012, 224-236.   

115 Zie M. HESSELINK, “How to opt into the Common European Sales Law? Brief comments on the 
Commission’s proposal for a regulation” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European 
Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 5.; M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk 
Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van uniform toepasselijk recht”, NJW 2012, 11. 

116 M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van 
uniform toepasselijk recht”, NJW 2012, 11.; N. KORNET, “The Common European Sales Law and the 
CISG- Complicating or Simplifying the Legal Environment?”, Maastricht European Private Law 
Institute Working Paper No. 2012/4 2012, 7.    

117 F. FERRARI, “Remarks on The Unicitral Digest’s Comments On Article 6 CISG”, Journal of Law and 
Commerce 2005-06, 13-37.  

118 M. HESSELINK, “How to opt into the Common European Sales Law? Brief comments on the 
Commission’s proposal for a regulation” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European 
Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 6.   
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GEK toegepast worden. Is de buitenlandse handelaar geen kmo, dan moet nagegaan worden of 

België ervoor geopteerd heeft om het toepassingsgebied uit te breiden naar alle handelaars, 

zoals voorzien in artikel 13(b) GEK Verordening.  

 

Bij deze beperking van het toepassingsgebied worden theoretisch ook vragen gesteld119. De 

toepassing van het GEK is afhankelijk van de hoedanigheid waarin kopers optreden. Op die 

manier wordt een onderscheid gecreëerd tussen grote ondernemingen en kmo’s. De CISG kent 

dit onderscheid niet. Artikel 7 GEK Verordening zorgt ervoor dat de verkoper opnieuw 

geconfronteerd wordt met verschillende rechtsstelsels. Deze inefficiëntie kan gemakkelijk 

vermeden worden door het toepassingsgebied zo ruim mogelijk te houden. Het is merkwaardig 

dat ervoor wordt gekozen het toepassingsgebied te beperken, rekening houdend met het feit dat 

het gaat om een optioneel instrument en partijen contractuele vrijheid genieten. Men hoeft 

helemaal niet te kiezen voor het GEK. Wanneer partijen echter wel de keuze maken voor de 

toepassing ervan, dan is het ook best zo eenvormig mogelijk120. Zoals het huidige Voorstel nu 

voorligt, zal het theoretisch gezien aan de nationale wetgever toekomen om al dan niet te 

bepalen of het GEK ook beschikbaar is voor overeenkomsten waarvan alle partijen handelaar 

zijn, maar geen kmo’s. Aangezien het niet mogelijk is in de toekomst te kijken, is afwachten hier 

de boodschap.  

3.4 Interpretatie  

63. Het GEK is een zeer omvattend instrument, doch het regelt niet alle aspecten van de 

kooprelatie121. Voor de aspecten die het niet regelt komt het toepasselijk nationaal recht 

opnieuw achter de hoek kijken. Het is echter duidelijk dat men ook in het GEK, net zoals bij de 

CISG, zo min mogelijk een beroep wil doen op dit toepasselijk nationaal recht122. Artikel 4(2) 

GEK bepaalt: “Geschilpunten die binnen de werkingssfeer van het Gemeenschappelijk Europees 

Kooprecht vallen, maar er niet uitdrukkelijk door worden beslecht, worden beslecht 

overeenkomstig de doelstellingen en beginselen die eraan ten grondslag liggen en alle bepalingen 

ervan, zonder dat een beroep wordt gedaan op het nationale recht dat van toepassing zou zijn als 

geen overeenstemming was bereikt over de toepassing van het Gemeenschappelijk Europees 

Kooprecht of op enig ander recht”. Uiteraard is uniformiteit een belangrijk gegeven in dit 

instrument. De moeilijkheid ligt hem echter in de interpretatie van ‘doelstellingen en beginselen 

die eraan ten grondslag liggen’123. Deze notie kan door rechters en arbiters ofwel zeer breed 

                                                             
119 Zie I. SCHWENZER, “The proposed Commmon European Sales Law and the Convention on the 

International Sale of Goods”, UCC Law Journal 2012, 462.; The Law Commission and The Scottish 
Law Commission, “An optional Common European Sales Law: advantages and problems, advice to 
the UK government”, 2011, 88.  

120 E. CLIVE, “A general perspective on the European Commission’s proposal for a regulation on a 
Common European Sales law”, Maastricht Journal 2012, 126.; M. PIERS en C. VANLEENHOVE, 
“Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van uniform toepasselijk recht”, 
NJW 2012 

121 Overweging 27 bevat een exemplatieve opsomming van alle zaken die er niet door geregeld 
worden.  

122 Artikel 7 CISG bepaalt dat bij de uitleg van de CISG rekening dient gehouden te worden met het 
internationale karakter ervan en met de noodzaak eenvormigheid in de toepassing ervan en 
naleving van de goede trouw in de internationale handel te bevorderen. Vragen betreffende de 
door de CISG geregelde onderwerpen, die hierin niet uitdrukkelijk zijn beslist, worden opgelost 
aan de hand van de algemene beginselen waarop de CISG berust, of bij ontstentenis van zodanige 
beginselen, in overeenstemming met het krachtens de regels van internationaal privaatrecht 
toepasselijke recht. 

123 De intentie ligt voornamelijk in de uniformiteit die men wil bekomen.  
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geïnterpreteerd worden ofwel kan men ze gewoon niet laten meespelen. In tegenstelling tot de 

CISG is een beroep op het nationale recht uitgesloten, eens iets binnen de werkingssfeer van het 

GEK valt124. Pas wanneer iets volledig buiten het toepassingsgebied valt, speelt het toepasselijk 

nationaal recht wel. Het gaat om onderwerpen zoals de rechtspersoonlijkheid, de ongeldigheid 

van een overeenkomst als gevolg van onbekwaamheid, onwettigheid of strijd met de goede 

zeden, de bepaling van de taal van de overeenkomst, kwesties inzake non-discriminatie, 

vertegenwoordiging, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, de wijziging van partijen met 

inbegrip van cessie, verrekening en fusie, het recht van eigendom, met inbegrip van de 

eigendomsoverdracht, het intellectuele eigendomsrecht en de onrechtmatige daad125.  

 

64. Ondanks artikel 7 CISG wordt het Weens Koopverdrag geïnterpreteerd door nationale 

rechtbanken126. Dit komt een uniforme interpretatie niet ten goede en leidt nog steeds tot de 

zogenaamde homeward-trend waarbij rechtbanken de interpretatie laten aanleunen bij het eigen 

nationaal recht. Bij het GEK zou het Hof van Justitie de bevoegdheid krijgen om de uniforme 

interpretatie te garanderen. De vraag stelt zich of het Hof deze bevoegdheid wel aankan. Het is 

geen geheim dat de werklast bijzonder hoog is en dat het Hof er lange tijd over doet om finaal tot 

een uitspraak te komen. Ondernemingen zijn in het contractenrecht niet gebaat bij een uitspraak 

die lang op zich laat wachten. Ze zullen dan ook weinig geneigd zijn de dure procedure op te 

starten. Uiteindelijk zal de uniformiteit op eenzelfde manier gecreëerd worden als bij de CISG, 

namelijk door een databank. Deze creatie wordt mogelijk gemaakt doordat lidstaten de 

verplichting hebben op basis van artikel 14 GEK Verordening om uitspraken over te maken aan 

de Commissie.  

3.5 Conclusie 

65. Het is duidelijk dat beide instrumenten beperkingen hebben die het gevolg zijn van keuzes 

die gemaakt zijn met betrekking tot het toepassingsgebied. Men gaat steeds waakzaam moeten 

zijn of het instrument toelaat de overeenkomst te beheersen. De CISG is automatisch van 

toepassing, voor overeenkomsten die binnen het toepassingsgebied vallen, tenzij partijen het 

uitsluiten. Het GEK moet door partijen worden gekozen. Bijgevolg hebben partijen de 

mogelijkheid te kiezen welk systeem ze prefereren.  

4 UITSLUITING VAN DE CISG, PARTIJEN HEBBEN OOK NIET GEKOZEN VOOR HET GEK  

66. Wanneer partijen de toepassing van de CISG hebben uitgesloten en ook niet hebben gekozen 

voor de toepassing van het GEK, dan zal het toepasselijk nationaal recht de verhouding tussen 

partijen beheersen. Zoals reeds eerder aangehaald zal de Belgische verkoper een rechtskeuze 

willen maken voor de toepassing van het Belgisch recht. Dit bestaat uit een disparaat stelsel aan 

bepalingen, die voornamelijk teruggevonden kunnen worden in het Burgerlijk Wetboek.  

§2 VERKOOP AAN EEN NIET-PROFESSIONELE KOPER  

67. Verkopers gaan zich uiteraard niet enkel richten tot professionele kopers. Via het internet is 

het gemakkelijk om buitenlandse markten te betreden en op die manier consumenten te 
                                                             
124 Voor de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan zie I. CLAEYS, “CESL: issues settled, matters 

addressed, rules, principles, objectives, and all its provisions” in  I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), 
The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 26-41. 

125 Overweging 27 GEK Verordening  
126 H.M. FLECHTNER, “The several texts of the CISG in a decentralized system: observations on 

translations, reservations and other challenges to the uniformity principle in article 7(1)”, Journal 
of Law and Commerce 1998, 187-217.; F. FERRARI, “Homeward trend and lex forism despite 
uniform sales law”, Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration 2009, 15-42.     
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bereiken over de landsgrenzen heen. Ook consumenten vinden dit interessant aangezien ze zich 

niet meer fysiek hoeven te verplaatsen en op die manier op zoek kunnen gaan naar de meest 

voordelige prijs127. Het gemak om zaken te verkopen in het buitenland heeft echter ook een 

keerzijde. Wanneer een transactie fout loopt, komt de ingewikkelde juridische context boven 

drijven. Gezien deze juridische complexiteit, begeeft niet elke verkoper zich graag op de 

buitenlandse markt. In wat volgt, worden de verschillende instrumenten waar de verkoper 

rekening mee zal moeten houden geschetst.  

1 DE CISG  

68. De CISG vindt in principe geen toepassing op de koop voor persoonlijk gebruik. Zoals reeds 

eerder aan bod is gekomen, valt een mogelijke overlap tussen de CISG en het toepasselijk 

consumentenrecht evenwel niet uit te sluiten (supra nr. 43-49).  

2 TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE IPR-REGELEN   

69. De regel die artikel 3 van de Rome I Verordening algemeen voorschrijft is dat partijen zelf 

het toepasselijke recht kunnen aanwijzen dat op hun overeenkomst van toepassing is. Wanneer 

partijen geen dergelijke rechtskeuze hebben gedaan, legt artikel 4 van de Rome I Verordening 

het toepasselijke recht vast. Artikel 6 van de Rome I Verordening voorziet echter in een 

afwijkende regeling voor wat betreft de consumentenovereenkomst. De overeenkomst die 

gesloten wordt door een consument met de verkoper wordt beheerst door het recht van het land 

waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Deze afwijkende regeling is ingegeven 

vanuit de noodzaak om de economisch zwakkere en juridisch minder ervaren contractspartij te 

beschermen128.  

2.1 Toepassingsvoorwaarden 

70. Deze bijzondere IPR-regelen inzake consumentenovereenkomsten vinden geen toepassing 

op alle overeenkomsten die met een consument worden gesloten. Het is noodzakelijk dat aan 

een aantal toepassingsvoorwaarden is voldaan129. Het moet in eerste instantie gaan om een 

overeenkomst gesloten met een consument. Bovendien moet de onderneming zijn activiteiten 

ontplooien in het land van de consument of zijn activiteiten richten op het land van de 

consument. De overeenkomst moet ook vallen binnen die activiteiten.  

 

71. Voor wat betreft de eerste vereiste is het van cruciaal belang dat het gaat om een consument. 

Het bestemmingscriterium is hier doorslaggevend. Een consument is een persoon die de 

overeenkomst sluit voor een gebruik dat niet als beroeps- of bedrijfsmatig kan worden 

beschouwd130. Het is ook noodzakelijk dat de verkoper weet of moest weten dat de wederpartij 

handelde als consument131. De vraag stelt zich wat te doen bij een gemengd gebruik, een gebruik 

                                                             
127 J. DE MEYER, “Consumeren zonder grenzen. Nieuwe regels in de Rome-I-Verordening”, NJW 2010, 

2.   
128 De regeling die vervat lag in het EVO was voor de verkoper veel gunstiger, daar hij quasi altijd zijn 

eigen recht van toepassing zag voor zover hij op zijn eigen grondgebied actief bleef  
129 Artikel 6 Rome I Verordening; R. STEENNOT, “Hof van Justitie verduidelijkt 

toepassingsvoorwaarden bijzonder IPR-Regelen consumentenovereenkomsten”, 
Tijdschrift@IPR.be 2011, www.ipr.be, 152-161; E. ALVAREZ ARMAS EN M. DECHAMPS, “Arrêt Pammer 
et Hotel Alpenhof: L’équilibre entre consommateurs et professionels dan l’e-commerce”, European 
Journal of Consumer Law 2011, 447-453. 

130 Artikel 6, lid 1 Rome I Verordening  
131 Zie ook J. ERAUW, C. CLIJMANS en C. ROMMELAERE, “Consumentenovereenkomsten”, in J. ERAUW (Ed.), 

Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scienta, 2009, 720-729.  

mailto:Tijdschrift@IPR.be%202011
http://www.ipr.be/
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waarbij een goed deels wel en deels niet voor beroepsmatig gebruik bestemd is. Het Hof van 

Justitie is in het arrest Gruber van oordeel dat het begrip beperkend geïnterpreteerd moet 

worden. Het beroepsmatig gebruik moet dermate marginaal zijn, dat het in de globale context 

van de betrokken verrichting slechts een onbetekenende rol speelt132. Er wordt aldus ruimte 

gelaten voor een verwaarloosbaar professioneel gebruik.  

 

72. De bijzondere verwijzingsregel uit de Rome I Verordening kan bovendien pas gehanteerd 

worden indien de consument een overeenkomst sluit met een professioneel die zijn 

commerciële of professionele activiteiten ontplooit in het land waar de consument zijn 

woonplaats heeft of zijn activiteiten via om het even welk middel naar het land waar de 

consument woonplaats heeft, richt. De overeenkomst moet ook vallen binnen het 

activiteitengebied van die verkoper. Het ontplooien van een activiteit is eenvoudig na te gaan. 

Het gaat om een professioneel die een vestiging of filiaal opent in een ander land. Het kan ook 

zijn dat hij zelf naar het land reist, en daar met goederen gaat leuren. In feite gaat het om elke 

situatie waarbij de verkoper zelf, of een vertegenwoordiger in het thuisland van de consument 

fysiek aanwezig is. In het andere geval dient de verkoper zijn activiteiten te richten op het land 

van de consument. In het arrest Pammer en Alpenhof van 7 december 2010 preciseert het Hof 

van Justitie wanneer een verkoper zijn activiteiten richt op het land waar de consument 

woonplaats heeft, indien een onderneming haar diensten aanbiedt via het internet133. De 

verkoper moet actief zoekend zijn naar consumenten in één of meer lidstaten rekening houdend 

met relevante aanwijzingen. Volgens het Hof van Justitie valt onder de relevante aanwijzingen in 

zijn algemeenheid ‘elke duidelijke uitdrukking van de wil om consumenten in (een bepaalde) 

lidstaat als klanten te winnen’. Naast evidente aanwijzingen zijn er ook andere waaruit evenwel 

ook kan blijken dat de ondernemer van plan was om handel te drijven met consumenten uit 

andere lidstaten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een topleveldomeinnaam anders dan de 

lidstaat in welke de handelaar gevestigd is. Wanneer een Belgische verkoper naast een “.be” 

domeinnaam ook een “.it” domeinnaam heeft, wil hij zich duidelijk ook richten tot Italiaanse 

klanten. Wanneer men gebruik maakt van een “.com” domeinnaam, zal dit op zichzelf niet 

voldoende zijn om over te gaan tot de toepassing van de bijzondere verwijzingsregel134. Vrij 

recent werd hieraan toegevoegd dat het sluiten van een overeenkomst op afstand niet 

noodzakelijk valt onder het richten op een ander land135.  

 

73. De bijzondere verwijzingsregel uit artikel 6 Rome I Verordening speelt enkel wanneer 

voldaan wordt aan de hierboven uiteengezette toepassingsvoorwaarden. Het is dus niet zo dat 

de consument telkenmale wordt beschermd door zijn eigen dwingend recht wanneer hij op een 

website iets aankoopt. Handelaren zijn enkel verplicht te handelen in overeenstemming met 

                                                             
132 H.v.J. 20 januari 2005, zaak nr. C-464/01, Gruber v. Bay Wa AG, http://curia.europe.eu; Zie ook B. 

VOLDERS, “Het begrip “consumentenovereenkomst” in kort bestek”, DCCR 2006, 88-90.     
133 H.v.J. 7 december 2010, zaken C-585/08 and C-144/09, Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter 

GmbH & Co KG and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller, http://curia.europe.eu;  zie ook W. 
BETTINK, “Pammer en Alpenhof: het richten van een website”, Europees Internationaal 
Privaatrecht 2011, 41-45; R. STEENNOT, “Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsvoorwaarden 
bijzonder IPR-Regelen consumentenovereenkomsten”, Tijdschrift@IPR.Be 2011, www.ipr.be, 152-
161.; F. RAGNO, “The Law Applicable in Consumer Contracts under the Rome I Regulation”, in F. 
FERRARI en S. LEIBLE (eds.), Rome I Regulation, München, Sellier, 2009, 148.   

134 R. STEENNOT, “Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsvoorwaarden bijzonder IPR-Regelen 
consumentenovereenkomsten”, Tijdschrift@IPR.Be 2011, www.ipr.be, 158.  

135 
H.v.J. 6 september 2012, zaak nr. C-190/11, Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusifi & Wadat Yusufi 

http://curia.europe.eu/
http://curia.europe.eu/
mailto:Tijdschrift@IPR.Be
http://www.ipr.be/
mailto:Tijdschrift@IPR.Be
http://www.ipr.be/
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deze dwingende regelgeving, wanneer ze meer doen dan het enkel aanvaarden van orders, en ze 

daadwerkelijk hun activiteiten richten op die lidstaat. Het louter hebben van een website die 

toegankelijk is, is bijgevolg op zichzelf niet voldoende. Het spreekt voor zich dat ondernemingen 

duidelijk bezorgd zijn om op een gegeven moment over te gaan van ‘het louter hebben van een 

website die toegankelijk’ is naar ‘het hebben van een website gericht op het aanknopen van 

commerciële betrekkingen met consumenten uit andere lidstaten136’ gelet op de gevolgen die 

eruit voortvloeien. De beoordeling zal steeds casuïstisch geschieden. Wanneer een onderneming 

een website heeft en niet wenst dat buitenlandse consumenten iets kopen, kan ze natuurlijk 

altijd een disclaimer opnemen. Belangrijk is dan wel da ze haar eigen disclaimer volgt. Die 

disclaimer ziet er meestal als volgt uit: 

 

“Sorry, the product you have requested cannot be purchased by you as you are a non-resident”.  

2.2 Rechtskeuze  

74. Wanneer de Belgische verkoper een rechtskeuze maakt, gaat hij in de praktijk veelal kiezen 

voor het recht van het land waar hij zelf gevestigd is. Hij zal dit doorgaans doen door 

contractvoorwaarden op te leggen in de algemene voorwaarden. Aangezien de consument wil 

consumeren, gaat hij deze voorwaarden onderschrijven zonder zich bewust te zijn van de 

draagwijdte en inhoud ervan. Vandaar dat deze keuze van de verkoper er niet mag toe leiden dat 

de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan 

niet bij overeenkomst kan worden afgeweken in het land waar hij zijn gewone verblijfplaats 

heeft137. Aangezien de regels van consumentenrecht in beginsel van dwingend recht zijn, kan er 

derhalve niet bij overeenkomst worden van afgeweken. Een consument zal zich dus steeds 

kunnen beroepen op de bescherming die hem in zijn eigen land door het consumentenrecht 

wordt geboden138.  

75. De bijzondere verwijzingsregel bepaalt echter niet dat het land van de consument sowieso 

van toepassing is. Het is mogelijk dat de consument zich beroept op de betere bescherming in 

het recht van het land van de verkoper, indien er gekozen werd voor het recht van het land waar 

de professioneel gevestigd is. Dit heeft tot gevolg dat een mix kan ontstaan van enerzijds het 

Belgisch recht en anderzijds het recht van het land van de consument.  

2.3 Geen rechtskeuze  

76. Is er geen rechtskeuze gedaan, dan is het recht van het land van de gewone verblijfplaats van 

de consument van toepassing. Het voordeel is hier dat de verkoper zich slechts vertrouwd zal 

moeten maken met één rechtsstelsel, namelijk met dat van de consument. Dit is erg optimistisch, 

gezien de verkoper die zich op de buitenlandse markt begeeft, zich vaak op meerdere markten 

tegelijk gaat begeven. Hij zal zich dus alsnog vertrouwd moeten maken met het toepasselijke 

recht binnen elk land.   

2.4 Gevolgen  

77. Wanneer het toepasselijk recht gevonden moet worden door bepalingen van het 

internationaal privaatrecht zal dit altijd in het voordeel van de consument zijn. Voor de verkoper 

                                                             
136 Tijdschrift@IPR.Be 2011, www.ipr.be, 56. 
137 Artikel 6(2) Rome I Verordening  
138 Overweging 3 Rome I Verordening; T. ACKERMANN, “Public supply of optional standardized 

consumer contracts: a rationale for the Common European Sales Law”, Common Market Law 
Review 2013, 16.   

mailto:Tijdschrift@IPR.Be
http://www.ipr.be/
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creëert deze situatie een serieuze onzekerheid. Hij zal er zich vooraf moeten van vergewissen of 

de wetgeving van de lidstaat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, een betere 

bescherming biedt. Bijgevolg gaat hij zijn overeenkomst ook telkens aan deze realiteit moeten 

aanpassen139. De transactiekost van een grensoverschrijdende overeenkomst ligt omwille van 

die reden hoog140. Ondernemingen hebben de keuze. Ofwel winnen ze juridisch advies in, ofwel 

blijven ze onwetend, in de hoop dat er geen geschil zal rijzen141. Waar grote ondernemingen 

voldoende financiële draagkracht hebben om juridisch advies in te winnen, blijken kmo’s 

hierdoor ontmoedigd om een grensoverschrijdende handelsactiviteit uit te bouwen142.  

 

78. Dit moet evenwel gerelativeerd worden. Op het vlak van consumentenrecht is de Unie in het 

verleden reeds vrij actief geweest. Zoals eerder aangehaald zijn er voor de consumentenkoop 

specifieke richtlijnen (supra nr. 20-25). Een aanzienlijke vorm van harmonisatie werd reeds 

teweeg gebracht door de Richtlijn Consumentenkoop en de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Ook 

de toekomstige Richtlijn Consumentenrechten zal zijn duit in het zakje doen. Omwille van 

didactische redenen, wordt het toepassingsgebied van deze richtlijnen besproken in deel III 

(infra nr. 80-83).    

3 TOEPASSING GEK 

79. Handelaren hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een 29 ste optie, namelijk het GEK. 

De doelstelling van dit instrument is voornamelijk om de situatie te vereenvoudigen en te leiden 

tot een reductie van de transactiekost voor de verkoper die zich op vreemd juridisch territorium 

waagt143. In eerste instantie wordt nagegaan hoe er gekozen kan worden voor het GEK, 

aangezien er in relatie met de consument extra verplichtingen worden opgelegd. Het 

toepassingsgebied wordt daarna besproken.  

3.1 De keuze wordt gemaakt 

80. Het GEK is facultatief in die zin dat partijen er voor moeten kiezen144. Deze keuze is geen 

‘rechtskeuze’ in internationaal privaatrechtelijke zin145. Voor de handelaar die aan de consument 

verkoopt, worden er extra verplichtingen opgelegd. Consumenten moeten zich ten volle bewust 

zijn dat ze instemmen met de toepassing van regels die verschillen van die van hun reeds 

bestaande nationale wetgeving. Het Voorstel van Verordening bepaalt dat de keuze bewust, 

alsook op informatie gebaseerd moet zijn146. Dit betekent een extra belasting voor de verkoper.  

 

81. Vooreerst is de instemming van de consument maar geldig indien hij deze uitdrukkelijk 

heeft gegeven. Hierdoor wordt het onmogelijk om de toepassing te gaan opnemen in een 

standaardbepaling of voorwaarde van de handelaar. Dit zou de verkoper kunnen weerhouden te 

                                                             
139 Low heeft het over ‘search costs’, negotiations costs’ en ‘compliance costs’. G. LOW, “How and why 

we are (not) bothered by the costs of diversity”, European Review of Private Law 2010, 305. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1456327  

140 Overwegingen 1-9 GEK Verordening  
141 W. DORALT, “The optional European contract law and why success or failure may depend on scope 

rather than substance”, Max Planck Private Law Research Paper No. 11/9, 2., op de website van 
Social Science Research Network, op http://ssrn.com/abstract=1876451  

142 Toelichting bij het Voorstel van Verordening, 3.   
143 M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van 

uniform toepasselijk recht”, NjW 2012, 4. 
144 Artikel 8 GEK Verordening  
145 Overweging 10 GEK Verordening  
146 Overweging 22 en 23 GEK Verordening; Artikel 9 GEK Verordening   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1456327
http://ssrn.com/abstract=1876451
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kiezen voor het GEK147. De instemming van de consument mag alleen worden aanvaard in de 

vorm van een uitdrukkelijke verklaring, die gescheiden is van de verklaring inzake de 

instemming met het sluiten van de overeenkomst148. De rechtskeuze-overeenkomst wordt 

bevestigd door middel van een document op een ‘duurzame gegevensdrager’149.  

 

82. Daarnaast rusten ook een aantal precontractuele informatieverplichtingen op de handelaar 

in zijn relatie met de consument150. De bedoeling is dat de instemming van de consument een op 

informatie gebaseerde keuze is. De handelaar dient daarom informatie te verschaffen over de 

aard van het GEK en de belangrijkste kenmerken ervan. Om deze taak voor de handelaar te 

vereenvoudigen bevat het Voorstel van Verordening in Bijlage II een standaardmededeling. De 

verkoper moet bovendien de tekst van het GEK gratis ter beschikking stellen, hetzij door een 

hyperlink op te nemen in de informatieve tekst, hetzij door te verwijzen naar een website waar 

de tekst ervan gratis kan worden bekomen. De consument kan dan klikken op een bepaalde 

knop om zijn toestemming te bevestigen. Er is een maatregel voorzien voor het geval het niet 

mogelijk is om de consument de mededeling te verstrekken151. Er is ook een sanctie voor het 

geval waarin de verkoper heeft nagelaten deze informatieplicht te vervullen. Het Voorstel van 

Verordening bepaalt dat in die gevallen de consument pas aan het GEK is onderworpen, 

wanneer hij de bevestiging voorzien in artikel 8(2) heeft ontvangen, samen met de informatieve 

tekst, en vervolgens nog eens uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepassing van het 

facultatieve recht. Dit is een complexe bepaling die praktische moeilijkheden met zich 

meebrengt en aldus niet uitnodigt om telefonisch contracten af te sluiten. 

3.2 Toepassingsgebied GEK  

3.2.1 Personeel toepassingsgebied  

83. Belangrijk is om eerst te verduidelijken wat in het GEK verstaan wordt onder een 

consumentenovereenkomst152. We spreken over een consumentenovereenkomst wanneer de 

verkoper een handelaar is en de koper een consument bij een koopovereenkomst153. Een 

koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de handelaar (“de verkoper”) de eigendom van 

goederen aan een andere persoon (“de koper”) overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te 

dragen en de koper de prijs van deze goederen betaalt of zich ertoe verbindt deze te betalen. Een 

handelaar wordt omschreven als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die handelt voor 

doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit154. De 

persoon die handelt in naam voor de handelaar valt er dus niet onder. Een consument is een 

natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, 

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit155. Wanneer het handelsoogmerk zo beperkt is dat het 

binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, zal die persoon toch niet als 

                                                             
147 H. EIDENMÜLLER, N. JANSEN, E-M. KIENINGER, G. WAGNER EN R. ZIMMERMAN, “The Proposal for A 

Regulation on a Common European Sales Law: Deficits of the Most Recent Textual Layer of 
European Contract Law”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/14, 25.    

148 Overweging 22 GEK Verordening  
149 Artikel 2(t) GEK Verordening definieert wat verstaan dient te worden onder ‘duurzame 

gegevensdrager’ 
150 Overweging 23 GEK Verordening 
151 Artikel 9(1) GEK Verordening   
152 Alle definities worden omschreven in artikel 2 GEK Verordening  
153 Artikel 2(l) GEK Verordening  
154 Artikel 2(e) GEK Verordening; deze definitie is identiek aan diegene in de Richtlijn 

Consumentenrechten  
155 Artikel 2(f) GEK Verordening  
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consument worden aangemerkt. Het GEK blijft dan wel van toepassing, aangezien de consument 

die het goed voor beroepsdoeleinden gebruikt, zal vallen onder de definitie van een kmo.  

 

84. In betrekkingen tussen een handelaar en een consument kan het GEK niet gedeeltelijk 

worden gekozen, maar uitsluitend in zijn geheel156. Overweging 24 van de Verordening stelt dat 

een selectieve toepassing van het GEK wordt uitgesloten om het niveau van 

consumentenbescherming niet negatief te beïnvloeden. Omwille van die reden is het aldus niet 

mogelijk om te kiezen voor een aantal bepalingen van het GEK-regime en overigens zich te gaan 

beroepen op bepalingen van het nationale contractenrecht157.  

 

3.2.2 Materieel toepassingsgebied  

85. Artikelen 5 en 6 van de GEK Verordening regelen voor welke overeenkomsten het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht kan worden toegepast (supra nr. 37-42). 

3.2.3 Territoriaal toepassingsgebied 

86. Het GEK kan worden toegepast op grensoverschrijdende overeenkomsten. Een 

consumentenovereenkomst valt onder het toepassingsgebied van het Voorstel van Verordening 

op voorwaarde dat het adres dat de consument opgeeft, het leveringsadres of het 

facturatieadres, zich in een ander land bevindt dan de gewone verblijfplaats van de verkoper158. 

Eén van beiden moet minstens in een EU- lidstaat gelegen zijn159. Het is niet duidelijk aan welke 

van deze drie criteria voorrang moet worden gegeven in het geval ze niet met elkaar in 

overeenstemming zijn. Bovendien gaat het om subjectieve criteria die louter afhankelijk zijn van 

de informatie die door de consument wordt opgegeven160. Hiermee wordt duidelijk afgeweken 

van het criterium van de gewone verblijfplaats van de consument in de Rome I Verordening. De 

gewone verblijfplaats van de verkoper is de plaats waar hij zijn hoofdvestiging heeft of- indien 

het gaat om een natuurlijke persoon- zijn belangrijkste handelsactiviteit uitoefent161. Indien de 

overeenkomst is gesloten in het kader van de uitoefening van de activiteiten van een filiaal, 

agentschap of andere vestiging, dan zal de plaats waar een van deze entiteiten zich bevindt als 

gewone verblijfplaats van de verkoper worden beschouwd162. De lidstaten kunnen er evenwel 

voor opteren om het toepassingsgebied ratione loci uit te breiden163. 

3.3 Rol van het internationaal privaatrecht bij keuze voor toepassing van het GEK  

87. Een interessant probleem is de verhouding tussen het internationaal privaatrecht en het 

GEK. Indien partijen kiezen voor de toepassing van het GEK, welke rol kan het internationaal 

privaatrecht dan nog kan spelen? Deze vraag wordt beantwoord door overweging 10 van de GEK 

Verordening en volgende. De Verordeningen Rome I en Rome II164 blijven van toepassing en 

                                                             
156 Artikel 8(3) GEK Verordening 
157 M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van 

uniform toepasselijk recht”, NJW 2012, 3.  
158 Artikel 4(3) GEK Verordening 
159 Artikel 4(3) GEK Verordening 
160 H.W. MICKLITZ EN N. REICH, “The Commission Proposal for a Regulation on a common European 

Sales Law (CESL)- Too broad or not broad enough?”, EUI Working Paper LAW 2012, 15.  
161 Artikel 4(3) GEK Verordening 
162 Artikel 4(5) GEK Verordening 
163 Artikel 13(a) GEK Verordening 
164 Rome II Verordening regelt de verbintenissen in de precontractuele fase  
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het Voorstel doet daaraan geen afbreuk165. De redenering van de Commissie is aannemelijk, 

gezien het GEK gepresenteerd wordt als een secundair systeem voor koopovereenkomsten 

binnen het nationaal recht. De overeenstemming om het GEK toe te passen, is een keuze tussen 

twee verschillende regelingen inzake kooprecht in hetzelfde nationale recht. Het is geen 

rechtskeuze die betrekking heeft op statelijk recht en mag niet worden verward met de 

voorafgaande keuze inzake het toepasselijke recht in de zin van het internationaal 

privaatrecht166.  

 

88. Wanneer een geschil zich voordoet, gaat men dus wel eerst op zoek moeten naar het 

toepasselijke recht via de Rome I Verordening. Komt men uit bij een Europese lidstaat dan 

kunnen de bepalingen van het GEK toepassing vinden. Stel dat een geschil aanhangig gemaakt 

wordt bij een Europese rechter. De Rome I Verordening wordt toegepast om op zoek te gaan 

naar het objectief toepasselijk recht. Er is gekozen voor het GEK maar voor het overige is er geen 

rechtskeuze gemaakt. Het recht van het land van de verkoper is geen Europees recht. In 

dergelijk geval is er een probleem, aangezien dit recht het GEK niet kent. Hadden partijen eerst 

rechtskeuze gedaan voor het recht van het land van de koper, dan had dit probleem zich niet 

gesteld. Op deze problematiek wordt overigens niet verder ingegaan aangezien uitgegaan wordt 

van de positie van de Belgische verkoper.  

 

89. In de verhouding tot consumenten is er een moeilijker probleem. Het is belangrijk om te 

weten hoe de dwingende bepalingen uit het klassiek nationaal kooprecht zich verhouden tot de 

regelen van het GEK. Artikel 6, lid 2 Rome I Verordening stelt dat partijen het recht kunnen 

kiezen dat van toepassing is. Deze keuze mag er echter niet toe leiden dat de consument de 

bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan niet bij 

overeenkomst kan worden afgeweken volgens ‘het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk 

zou zijn geweest bij gebreke van rechtskeuze’. Dit is uiteraard het recht van het land van de 

consument. Indien de keuze voor het GEK zou betekenen dat dwingend nationaal 

consumentenrecht wordt toegepast verliest het GEK een groot deel van zijn waarde. Het recht 

van het land van de consument omvat echter  ook het GEK. De Toelichting bij het Voorstel van 

Verordening verwoordt dit als volgt ‘de bepalingen van het Gemeenschappelijk Europees 

Kooprecht van het land waarvan het recht werd gekozen, zijn identiek aan de bepalingen van het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht van het land van de consument’167. Artikel 6, lid 2 Rome I 

Verordening heeft daarom geen praktisch belang meer 168 . De dwingende 

consumentenbescherming in het recht van het land van de consument is niet hoger, waardoor de 

consument ook niet onthouden wordt van een betere bescherming en daardoor verliest artikel 

                                                             
165 Overweging 10 van de Verordening stelt: “(…) de overeenkomst het gemeenschappelijk Europees 

kooprecht toe te passen, mag daarom niet neerkomen op het kiezen van het toepasselijk recht in de 
zin van de collissieregels en daarop ook geen inbreuk maken” 

166 M. HESSELINK, “How to opt into the Common European Sales Law? Brief comments on the 
Commission’s proposal for a regulation” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European 
Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 3.; M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk 
Europees Kooprecht. Een nieuw instrument van uniform toepasselijk recht”, NJW, 2012, 8.  

167 Toelichting bij het Voorstel van Verordening, 7.  
168 

Zie in tegengestelde zin: M. PIERS en C. VANLEENHOVE, “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
Een nieuw instrument van uniform toepasselijk recht”, NjW, 2012, 8. die stellen dat het GEK 
eerder lijkt op een incorporatie door verwijzing. Ze menen dat artikel 6, lid 2 Rome I Verordening 
ook juridisch geen rol speelt; H. EIDENMÜLLER, “What can be wrong with an option? An optional 
Common European Sales Law as a regulatory tool”, Common Market Law Review 2013, 79-80.; S. 
WHITTAKER, “Operation of the Common European Sales Law”, Common Market Law Review, 89-90.   
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6, lid 2 Rome I Verordening zijn praktisch belang169. De keuze voor de bepalingen van het GEK, 

houden dus in dat de verkoper zich niet zal moeten bezig houden met de dwingende bepalingen 

uit het klassiek nationaal recht170. Dit is ook in overeenstemming met de bedoeling van de 

Commissie, aangezien het niveau van consumentenbescherming in het GEK erg hoog is en de 

consument dus geen nood meer zou voelen om zich te beroepen op zijn eigen nationaal 

consumentenrecht171.  

4 BEPERKINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET TOEPASSINGSGEBIED  

 

“Nobody will be forced to use the optional instrument. The bottom line is choice. Only those who 

choose the instrument will be able to contract under it. Those who do not want to use it will 

continue to contract under national laws172.” 

 

4.1 De verkoper kiest niet voor de toepassing van het GEK  

90. Stel dat de verkoper niet gekozen heeft voor de toepassing van het GEK. De verkoper zal zich 

naast het Belgisch recht ook vertrouwd moeten maken met het recht van de lidstaten waar hij 

zijn activiteiten ontplooit of op richt (supra nr. 74-75). Hij zal zijn verkoopsvoorwaarden ook 

telkens aan deze realiteit moeten aanpassen en zich verdiepen in het contractenrecht van 

andere lidstaten. Dit zal hem in vele gevallen niet aanmoedigen om grensoverschrijdend handel 

te voeren. Deze belasting moet evenwel gerelativeerd worden gezien de aanzienlijke vorm van 

harmonisatie die reeds bestaat en weerspiegeld wordt in verschillende richtlijnen. Deze situatie 

is niet ideaal, gezien er nog altijd divergentie bestaat (infra nr. 186-188).  

4.2 De verkoper kiest wel voor de toepassing van het GEK  

91. De keuze voor het GEK komt tegemoet aan deze problemen, maar kent zelf ook zijn 

beperkingen. Ten eerste is er voor de verkoper geen zekerheid dat hij het GEK mag gebruiken 

voor zijn binnenlandse overeenkomsten173. In dat geval zijn er dus aparte regels van toepassing 

tussen enerzijds verkopers en consumenten uit het eigen land, en anderzijds consumenten die in 

andere landen wonen. Een verkoper wordt dan gedwongen tijd en geld te investeren in zowel de 

ontwikkelingen in het eigen land, als die op het gebied van het optioneel instrument. Vanuit het 

standpunt van ondernemingen maakt die verscheidenheid het moeilijker om standaardtermen 

in te lassen in al zijn contracten met consumenten174.  

                                                             
169 R. STEENNOT, “The right of withdrawal and unfair contract terms under the proposal for a Common 

European Sales Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 26.; M. HESSELINK, “How to opt into the Common European Sales 
Law? Brief comments on the Commission’s proposal for a regulation” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  
(eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 3.  

170 The Law Commission and the Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 
law: advantages and problems. Advice to the UK government”, 2011, vi, §11; J. SMITS, “Party choice 
and the Common European Sales Law, or: how to prevent CESL from becoming a lemon on the law 
market”, Maastricht European Private Law Institute Working Paper No. 2012/13, 2012, 10. terug te 
vinden via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017  

171 W. DORALT, “The optional European contract law and why success or failure may depend on scope 
rather than substance”, Max Planck Private Law Research Paper No. 11/9, 4., op de website van 
Social Science Research Network, op http://ssrn.com/abstract=1876451  

172 V. REDING, “The Next Step Towards a European Contract Law for Businesses and Consumers”, 
Keynote Speech at the Conference “Towards a European Contract Law”, 3 juni 2011, 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-411_en.htm, 7. 

173 
Dit is een optie voor de lidstaten, zie art 13 a Verordening 

174 M. LOOS, “Scope and Application of the Optional Instrument”, Amsterdam Law School Legal Studies 
Research Paper No. 2011-09, 2011, §2.1.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017
http://ssrn.com/abstract=1876451
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-411_en.htm
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92. Op het ogenblik van het sluiten van het contract is het bovendien niet altijd duidelijk of er al 

dan niet sprake is van een grensoverschrijdende overeenkomst175. Stel dat het contract gesloten 

is via internet en het betreft geen roerende goederen die geleverd moeten worden. In dat geval 

zal de verkoper weinig interesse hebben in het geografisch adres van de consument. Dit vormt 

voor de verkoper een heikel punt, hetgeen hem zou kunnen weerhouden te kiezen voor het 

optioneel instrument. De optie voor lidstaten bestaat wel om het toepassingsgebied uit te 

breiden in die zin dat de Verordening ook van toepassing is op binnenlandse overeenkomsten, 

maar de kans is eerder gering dat België van deze optie gebruik zou maken.   

 

93. De laatste beperking vloeit voort uit het materieel toepassingsgebied en is specifiek van 

belang in verhouding tot consumenten. De kans is groot dat veel overeenkomsten gesloten via 

internet, er zijn door minderjarigen. Een onderneming loopt dan steeds het risico dat het 

contract naderhand aangevochten wordt. Het probleem zit hem in het feit dat uit het 

toepassingsgebied van het GEK bekwaamheid uitgesloten is. Dit wil zeggen dat het recht van de 

verschillende lidstaten bepaalt of een minderjarige al dan niet bekwaam is een overeenkomst te 

sluiten176. Net op dit punt is er een groot verschil tussen het recht van de verschillende lidstaten, 

hetgeen voor ondernemingen onzekerheid met zich meebrengt over de gevolgen van een 

eventuele wettelijke onbekwaamheid. 

  

                                                             
175 M. LOOS, “Scope and Application of the Optional Instrument”, Amsterdam Law School Legal Studies 

Research Paper No. 2011-09, 2011, §2.1. 
176 M. Loos, “Scope and Application of the Optional Instrument”, Amsterdam Law School Legal Studies 

Research Paper No. 2011-09, 2011, §2.3.2 
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DEEL II: VERKOOP AAN EEN PROFESSIONELE KOPER 

HOOFDSTUK 1: EEN OVERZICHT  

94. Zowel het GEK, de CISG als het Belgisch nationaal kooprecht kunnen toepassing vinden 

indien voldaan is aan de verschillende toepassingsvoorwaarden (supra nr. 27-66). De 

verschillende hypothesen worden kort in herinnering gebracht. In eerste instantie is het 

mogelijk dat partijen niets bepalen. In dat geval speelt artikel 4 van de Rome I Verordening. De 

overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land van de verkoper. Aangezien er 

uitgegaan wordt van een Belgische verkoper en de meeste Europese landen de CISG kennen, zal 

dit leiden tot de toepassing van de CISG, tenzij partijen de CISG uitsluiten. Partijen hebben ook 

de mogelijkheid om te kiezen voor het toepasselijk nationaal recht, ingevolge artikel 3 van de 

Rome I Verordening. Ook hier zal deze rechtskeuze kunnen leiden tot de automatische 

toepassing van de CISG. Als laatste mogelijkheid kunnen partijen kiezen voor de toepassing van 

het GEK. Hieruit zou de rechter kunnen afleiden dat partijen de wil hebben gehad om de CISG uit 

te sluiten. Het GEK zal dan van toepassing zijn op de overeenkomst, althans voor die aspecten 

die het regelt. Dit korte overzicht laat toe om enkele opmerkingen te maken.  

 

95. Er wordt kort toegelicht wanneer de eerste hypothese mogelijk is. Een Belgische verkoper 

die juridisch geadviseerd is weet dat de CISG in combinatie met zijn recht ingevolge de 

verwijzingsregels van toepassing zullen zijn. In feite hoeft hij dan ook niet te onderhandelen 

over het toepasselijke recht. Deze hypothese veronderstelt dan wel dat de tegenpartij onwetend 

is of niet geïnteresseerd is in het toepasselijk recht.  De overeenkomst wordt gesloten zonder het 

maken van een rechtskeuze. Het spreekt voor zich dat deze situatie zich zelden zal voordoen.  

 

96. In de praktijk worden rechtskeuzeclausules standaard opgenomen in internationale 

overeenkomsten. Het toepasselijke recht op voorhand bepalen, heeft immers vele voordelen. Bij 

een eventuele procedure rijst niet langer de vraag door welk recht de overeenkomst beheerst 

wordt. Dat is tenminste al één factor waar partijen zich geen zorgen over hoeven te maken. 

Natuurlijk kan men dan nog de vraag stellen voor welk recht partijen gaan kiezen en wie het 

toepasselijk recht gaat kiezen. In theorie kunnen partijen hierover onderhandelen. Het 

onderhandelen over het toepasselijke recht brengt een zekere transactiekost met zich mee. Er is 

een overvloed aan keuze, aangezien ingevolge artikel 3 van de Rome I Verordening, elk nationaal 

recht van toepassing kan zijn. Bovendien moet steeds rekening gehouden worden met het feit 

dat een keuze veelal gaat leiden tot de automatische toepassing van de CISG. De vraag stelt zich 

dan of partijen wel willen dat de CISG de overeenkomst gaat beheersen. Indien ze dit niet willen, 

dan gaan ze de CISG best uitdrukkelijk uitsluiten (supra nr. 34-35).  

 

Contractuele autonomie is in de praktijk veelal een illusie. De partij met een dominante 

onderhandelingspositie kiest het recht dat het meest geschikt is, bekeken vanuit zijn positie. De 

andere partij ondergaat deze keuze. Ofwel contracteert hij, ofwel niet. De keuze voor het eigen 

nationaal recht wordt ingegeven door een belangrijk aspect in internationale contracten, 

namelijk het gebrek aan kennis van het rechtsstelsel van de tegenpartij. Bij een vertrouwd recht 

is men veel beter in staat de risico’s te beoordelen verbonden aan een transactie. Er zal 

mogelijks dan ook een vinnige strijd gestreden worden omtrent het toepasselijk recht. 

Onderhevig aan concrete omstandigheden, kan één van beide partijen zich in een sterkere 
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positie bevinden dan de andere177. Mogelijks staan beide partijen op gelijke voet. Hoe dan ook, 

wanneer de wil om te contracteren bestaat moet men uit deze impasse zien te geraken.  

 

97. In elk rechtssysteem is er een spanningsveld tussen zekerheid/ voorspelbaarheid en 

rechtvaardigheid178. Partijen in zakenrelaties hechten een groot belang aan voorspelbaarheid, 

omdat ze graag zo nauwkeurig mogelijk het risico op voorhand inschatten. Dit is logisch gezien 

het vaak gaat om grote bedragen. De mogelijkheid om de uitkomst van een geschil op voorhand 

te voorspellen zou zelfs zwaarder doorwegen dan gerechtigheid179. Dit kan een reden zijn om 

niet te kiezen voor het eigen recht, maar voor een voorspelbaar recht met weinig open normen 

die aan de appreciatie van de rechter worden overgelaten, zoals het Engels recht180. Dit zou 

meteen ook een overweging kunnen zijn die meespeelt om het GEK en de CISG uit te sluiten, die 

beiden veel meer open normen kennen. Het principe van goede trouw ligt bijvoorbeeld in beide 

instrumenten verankert. Artikel 7(1) CISG bepaalt dat bij de uitleg van het Verdrag rekening 

moet worden gehouden met de naleving van de goede trouw. Het GEK legt de partijen zelf de 

verplichting op te handelen in overeenstemming met de goede trouw en de redelijkheid en de 

billijkheid 181 . Deze verplichting is bijgevolg ruimer. Een partij die niet handelt in 

overeenstemming met de goede trouw en de redelijkheid en de billijkheid ziet daaraan een 

sanctie verbonden. Zijn verzuim zal er primair toe leiden dat hij een recht, rechtsmiddel of 

verweermiddel waarover hij normaal zou beschikken, niet kan inroepen of wanneer dit niet 

mogelijk is, de verplichting tot vergoeding van schade. Omdat de CISG enkel betrekking heeft op 

de interpretatie van het Verdrag, is de werking van de goede trouw in het GEK veel uitgebreider. 

Bovendien is er over het GEK ook nog geen rechtspraak, zodat het gissen is hoe in bepaalde 

gevallen andere normen geïnterpreteerd zullen worden.  

 

98. In de laatste hypothese maken partijen een keuze voor het GEK. De bedoeling is dat 

transactiekosten hierdoor dalen, doordat partijen niet langer hoeven te onderhandelen over het 

toepasselijk recht. Bovendien worden ze dan ook niet langer geconfronteerd met de moeilijkheid 

om duidelijkheid te verkrijgen over de bepalingen van toepasselijk buitenlands 

overeenkomstenrecht182.  Vele auteurs zijn het niet eens met deze visie. POSNER stelt dat deze 

extra keuzemogelijkheid voor nog meer transactiekosten zorgt183. Partijen gaan willen weten of 

een keuze voor het GEK voordelig is. Hiervoor moeten  de inhoudelijke bepalingen van alle 

                                                             
177 Gedacht kan worden aan de grote van de onderneming, de omzet, de concurrentie binnen de 

sector,… Zie ook G. LOW, “Will firms consider a European optional instrument in contract law?”, 
European Journal of Law and Economics 2012, 524.  

178 I. SCHWENZER, “The proposed Common European Sales Law and the Convention on the 
International Sale of Goods”, UCC Law Journal, 463.; The Law Commission and The Scottish Law 
Commission, “An optional Common European Sales Law: advantages and problems, advice to the 
UK government”, 2011, 106.  

179 J. SMITS, “Party choice and the Common European Sales Law, or: how to prevent CESL from 
becoming a lemon on the law market”, Maastricht European Private Law Institute Working Paper 
No. 2012/13, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017  

180 S. VOGENAUER EN C. HODGES, “Civil justice systems in Europe: implications for choice of forum and 
choice of contract law”, 2008, 
http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-
%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf 

181 Artikel 2(1) GEK en overweging 31 GEK Verordening  
182 Toelichting bij het Voorstel van Verordening, 2.  
183 E.A. POSNER, “The questionable basis of the Common European Sales Law: the role of an optional 

instrument in jurisdictional competition”, Common Market Law Review 2013, 264-275.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017
http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf
http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf
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instrumenten met elkaar vergeleken worden, hetgeen tot gevolg heeft dat transactiekosten 

stijgen.  

 

99. Met de visie van POSNER en de onderzoeksvraag in het achterhoofd gaan we na of het GEK, de 

CISG of het Belgisch nationaal recht de verkoper het beste zal dienen. De klemtoon wordt gelegd 

op de verplichtingen van de partijen en de sancties bij wanprestatie. Deze keuze wordt 

gebaseerd op twee redenen. In eerste instantie is het zo dat het voor de verkoper van essentieel 

belang is te weten wat zijn verplichtingen zijn en waar de koper aanspraak op gaat kunnen 

maken in geval van wanprestatie. Bovendien zal hij zich er ook van willen vergewissen dat er 

voldoende sanctiemechanismen ter zijner beschikking staan wanneer de koper een 

wanprestatie begaat. Ten tweede, zoals eerder aangegeven (supra nr. 60), is het 

toepassingsgebied van de CISG veel beperkter dan van het GEK. Het Weens Koopverdrag kent 

voornamelijk uitgebreide regels over de totstandkoming van overeenkomsten en over de 

verplichtingen van beide partijen en de gevolgen van niet-nakoming van deze verplichtingen. De 

nadruk ligt echter duidelijk op deze tweede categorie. De bepalingen ivm de totstandkoming van 

de overeenkomst liggen vervat in artikel 30-39 GEK en artikel 14-24 CISG. Deze bepalingen 

komen erg goed overeen met elkaar, waardoor ervoor wordt gekozen om deze niet verder te 

bespreken.  
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HOOFDSTUK 2: VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN  

§1 VANUIT HET STANDPUNT VAN DE KOPER  

1 VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER 

100. Het Belgisch recht hanteert een duaal regime waarbij de hoofdverbintenissen van de 

verkoper uiteen vallen in enerzijds de leveringsplicht en anderzijds de verplichting te vrijwaren. 

De vrijwaringsverplichting omvat op haar beurt de vrijwaring voor uitwinning en de vrijwaring 

voor verborgen gebreken. Hoewel het onderscheid in theorie gemakkelijk gemaakt kan worden, 

is het in de praktijk dikwijls moeilijker vast te stellen184. Het GEK en de CISG kennen dit duale 

onderscheid niet. Bovendien wordt de leveringsplicht op een ‘striktere manier’ ingevuld en staat 

ze los van de conformiteitsvraag. Omwille van het belang van de Incoterms binnen dit domein en 

om een optimale vergelijking mogelijk te maken, wordt eerst de leveringsverplichting in strikte 

zin besproken. Daarna wordt de conformiteitsverplichting behandeld en de verplichting te 

vrijwaren.  

1.1 Leveringsverplichting  

101. Deze verplichting houdt in dat de verkoper de verkochte zaak overdraagt in de macht en 

het bezit van de koper (artikel 1604 BW). Merk op dat de eigendomsoverdracht in het Belgisch 

recht reeds gebeurt bij de totstandkoming van de overeenkomst185. Hoe de levering moet 

gebeuren, kan worden teruggevonden in artikelen 1605-1607 BW. De verkoper moet de nodige 

handelingen stellen om de inontvangstname door de koper mogelijk te maken of te 

vergemakkelijken. Artikel 1609 BW bepaalt dat de zaak bij gebreke van andersluidende bepaling 

moet worden geleverd op de plaats waar het verkochte goed zich bevond. Dit zal meestal de 

plaats van de verkoper zijn, zeker bij roerende goederen. Het is dan de koper die instaat voor de 

kosten van afhaling en transport186.  Het BW bevat geen bepaling ivm het tijdstip van levering. 

Uiteraard hebben partijen de mogelijkheid om conventioneel een termijn te bepalen, maar de 

vraag stelt zich welke termijn geldt indien partijen dit niet doen. Sommige auteurs gaan er van 

uit dat de levering onmiddellijk moet geschieden187. Anderen gaan er van uit dat voor de 

handelskoop een uitzondering geldt en de levering moet gebeuren binnen een redelijke 

termijn188. De contractspartijen bepalen dus best zelf een termijn.   

 

102. Ook het GEK en de CISG kennen de verplichting voor de verkoper om de goederen te 

leveren en de eigendom van de goederen over te dragen aan de koper189 . Over de 

                                                             
184 S. STIJNS en J. STUYCK, Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30. 
185 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL EN K. WILLEMS, “Overzicht van 

rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming 1999-2006”, TPR 2008, 1417-1426. 
186 B. TILLEMAN EN A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 

45.  
187 R. DE WIT, “Duties of buyer and seller. Transfer of risk.” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The 

Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 162.  
188 B. TILLEMAN EN A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 46. 
189 Artikel 91(b) GEK en artikel 30 CISG Voor een uitgebreide bespreking zie R. DE WIT, “Duties of 

buyer and seller. Transfer of risk.” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales 
Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 161-169.; E. SHIKRA, “Comparative study on CISG and CESL 
obligations and remedies of seller and buyer in business to business transactions”, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241, 10-12.   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241
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eigendomsoverdracht wordt voor het overige niets gezegd190. De afleveringsplicht wordt op een 

totaal andere manier ingevuld dan onder het Belgisch recht. Het omvat enkel de ‘fysieke 

aflevering’ van de goederen en staat los van de conformiteitsverplichting. Partijen hebben ook 

hier de mogelijkheid om conventioneel te bepalen waar de levering dient te geschieden. Doen ze 

dit niet, dan moet een beroep worden gedaan op de subsidiaire regels in het GEK en de CISG. 

Heeft de overeenkomst betrekking op vervoer, dan is de plaats van levering het dichtstbijzijnde 

ophaalpunt van de eerste vervoerder191. De CISG spreekt niet over het dichtstbijzijnde 

ophaalpunt van de eerste vervoerder, maar louter over het afgeven van de zaken aan de eerste 

vervoerder. Wanneer de overeenkomst niet op vervoer betrekking heeft, is dit de plaats van 

vestiging van de verkoper op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst192. Het tijdstip 

waarop de levering plaats moet vinden onder de CISG is een redelijke termijn na het sluiten van 

de overeenkomst193. Het GEK kent een strengere bepaling, die stelt dat de goederen onverwijld 

moeten worden afgeleverd, behoudens andersluidende bepaling194. De CISG is in dit opzicht iets 

verkoopsvriendelijker195.  

 

103. Voor wat betreft de leveringsverplichting dient er gewezen te worden op het belang van 

Incoterms. Partijen gaan in internationale contracten veelal verwijzen naar deze regels die 

geformuleerd zijn door de Internationale Kamer van Koophandel. Ze laten toe om op een veel 

specifiekere manier tegemoet te komen aan de wensen van partijen, gezien de brede waaier aan 

bepalingen die erin vervat liggen. Het belang van de bepalingen in het nationaal recht, het GEK 

en de CISG is op dit vlak aldus gering.  

 

1.2 Conformiteitsverplichting en vrijwaringsverplichting  

1.2.1 Belgisch recht  

104. Krachtens artikel 1604 BW heeft de verkoper pas dan zijn leveringsplicht vervuld wanneer 

hij aan de koper een goed overdraagt dat overeenstemt met wat gekocht werd. Bij een niet-

conforme levering stemt de zaak niet overeen met de kwaliteit, de hoeveelheid, de kenmerken of 

de hoedanigheid die contractueel waren bedongen196. Merkt de koper een verschil, dan moet hij 

er de verkoper dadelijk op wijzen. Wanneer hij dit niet doet, wordt hij geacht dit gebrek niet in 

aanmerking te willen nemen en als dusdanig te aanvaarden. De aanvaarding dekt de zichtbare 

gebreken en geldt ten aanzien van de verkoper als kwijting197. Er is sprake van een zichtbaar 

gebrek wanneer het onmiddellijk na de levering door een aandachtig maar normaal gebruik 

ontdekt kan worden en wanneer dat het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het 

normaal bestemd is198. Na aanvaarding gaat de verplichting van de verkoper over in de 

vrijwaringsverplichting, zodat op dat moment de rol van de leveringsplicht reeds uitgespeeld is.  

 

                                                             
190 

De eigendomsoverdracht valt buiten het GEK en de CISG en wordt beheerst door het toepasselijke 
nationale recht.; Artikel 91(b) GEK en artikel 30 CISG 

191 Artikel 93(1)(b) GEK  
192 Artikel 93(1)(b) GEK en artikel 31(b) CISG 
193 Artikel 33(c) CISG  
194 Artikel 95(1) GEK  
195 U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27 2012, 246.  
196 S. STIJNS en J. STUYCK, Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30. 
197 A. CHRISTIAENS, “Commentaar bij art. 1604 B.W.”, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. X dln., 5.   
198 Cass. 9 oktober 2006, RW 2009-10, 738. 
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105. De vrijwaringsverplichting heeft een dubbel voorwerp. Ze betreft ten eerste het ongestoord 

bezit van de verkochte zaak en ten tweede de verborgen gebreken van die zaak of de 

koopvernietigende gebreken199. De vrijwaring voor uitwinning wordt geregeld in artikelen 1626 

tem 1640 BW. De vrijwaring voor verborgen gebreken kan men terugvinden in artikelen 1641 

tem 1649 BW. Wanneer men als koper overgaat tot de aankoop van een goed, dan wordt men 

volwaardig eigenaar. Bijgevolg moet men ook rustig kunnen genieten van zijn eigendom. De 

vrijwaring beschermt de koper, die een ongestoord en vreedzaam bezit verschaft wordt. De 

vrijwaring voor uitwinning bevat een dubbele verplichting. De verkoper moet de koper 

vrijwaren voor zijn eigen daad, maar ook voor daden van derden.  

Naast een vreedzaam bezit, heeft de koper ook recht op een nuttig bezit. Het nuttig bezit wordt 

hem ontnomen wanneer een aangekocht goed verborgen gebreken bevat. De verkoper moet dan 

ook instaan voor de verborgen gebreken, ongeacht de aanvaarding op het ogenblik van de 

levering. Een verborgen gebrek is het gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt tot het 

gebruik waartoe men ze bestemt, of dat dit gebruik zodanig vermindert dat de koper, indien hij 

het gebrek gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht200. De 

vrijwaringsverplichting bestaat slechts wanneer voldaan is aan vier voorwaarden. Het moet 

gaan om een goed dat een gebrek vertoont, dat verborgen is en ernstig is en dat (minstens in de 

kiem) bestond op het ogenblik van de koop. Deze begrippen werden ingevuld door de 

rechtspraak. Een verborgen gebrek is een gebrek dat de koper niet kan of moest kunnen 

waarnemen door een aandachtig, doch normaal onderzoek, onmiddellijk na de levering201. Dit is 

een feitenkwestie, die dikwijls door plaatselijke of beroepsgebruiken geregeld wordt. Ook de 

hoedanigheid van de partijen en de aard van het verkochte goed kunnen in aanmerking worden 

genomen. Het volstaat niet het bewijs van het gebrek te leveren: het gebrek moet “verborgen” 

zijn202. Verborgen gebreken worden met zichtbare gebreken gelijkgesteld wanneer de koper op 

een of andere manier van de verborgen gebreken kennis had op het ogenblik van de koop. Dit is 

ook het geval indien de verkoper de aandacht van de koper op het verborgen gebrek vestigde203. 

De verkoper kan ook niet aansprakelijk zijn wanneer het gebrek inherent is aan de gekochte 

zaak. Het gebrek is pas voldoende ernstig indien het gebruik verminderd of zelfs verhinderd 

wordt. Als laatste voorwaarde gaat de koper het bewijs van anterioriteit moeten leveren. Dit wil 

zeggen dat hij gaat moeten aantonen dat het gebrek bestond op het ogenblik waarop het risico 

werd overgedragen.   

1.2.2 Het GEK en de CISG   

106. Zowel het GEK als de CISG kennen een monistisch regime. De conformiteitscriteria worden 

in het GEK weergegeven in artikel 99(1) en vervolgens geeft het in artikel 100 een opsomming 

van de criteria voor conformiteit. In de CISG kunnen de criteria teruggevonden worden in de 

afdeling die handelt over het beantwoorden van de zaken aan de overeenkomst en rechten van 

derden, meer bepaald artikelen 35 tem 44 CISG.  

 

107. De verkoper is verplicht goederen af te leveren die conform de overeenkomst zijn. Dit 

houdt in dat hij zaken dient af te leveren waarvan de hoeveelheid, kwaliteit en de omschrijving 

                                                             
199 Artikel 1625 BW  
200 Artikel 1641 BW 
201 Cass. 29 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 872 en Pas. 1976, I, 832; Cass. 19 oktober 2007, AR 

C040500F en AR C050403F, Pas. 2007, 1826.  
202 Cass. 8 juni 1962, Pas. 1962, I, 1155. 
203 1342 BW 
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voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de overeenkomst 

bepaalde wijze. De CISG beantwoordt de conformiteitsvraag duidelijk door in eerste instantie te 

verwijzen naar de contractuele afspraken. Pas daarna is er ruimte voor het Verdrag. Dit lijkt ook 

in het GEK het geval te zijn, aangezien het verwijst naar de criteria voor conformiteit, maar er 

aan toevoegt dat deze enkel gelden ‘voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen’. 

Wanneer er zich een conflict voordoet tussen de overeenkomst door partijen en de opgesomde 

criteria voor conformiteit in het GEK, verdient de overeenkomst bijgevolg steeds de voorkeur.   

 

108. De CISG onderscheidt daarna vier criteria waaraan moet voldaan zijn. Het GEK kent deze 

criteria ook, maar voegt er nog eens drie aan toe. De inhoud van de meeste bepalingen in het 

GEK en de CISG zijn bijgevolg hoofdzakelijk dezelfde204. In het merendeel van de gevallen zal de 

conformiteit getoetst worden aan de hand van de gewoonlijke doeleinden van de goederen. Er 

wordt dan nagegaan wat een redelijk koper mag verwachten. Wanneer de koper specifieke 

vereisten heeft, zal hij ze moeten meedelen voor het tijdstip van het sluiten van de 

overeenkomst. De goederen moeten bovendien de hoedanigheden bezitten die de verkoper als 

monster of model aan de koper heeft getoond. Als laatste moeten ze verpakt zijn op de 

gebruikelijke wijze of op een met het oog op bescherming en behoud van de zaken passende 

wijze.  

  

109. Artikel 99 GEK bevat naast de bepalingen die teruggevonden kunnen worden in artikel 35 

CISG nog extra criteria. Goederen dienen te worden geleverd met de door de overeenkomst 

voorgeschreven accessoires, installatiehandleidingen of andere handleidingen. Hoewel de CISG 

geen dergelijke bepaling bevat, kunnen omstandigheden duidelijk maken dat goederen geleverd 

moeten worden met handleiding om conform de overeenkomst te zijn205.   

 

Opvallend in het GEK is artikel 100(g) dat stelt dat de goederen die hoedanigheden en 

prestatievermogens dienen te bezitten die de koper mag verwachten. Een dergelijke bepaling 

kan niet worden teruggevonden in de CISG. MAGNUS stelt dat het GEK daardoor een uitbreiding 

van de aansprakelijkheid van de verkoper inhoudt tov de CISG206. Deze stelling kan niet worden 

bijgetreden. Ook in de CISG staan de verwachtingen van een redelijk koper centraal. Belangrijk is 

steeds wat een redelijk koper mag verwachten. Het begrip ‘redelijkheid’ is aan interpretatie 

onderworpen, hetgeen voor de verkoper onzekerheid met zich meebrengt207. De laatste bepaling 

die de CISG niet kent is artikel 100(e) GEK. Deze bepaling, die geïnspireerd is op de Richtlijn 

Consumentenkoop208, houdt in dat ook precontractuele verklaringen als een voorwaarde van de 

overeenkomst worden opgenomen. Dit kan een aanzienlijke uitbreiding van de 

aansprakelijkheid van de verkoper met zich meebrengen. Omwille van de onzekerheid die deze 

bepaling met zich meebrengt, doet een omzichtig verkoper er goed aan ze uit te sluiten.   

 

                                                             
204 Artikel 100 GEK en artikel 35(2) CISG; E. SHIKRA, “Comparative study on CISG and CESL obligations 

and remedies of seller and buyer in business to business transactions”, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241, 12.   

205 E. SHIKRA, “Comparative study on CISG and CESL obligations and remedies of seller and buyer in 
business to business transactions”, 2012, 12.   

206 U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27 2012, 247.  
207 I. SCHWENZER, “The proposed Common European Sales Law and the Convention on the 

International Sale of Goods”, UCC Law Journal, 465.  
208 

Artikel 2(2)(d) Richtlijn Consumentenkoop  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241


  

40 
 

110. De verkoper moet eveneens garanderen dat derden geen aanspraken kunnen laten gelden 

op de goederen209. Volgens de CISG en het GEK moet een onderscheid gemaakt worden 

naargelang de aanspraken het gevolg zijn van intellectuele eigendomsrechten, dan wel van 

andere rechten210. Vervolgens wordt de vrijwaringsverplichting van de verkoper beperkt door te 

voorzien in een cascadesysteem voor het bepalen van de toepasselijke wet211. Dit is noodzakelijk 

aangezien de verkochte zaken meermaals doorverkocht kunnen worden. Het eindverbruik kan 

bijgevolg plaatsvinden in een voor de verkoper onvoorzienbaar land. Beide instrumenten 

bepalen ook dat de verplichting voor de verkoper niet geldt indien de koper op het tijdstip 

waarop de overeenkomst werd gesloten bekend was met, of niet onkundig had kunnen zijn, van 

het recht of de aanspraak212. De koper verliest het recht indien hij nalaat, binnen een redelijke 

termijn nadat hij kennis kreeg van het recht of had behoren te krijgen, de verkoper ervan in 

kennis te stellen213. Deze bepaling geldt enkel wanneer de verkoper niet bekend was met het 

recht of de aanspraak van de derde214.  

2 REMEDIES BIJ WANPRESTATIE  

111. Rechtsstelsels kennen weinig eenvormigheid voor wat betreft de rechtsmiddelen die ter 

beschikking staan in geval van wanprestatie. Remedies zullen nochtans een belangrijke rol 

spelen bij de keuze voor een bepaald stelsel. De verkoper heeft er alle belang bij, zeker in 

internationale handelsrelaties, dat het contract zo veel als mogelijk beschermd wordt. In het 

licht van de grote afstanden en de hoge kosten die voortvloeien uit het verschepen en 

verhandelen van goederen in het buitenland naar het eigen land, zal een eenvoudige 

mogelijkheid tot ontbinding en vervanging de verkoper veelal tegenhouden voor een bepaald 

stelsel te kiezen215. Het is dan ook de moeite waard om eens te bekijken in welke mate het 

Belgisch recht, het GEK en de CISG verschilpunten vertonen. Aangezien het Belgisch recht 

bestaat uit een disparaat sanctieapparaat, wordt dit eerst kort besproken. De mechanismen in 

het GEK en de CISG worden daarna behandeld met tevens aandacht voor de verschilpunten met 

het Belgisch recht. De klemtoon ligt op de ontbindingssanctie omdat die de meest drastische 

gevolgen met zich meebrengt.  

2.1 Belgisch kooprecht  

112. Het Belgisch recht wordt gekenmerkt door een zeer disparate regeling. In dit kluwen van 

bepalingen is het zoeken naar welke sancties ter beschikking staan van de koper in geval van 

niet-conformiteit. Zoals eerder uitgelegd kent het gemeen kooprecht een duaal regime (supra nr. 

100). Deze duale zienswijze heeft tot gevolg dat het Belgisch recht gekarakteriseerd wordt door 

twee verschillende aansprakelijkheidsregimes. Wanneer de verkoper tekort komt aan zijn 

                                                             
209 Artikel 102 GEK en artikel 41-44 CISG  
210 Artikel 102(2) GEK en artikel 42 CISG  
211 Artikel 102(2) GEK en artikel 42 CISG  
212 Artikel 102(3) GEK en artikel 42(2) CISG  
213 Artikel 43(1) CISG  
214 Artikel 43(2) CISG  
215 R. WAGNER, “Termination and cure under the Common European Sales Law: avoiding pitfalls in 

contract remedies”, 2012, 9.; I. SCHWENZER, “The proposed Common European Sales Law and the 
Convention on the International Sale of Goods”, UCC Law Journal 2012, 468.; UEAPME  Position on 
the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common Sales 
Law for the European Union (COM(2011)635 final); B. WESSELS, Contracten maken, Mechelen, 
Kluwer, 2007, 236. 
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leveringsplicht staan andere sancties open dan wanneer de verkoper een zaak levert die behept 

is met een verborgen gebrek216.  

2.1.1 De verkoper komt tekort aan zijn leveringsverplichting  

113. De tekortkoming aan de leveringsplicht omvat zowel de laattijdige levering, de niet- 

conforme levering als de niet-levering. In dat geval heeft de koper de keuze tussen de 

gedwongen uitvoering en de ontbinding van de koop217. Wanneer de koper de ontbinding 

vordert, kan bijkomend schadevergoeding worden geëist218. De gedwongen uitvoering omvat 

zowel de uitvoering in natura (herstel en vervanging), als de uitvoering bij equivalent. Dit vloeit 

voort uit de toepassing van de gemeenrechtelijke regeling betreffende de toerekenbare niet-

nakoming door één van de partijen van de verbintenissen die voortvloeien uit een wederkerige 

overeenkomst op basis van artikel 1184 BW219.  

2.1.2 De verkoper levert een zaak met een verborgen gebrek  

114. In het geval de zaak behept is met een verborgen gebrek, heeft de koper krachtens artikel 

1644 BW de keuze om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel 

de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen. Dit gedeelte wordt 

volgens ‘deskundigen’ bepaald. De wet geeft aldus geen mogelijkheid voor de verkoper om over 

te gaan tot een gedwongen nakoming van de koop in natura, zoals bijvoorbeeld vervanging of 

herstelling. De wetgever geeft hiermee duidelijk de voorkeur het contract te ontbinden boven de 

instandhouding ervan. Dit ontneemt partijen niet de mogelijkheid om contractueel anders te 

bedingen, wat kan gebeuren door middel van een commerciële waarborg. Bovendien kan men 

bedingen dat men niet tot vrijwaring gehouden zal zijn220. Wanneer de koper ervoor kiest om de 

zaak terug te geven en de koopvernietigende vordering instelt, kan de verkoper bijkomend 

vergoeding verschuldigd zijn aan de koper van de door de koop veroorzaakte kosten. Dit is enkel 

het geval indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft. Indien de verkoper de 

gebreken niet kende, is hij slechts gehouden tot teruggave van de prijs en tot vergoeding aan de 

koper van de door de koop veroorzaakte kosten.  

 

115. De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden 

ingesteld binnen een korte tijd221. Het spreekt voor zich dat wanneer de goederen niet meer 

kunnen worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevonden ten tijde van de koop, enkel 

prijsvermindering mogelijk is.  

 

116. Gezien het onderscheid tussen beiden niet altijd even duidelijk is, werden er in het 

verleden reeds ontzettend veel discussies gehouden om te komen tot een uitbreiding van beide 

begrippen. Auteurs suggereren ook dat de koper toch het recht zou moeten hebben om 

herstelling of vervanging te eisen, of met andere woorden het behoud van de vordering op grond 

                                                             
216 R. FELTKAMP EN F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales Law”  in  I. 

CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
200. 

217 Artikel 1610 BW 
218 Artikel 1611 BW 
219 S. STIJNS en J. STUYCK, Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31.  
220 Artikel 1643 BW 
221 Artikel 1648 BW 
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van de leveringsplicht, zelfs indien de zaak een verborgen gebrek vertoont (en aldus na de 

aanvaarding)222.   

2.2 Het GEK en de CISG  

117. Zowel het GEK als de CISG maken dit duale onderscheid niet.  Ze hanteren een uniform 

begrip van niet-nakoming, hetgeen sterk aansluit bij de common law traditie223. Dit homogeen 

concept omvat zowel de niet-levering, de vertraagde levering als de niet-conforme levering. De 

niet-nakoming van de verbintenis wordt in artikel 87 GEK omschreven als ieder nalaten de 

verbintenis uit te voeren, ongeacht of dit toerekenbaar is of niet. Bovendien omvat het ook nog 

eens elke andere beweerde uitvoering die niet conform de overeenkomst is. Contractbreuk 

wordt overeenkomstig artikel 45 CISG gedefinieerd als een tekortschieten in de nakoming van 

een krachtens de overeenkomst of het Verdrag op de verkoper rustende verplichting224. De 

rechtsmiddelen zijn dezelfde voor elke soort contractbreuk.  

 

118. Beide instrumenten bieden dezelfde mogelijkheden225. De koper kan een vordering 

instellen tot nakoming van de verbintenis van de verkoper, hij kan zijn eigen prestatie 

opschorten, de ontbinding vorderen en het recht op schadevergoeding uitoefenen. Daarnaast 

heeft hij ook het recht de prijs te verminderen. De remedies voegen in feite dus niets toe aan de 

remedies die reeds gekend zijn uit het Belgisch kooprecht. Hoewel het lijkt alsof de koper vrij de 

keuze heeft tussen al deze rechtsmiddelen, wordt duidelijk dat de opties onderworpen zijn aan 

bepaalde voorwaarden226.  

 

2.2.1 Vordering tot nakoming    

119. In eerste instantie kan de koper nakoming eisen van de verplichtingen van de verkoper227. 

Het betreft een vordering in natura en omvat zowel de specifieke nakoming als de vervanging en 

het herstel. Bij de specifieke nakoming wordt de verkoper gedwongen aan de schuldeiser het 

voorwerp zelf van de beloofde prestatie te verschaffen. In de CISG is dit recht van nakoming aan 

beperkingen onderworpen. De uitvoering in natura kan geweigerd worden door de rechter van 

het forum228. De rechter die de uitvoering in natura niet kent in zijn eigen rechtsstelsel, mag de 

regeling in de CISG aan de kant schuiven229. Deze mogelijkheid voor de rechter bestaat niet 

onder het GEK. Wanneer een Belgische rechter de bevoegdheid opneemt, stelt dit probleem zich 

alvast niet aangezien het Belgisch recht de uitvoering in natura kent.  

 

                                                             
222 VRG ALUMNI, Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2009, 246.  
223 J. BASEDOW, “Towards a Universal Doctrine of Breach of Contract: The Impact of the CISG”, 

International Review of Law and Economics 2005, 490. 
224 Zie H.M. FLECHTNER, “Buyers’ remedies in general and buyers performance-oriented remedies”, 

Journal of Law and Commerce 2005-06, 339-347.  
225 Artikel 106 GEK geeft een overzicht van de rechtsmiddelen die ter beschikking staan van de koper 

wanneer de verkoper een verbintenis niet nakomt.; De CISG geeft een overzicht in artikel 45; zie 
ook P. HUBER, “The structure of remedies”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht 2005, 13-34.; voor een rechtseconomische analyse van de rechtsmiddelen in de CISG 
zie A.W. KATZ, “Remedies for breach of contract under the CISG”, International Review of Law and 
Economics 2006, 378-396.  

226 G. WAGNER, “Termination and cure under the Common European Sales Law: avoiding pitfalls in 
contract remedies”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049, 2.  

227 Artikel 46 CISG en artikel 106(1)(a) GEK/ 110-112 GEK 
228 Artikel 28 CISG 
229 Dit doet zich vooral voor in common law landen.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
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2.2.1.1 Herstel   

120. Zowel het GEK als de CISG bieden de mogelijkheid voor de verkoper om het gebrek aan 

conformiteit te herstellen. De verkoper wordt onder de CISG duidelijk een mogelijkheid geboden 

om reeds te anticiperen op een mogelijke tekortkoming na aflevering, waardoor niet langer 

vorderingsmogelijkheden open staan voor de koper230. Hij kan op zijn eigen kosten de 

tekortkoming herstellen. Hier zijn wel voorwaarden aan gekoppeld. De verkoper moet de koper 

informeren omtrent de vergoeding van de door de koper reeds gemaakte kosten. Bovendien mag 

hij geen onredelijke vertraging of onredelijk ongemak veroorzaken voor de koper. Indien de 

verkoper niet voldoet aan deze voorwaarden, of hij slaagt er niet in de tekortkoming te 

herstellen, dan herleven alle mogelijke vorderingen van de koper. Bovendien behoudt de koper 

zijn recht op schadevergoeding. Indien de verkoper de koper verzoekt kenbaar te maken of hij 

de nakoming zal aanvaarden en de koper niet binnen een redelijke termijn op het verzoek 

reageert, kan de verkoper nakomen binnen de in zijn verzoek aangegeven termijn231. Dit verzoek 

moet door de koper worden ontvangen om geldig te zijn232.  

 

121. Het recht van de verkoper om het verzuim te herstellen is ook in het GEK aanwezig. Een 

aanbod tot herstel van verzuim wordt niet uitgesloten door de kennisgeving dat de 

overeenkomst is ontbonden233. Het herstel van verzuim door de verkoper heeft duidelijk 

voorrang boven het recht van de koper enig rechtsmiddel aan te wenden234. Dit heeft tot gevolg 

dat de verkoper steeds de afweging kan maken of het herstel voor hem de minste kosten met 

zich meebrengt235. De koper kan een aanbod tot herstel van verzuim alleen weigeren onder een 

aantal omstandigheden. In eerste instantie is dit het geval, indien het verzuim niet onverwijld en 

zonder de koper aanzienlijke overlast te bezorgen kan worden hersteld. Ten tweede bestaat 

deze mogelijkheid ook indien de koper grond heeft te menen dat op de toekomstige nakoming 

door de verkoper niet kan worden vertrouwd of indien de vertraging in de nakoming een 

wezenlijke niet-nakoming zou inhouden. De mogelijkheid die stelt dat het verzuim onverwijld 

dient te gebeuren, baart ons zorgen, gezien artikel 109(5) GEK de verkoper de mogelijkheid 

geeft het verzuim te herstellen binnen een redelijke termijn. Beide bepalingen zijn contradictoir, 

waardoor het onduidelijk is welke termijn nu geldt. Overigens zijn de criteria om het herstel te 

gaan weigeren ook erg vaag. De koper behoudt wel het recht om schadevergoeding te vorderen 

wegens vertraging alsook voor alle schade die door het herstel van verzuim is veroorzaakt236.  

 

122. In beide instrumenten wordt ook rekening gehouden met een mogelijke vroegtijdige 

nakoming van de verkoper. Wanneer de verkoper zaken afgeleverd heeft voor de 

                                                             
230 Artikel 48(1) CISG; lange tijd bestond discussie over de verenigbaarheid met artikel 49 CISG en of 

de koper de overeenkomst nog kon ontbinden bij een wezenlijke tekortkoming wanneer de 
verkoper herstel aanbiedt. De visie van de meerderheid in de rechtsleer spreekt zich uit in het 
voordeel van de verkoper zie P. SCHLECHTRIEM, “Subsequent performance and delivery deadlines- 
avoidance of CISG sales contracts due to non-conformity of the goods”, Pace International Law 
Review 2006, 88-89.    

231 Artikel 48(2) CISG  
232 Artikel 48(4) CISG 
233 Artikel 109(3) GEK  
234 Artikel 106(2) GEK en artikel 109(2) GEK; R. WAGNER, “Termination and cure under the Common 

European Sales law: avoiding pitfalls in contract remedies”, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049,  3.  

235 R. WAGNER, “Termination and cure under the Common European Sales Law: avoiding pitfalls in 
contract remedies”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049, 14.  

236 Artikel 109(7) GEK  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
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afleveringsdatum, en de zaken zijn niet conform de overeenkomst, mag hij dit gebrek herstellen 

of vervangen, mits de uitoefening van dit recht voor de koper geen onredelijk ongerief of 

onredelijke kosten meebrengt237. Dit recht ligt in het GEK vervat in artikel 109.   

 

2.2.1.2 Vervanging  

123. De koper onder de CISG kan geen uitvoering in natura vragen, wanneer hij zich gedraagt op 

onverenigbare wijze238. Dit doet zich voor wanneer hij eerder prijsvermindering heeft gevraagd 

of het contract reeds heeft ontbonden. Bovendien is vervanging enkel mogelijk wanneer de 

tekortkoming wezenlijk is239. Uit uitbundige rechtspraak blijkt dat slechts zelden sprake zal zijn 

van een wezenlijke tekortkoming240. De koper gaat zich vaak tevreden moeten stellen met een 

ander rechtsmiddel. Vervanging is volgens artikel 82(1) CISG niet mogelijk indien de zaken niet 

goeddeels in dezelfde staat kunnen worden teruggegeven. Een aantal uitzonderingen op deze 

regel vinden we terug in artikel 82(2) CISG. Het verzoek tot vervanging dient ingevolge artikel 

46(2) CISG tijdig te worden gedaan. 

 

124. Het GEK doet zich koopvriendelijker voor, aangezien het niet de voorwaarde stelt dat de 

tekortkoming wezenlijk moet zijn om vervanging te rechtvaardigen. Sommige auteurs lijken hier 

echter uit het oog te verliezen dat herstel van het verzuim voorrang heeft241. De koper zal zich 

bijgevolg tevreden moeten stellen met het herstel, wanneer de verkoper hiervoor kiest. 

Overigens liggen in artikel 110(3) GEK een aantal beperkingen vervat. Het bepaalt dat nakoming 

niet gevorderd kan worden wanneer nakoming onmogelijk zou zijn of onwettig is geworden of 

wanneer de lasten of kosten van de nakoming niet in verhouding zouden staan tot het voordeel 

dat de koper zou verkrijgen. Dit zijn opnieuw open normen, die niet verder uitgelegd worden in 

het GEK. Het Belgisch gemeen recht kent ook beperkingen aan de uitvoering in natura. Enerzijds 

kan nakoming niet gevorderd worden wanneer dat materieel of juridisch onmogelijk is242. 

Anderzijds is er de beperkende werking van de goede trouw en het verbod van rechtsmisbruik, 

die de koper kunnen beletten een vordering tot nakoming in te stellen. De beperkingen uit het 

GEK komen bijgevolg goed overeen met diegene uit het Belgisch gemeen kooprecht. De verkoper 

heeft het recht en de plicht om het te vervangen object op eigen kosten terug te nemen. De koper 

hoeft geen vergoeding te betalen voor enig gebruik dat van het vervangen object in de aan de 

vervanging voorafgaande periode is gemaakt243.  

 

125. Het Belgisch recht kent geen uitdrukkelijke mogelijkheid om het verzuim te gaan 

herstellen. Er is geen hiërarchie voorzien, waardoor het opvallend verschillend is van het GEK en 

de CISG. Artikel 1610 BW bepaalt dat wanneer de verkoper in gebreke blijft de levering te doen, 

de koper de keuze heeft of de ontbinding of de inbezitstelling te vorderen. Er dient wel op te 

worden gewezen dat wanneer de verkoper herstel gaat aanbieden en de koper toch een beroep 
                                                             
237 Artikel 37(1)CISG 
238 Artikel 46(1) CISG 
239 Artikel 46(2) CISG 
240 De wezenlijke tekortkoming wordt bij de ontbinding van de overeenkomst besproken (infra nr. 

131).  
241 In die zin U. MAGNUS, “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27 2012, 

248.; I. SCHWENZER, “The proposed Commen European Sales Law and the Convention on the 
International Sale of Goods”, UCC Law Journal 2012, 468.  

242 G. DE VRIES, “Recht op nakoming in het Belgisch en Nederlands contractenrecht” in J. STIJNS  en J. 
SMITS (eds.), Remedies in het Belgische en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2000, 39.  

243 Artikel 112(1) GEK en artikel 112(2) GEK 
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wenst te doen op andere rechtsmiddelen, dit door de rechter beschouwd kan worden als zijnde 

in strijd met de goede trouw. Indien de zaak een verborgen gebrek vertoont, heeft de koper 

enkel de keuze tussen de ontbinding van het contract en een prijsvermindering244. Wettelijk 

wordt dus helemaal niet voorzien in herstel of vervanging. Partijen hebben uiteraard wel de 

mogelijkheid om dit conventioneel te voorzien.  

2.2.2 Opschorting van de eigen verbintenis  

126. De koper heeft het recht om zijn nakoming op te schorten. Dit kan zowel de volledige als de 

gedeeltelijke nakoming betreffen al naar gelang gerechtvaardigd door de niet-nakoming245. Deze 

opschorting kan ook afgeleid worden uit artikel 58(1) CISG. Krachtens artikel 113 GEK kan een 

koper die moet nakomen voor de verkoper en die op goede gronden meent dat de verkoper niet 

zal nakomen op het moment waarop hij daartoe verplicht is, de nakoming opschorten zolang die 

goede gronden gelden. Deze goede gronden zullen naar alle redelijkheid objectief moeten 

worden vastgesteld.  

 

127. Ook het Belgisch recht kent een opschortingsrecht bij niet-nakoming van de 

medecontractant. De exceptio non adimpleti contractus (afgekort ENAC) is het recht van een 

schuldenaar, die tegelijk schuldeiser is van een tegenprestatie, om de nakoming van zijn 

verbintenis op te schorten tot de schuldenaar van die tegenprestatie nakomt of aanbiedt na te 

komen. Ze is gestoeld op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van 

de contractpartijen en behoort tot het wezen van de wederkerige overeenkomst. De opschorting 

van de eigen prestatie wegens niet-nakoming van andermans prestatie is over het algemeen pas 

gerechtvaardigd indien aan een hele reeks voorwaarden is voldaan. STORME onderscheidt acht 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan246. Opgemerkt wordt dat zowel onder het GEK als 

onder de CISG geen voorwaarden voorop worden gesteld waaraan moet zijn voldaan. De 

voorwaarden in het Belgisch recht lijken ons nochtans nuttig. Men kan hier bijvoorbeeld denken 

aan de voorwaarde die stelt dat wanneer aan de schuldeiser voldoende zekerheid wordt 

geboden, de prestatie niet meer opgeschort mag worden. Bovendien mag de opschorting slechts 

geschieden in de mate dat ze door de niet-nakoming van de tegenpartij gerechtvaardigd wordt. 

Het GEK geeft de mogelijkheid om zelfs op voorhand de eigen verbintenis op te schorten, 

wanneer men op ‘goede gronden’ denkt dat de verkoper in de toekomst niet zal nakomen. 

Aangezien het gaat om een krachtig middel, is het niet wenselijk de invulling open te laten.  

 

2.2.3 Ontbinding  

2.2.3.1 Algemeen  

128. De ontbinding is een erg drastische sanctie, gezien het de verbintenissen van beide partijen 

doet vervallen. Naast de kosten die het met zich meebrengt om de goederen opnieuw te 

verschepen, ondergaan de goederen ook een sterke waardevermindering. Het lijkt dan ook niet 

redelijk dat voor elke wanprestatie deze sanctie kan worden aangewend. Hierna wordt 

uiteengezet in welke mate de koper zich op deze ingrijpende sanctie kan beroepen. We 

bespreken achtereenvolgens de voorwaarden, de wijze waarop de ontbinding moet geschieden 

en tenslotte de gevolgen die de ontbinding met zich meebrengt.  

                                                             
244 Artikel 1644 BW  
245 Artikel 113(3) GEK  
246 M.E. STORME, “De exceptio non adempleti contractus als uitlegvraag. Uitwerking van enkele 

aspecten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en volgorde van de 
prestaties en bewijslast”, RW 1989-90, 1-29.  
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2.2.3.2 Voorwaarden  

129. Omwille van de gevolgen die een ontbinding met zich meebrengt, beschikken het GEK en 

de CISG over voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens er beroep op te kunnen 

doen. Ingevolge artikel 49 CISG kan de koper het contract slechts ontbinden indien de 

tekortkoming in de nakoming door de verkoper een wezenlijke tekortkoming vormt. Een 

gelijkaardige bepaling kan worden teruggevonden in het GEK in artikel 114(1), dat hier duidelijk 

grotendeels geïnspireerd is op de CISG. Ontbinding wordt dus slechts in een beperkt aantal 

gevallen toegelaten in de CISG en in het GEK.  

 

130. In artikel 87(2) GEK staat wat onder ‘wezenlijk’ verstaan dient te worden. De niet-

nakoming van een verbintenis is in het GEK in twee gevallen wezenlijk. Ten eerste indien ze de 

wederpartij wezenlijk datgene onthoudt wat die partij op grond van de overeenkomst mocht 

verwachten, tenzij de partij die niet nakomt dit resultaat op het tijdstip van het sluiten van de 

overeenkomst niet voorzag noch behoorde te voorzien. Ten tweede is de niet-nakoming ook 

wezenlijk indien ze van die aard is dat daardoor duidelijk is dat er niet op kan worden 

vertrouwd dat de partij die niet nakomt in de toekomst alsnog zal nakomen. Is de tekortkoming 

niet wezenlijk in de zin van artikel 87(2) GEK dan kan de schuldeiser niet tot ontbinding 

overgaan. Het GEK leunt met deze definitie van niet-nakoming sterk aan bij de CISG. Een 

suggestie gegeven door M. WALCH is dan ook om de rechtspraak die ontwikkeld werd voor het 

concept ‘wezenlijke tekortkoming’ in artikel 25 CISG te gebruiken als bron van interpretatie 

voor contracten tussen handelaars in het GEK247. De koper kan de overeenkomst ook ontbinden 

in geval van een vertraging in de levering die niet wezenlijk is, wanneer de koper een 

aanvullende termijn van redelijke duur verleent om te presteren en de verkoper niet binnen 

deze termijn nakomt248. Dit staat beter gekend als het nachtfrist principe. Artikel 116 GEK 

voorziet nog in de ontbinding wegens voorziene niet-nakoming.  

 

131. In de CISG wordt de wezenlijke tekortkoming omschreven aan de hand van twee 

elementen249250. Enerzijds is er de schadecomponent die ervoor zorgt dat een partij wezenlijk 

wordt onthouden van wat hij gerechtvaardigd was te verwachten onder het contract. De tweede 

component heeft te maken met de voorzienbaarheid die gesplitst wordt in een objectieve en een 

subjectieve test. Mogelijks kon de partij die tekort schiet, dit gevolg niet voorzien en kon een 

redelijk persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin hebben 

voorzien. In een dergelijk geval was de schade niet voorzienbaar en kan niet langer gesproken 

worden van een wezenlijke tekortkoming. Voor het tijdstip van de beoordeling van de 

voorzienbaarheid wordt veelal uitgegaan van het moment van de totstandkoming van de 

overeenkomst. In gevallen waar binnen een redelijke termijn vervanging of herstel door de 

                                                             
247 M. WALCH, “Die Vertragsaufhebung im Vorschlag eines Gemeinsamen Europaïschen Kaufrechts”, 

Zeitschrift für Europaïsches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2012, 136.  
248 Artikel 115(1) GEK en artikel 49 CISG  
249 Voor een overzicht van zaken waarin de ‘wezenlijke tekortkoming’ werd behandeld zie 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-cases-25.html  
250 

Zie ook I. SCHWENZER, “Avoidance of the contract in cases of non-conforming goods”, 
http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=13, 2005; B. ZELLER, “The remedy of fundamental 
breach and the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG)-A principle 
lacking certainty ?’’, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2007, 
219-236.; P. SCHLECHTRIEM, ‘’Subsequent performance and delivery deadlines- avoidance of CISG 
sales contracts due to non-conformity of the goods’’, Pace International Law Review 2006, 83-98. ; 
S.KRUISINGA, ‘’De wezenlijke tekortkoming als grond voor ontbinding in het Weens Koopverdrag’’, 
NTBR 1998, 267-274.        

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-cases-25.html
http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=13
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verkoper mogelijk is, staat het recht op ontbinding niet open. Dit recht ontstaat pas wanneer de 

verkoper deze termijn vruchteloos laat verstrijken. Wanneer er geen sprake is van een 

wezenlijke tekortkoming, zal men slechts de ontbinding kunnen vorderen in geval van niet-

levering. Bovendien is ook hier de koper verplicht om een aanvullende termijn te verlenen 

alvorens de overeenkomst te ontbinden251. De mogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden 

wegens voorziene niet-nakoming en wegens niet-nakoming in de aanvullende termijn, worden 

ook voorzien in de CISG in artikel 63.    

 

132. Het is een opvallend gegeven dat de Belgische wetgever geen criteria voorop stelt waaraan 

moet voldaan zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Het is cassatierechtspraak die bepaalt 

dat het moet gaan om een ernstige en zwaarwichtige tekortkoming252. Bijgevolg dient de rechter, 

eens de ontbinding wordt gevorderd, te beoordelen of de wanprestatie voldoende zwaarwichtig 

is om een ontbinding te rechtvaardigen. Hij heeft een ruime appreciatiebevoegdheid, die verder 

gaat dan een marginale toetsing253. Omwille van het ambigu karakter van een begrip zoals 

“voldoende zwaarwichtigheid” valt het ook hier moeilijk te voorspellen welke elementen een 

doorslaggevende rol zullen spelen voor een rechtbank. Een afdoend criterium is niet 

voorhanden, hetgeen enerzijds soepelheid verleent aan rechters om hun oordeel te 

rechtvaardigen, maar anderzijds rechtsonzekerheid in de hand werkt254. 

 

2.2.3.3 Kennisgeving van ontbinding  

133. Een verklaring van ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend geldig indien zij 

geschiedt door middel van een kennisgeving aan de wederpartij in de CISG255. Er is dus geen 

‘automatische’ (ipso facto) ontbinding van het contract256. In principe is deze kennisgeving niet 

onderworpen aan vormvereisten en kan ze zowel schriftelijk als mondeling gebeuren257. Een 

expliciete kennisgeving is niet vereist, maar valt wel aan te raden. Rechtbanken nemen niet 

gemakkelijk aan dat er een impliciete kennisgeving is gebeurd. Het terugzenden van de 

goederen258, evenals het aanschaffen van vervangingsgoederen werden niet aanvaard als een 

kennisgeving259.   

 

134. Ook het GEK kent het principe van kennisgeving voor de uitoefening van het recht van 

ontbinding260. Een kennisgeving wordt in artikel 10 GEK omschreven als de mededeling van elke 

verklaring waarmee rechtsgevolgen worden beoogd of waarmee wordt beoogd voor een 

juridisch doel informatie te verstrekken. Ze kan geschieden met alle middelen die passend zijn 

voor de omstandigheden. Deze kennisgeving heeft hetzelfde doel als de ingebrekestelling onder 

                                                             
251 Artikel 49(1)(b) CISG 
252 

Zie bv Cass. 24 september 2009, AR C080346N  
253 P. WERY, “La resolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?” (noot onder 

Cass. 2 mei 2002), RCJB 2004, 300.; A. VAN OEVELEN, “De buitengerechtelijke ontbindingsverklaring 
van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard”, 
(noot onder Cass. 2 mei 2002), RW 2002-03, 501.   

254 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 176-178. 

255 Artikel 26 CISG  
256 Appellate Court Bamberg, Duitsland, 13 januari 1999; ICC Arbitration Case No. 9887 augustus 

1999  
257 Artikel 11 CISG 
258 Court Frankfurt, Duitsland, 16 september 1991  
259 Appellate Court Bamberg, Duitsland, 13 januari 1999 
260 Artikel 118 GEK  
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het Belgisch recht. Ze laat toe dat de schuldenaar alsnog zijn verbintenissen nakomt. Artikel 

109(3) GEK bepaalt immers dat een aanbod tot herstel van verzuim niet wordt uitgesloten door 

de kennisgeving dat de overeenkomst is ontbonden.  

  

135. In het Belgisch recht is er een verplichting om voorafgaand de schuldenaar in gebreke te 

stellen261. Deze ingebrekestelling laat de verkoper duidelijk en ondubbelzinnig weten dat hij de 

nakoming van zijn verbintenissen wil262. De figuur van de ingebrekestelling wordt gekenmerkt 

door belangrijke uitzonderingen. Enerzijds zijn er de wettelijke uitzonderingen (zoals bv artikel 

1657 BW) en anderzijds zijn er ook uitzonderingen ontwikkeld door de rechtspraak 263. 

Ingebrekestelling is niet langer vereist wanneer de schuldenaar formeel laat weten of blijken dat 

hij zijn contractuele verbintenis niet zal nakomen264. Bovendien is het ook niet meer nodig 

wanneer de nakoming van de verbintenis nutteloos of onmogelijk is geworden265 . De 

ingebrekestelling is in handelszaken niet onderworpen aan vormvereisten en kan ook 

mondeling gebeuren266. In de praktijk wordt evenwel meestal een aangetekende brief met 

ontvangstbewijs gestuurd. De ingebrekestelling geeft een laatste kans aan de schuldenaar om 

alsnog zijn contractuele verbintenissen na te komen. Bovendien wordt het risico hierdoor 

verplaatst, aangezien de schuldenaar vanaf de ingebrekestelling de gevolgen moet dragen van 

het toeval of de overmacht. De ingebrekestelling laat overigens ook de moratoire interesten 

lopen.  

 

136. Artikel 1184, lid 3 BW bepaalt dat de ontbinding in rechte moet worden gevorderd waarna 

de rechter de mogelijkheid heeft om uitstel te verlenen. In principe gebeurt de ontbinding dus 

steeds voor de rechter, en is een buitengerechtelijke ontbinding niet toegestaan, behoudens 

wanneer men een uitdrukkelijk ontbindend beding voorziet. Er heerst bijzonder veel discussie 

of een buitengerechtelijke ontbinding in het Belgisch recht mogelijk is  en wat de juridische 

positie van de partijen dan is267. Dit staat in scherp contrast met het principe van de 

buitengerechtelijke ontbinding in het GEK en de CISG. De rechter gaat slechts a posteriori 

beoordelen of de ontbinding gerechtvaardigd was. 

 

2.2.3.4 Gevolgen  

137. Artikelen 81 tem 84 CISG regelen de gevolgen van de ontbinding vrij nauwkeurig. 

Contractspartijen zijn bevrijd van hun verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

Voor beide partijen ontstaan er restitutieverbintenissen. De koper zal het geleverde goed terug 

aan de verkoper moeten geven. Hij moet dit doen in goeddeels dezelfde staat als waarin hij ze 

                                                             
261 Artikel 1139, 1146 en 1153 BW hebben betrekking op schadevergoeding, maar ze zijn de 

toepassing van een algemeen rechtsbeginsel dat ingebrekestelling vereist is voor de toepassing 
van een contractuele sanctie.  

262 Cass. 16 september 1983, RW  1984-85, 464.; Cass. 18 december 1986, RW 1987-88, 55.; Cass. 28 
maart 1994, Arr. Cass. 1994, 319.; Gent 6 mei 2003, NjW 2003, 1005., noot F. BRULOOT; Antwerpen 
10 februari 2004, TBBR. 2007, 148., noot E. SWAENEPOEL 

263 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 176-178. 

264 Cass. 17 januari 1992, TBH 1993, noot M.E. STORME.  
265 Artikel 1146 BW;  Cass. 14 maart 1991, Arr.Cass. 1984-85, 446.  
266 A. DE. BOECK “De mondelinge ingebrekestelling” (noot onder Cass. 20 november 2008), TBBR 

2010,  459-462.  
267 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acoo, 2006, 198 e.v.; S. STIJNS, “De buitengerechtelijk 

ontbinding wegens wanprestatie in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie: dan toch 
gerechtelijk?”, in Liber Amicorcum Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 245 e.v. 
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heeft ontvangen. Zo niet verliest hij het recht de overeenkomst te ontbinden268. Hierop zijn drie 

belangrijke uitzonderingen voorzien die vervat liggen in artikel 82(2) CISG. Bovendien moet de 

koper aan de verkoper de waarde vergoeden voor het voordeel dat hij genoten heeft tot het 

moment van de teruggave269. Het genoten voordeel wordt beperkt indien kosten van onderhoud 

en reparatie hebben plaatsgevonden. De verkoper is op zijn beurt verplicht rente te betalen 

vanaf het tijdstip waarop de prijs werd betaald. Er moet gekeken worden naar de rentevoet die 

gehanteerd wordt in het recht van het land van de verkoper. Een laatste vraag die beantwoord 

moet worden is waar de teruggave dient te geschieden. De rechtspraak neemt een verdeelde 

positie in. Ofwel gaat men dit beoordelen op grond van het recht dat van toepassing is op het 

contract270. Logischer lijkt om dit te beschouwen als een leemte in het Verdrag271. Bijgevolg moet 

men op zoek naar de algemene regels die vervat liggen in het Verdrag. De teruggave van de 

ontvangen prijs dient dan te gebeuren in de vestiging van de koper.  

    

138. Een overeenkomst ontbinden betekent volgens het GEK een einde maken aan de rechten 

en verbintenissen van de partijen uit de overeenkomst. De gevolgen van de ontbinding voor de 

terugbetaling van de prijs en de teruggave van de goederen of digitale inhoud en de andere 

gevolgen worden beheerst door de bepalingen inzake teruggave van hoofdstuk 17. Het GEK 

voorziet in vrij gedetailleerde regels en maakt een onderscheid naargelang de goederen kunnen 

worden teruggegeven of niet. In eerste instantie gebeurt de teruggave in natura272. In het geval 

de goederen niet kunnen worden teruggegeven voorziet het GEK in een betaling van de 

geldswaarde door de ontvanger273. De verbintenis tot teruggave of betaling kan worden 

gewijzigd voor zover de nakoming daarvan grovelijk onbillijk zou zijn, gelet op de vraag of de 

partij de grond voor de vernietiging of de ontbinding niet heeft veroorzaakt of niet heeft gekend.  

139. Ook in het Belgisch recht ontstaan er na de ontbinding restitutieverbintenissen. De partijen 

moeten overgaan tot teruggave van de reeds gedane prestaties274. In principe gebeurt dit in 

natura, maar wanneer dit niet mogelijk is moet de teruggave bij equivalent geschieden. De 

basisprincipes uit het GEK, de CISG en het Belgisch recht zijn in principe aldus gelijk. BAECK 

merkt toch een aantal verschilpunten op vlak van de meer gedetailleerde bepalingen275. Deze 

bepalingen zijn afwisselend in het nadeel en het voordeel van de verkoper. Wanneer het goed 

bijvoorbeeld gedurende een bepaalde tijd gebruikt is geweest, is de kans groot dat het een 

waardevermindering heeft ondergaan of beschadigd is. Het GEK voorziet niet dat de koper 

daarvoor een vergoeding moet betalen wanneer het goed nog kan worden teruggegeven, terwijl 

het Belgisch recht en de CISG dit wel doen.  

2.2.4 Prijsvermindering  

140. De koper heeft een recht van prijsvermindering, indien hij de nakoming aanvaardt die niet 

conform de overeenkomst is 276 . Deze vermindering moet in verhouding staan tot de 

                                                             
268 Artikel 82(1) CISG 
269 Artikel 84(2) CISG 
270 Landsgericht Landshut, Duitsland, 5 april 1995 
271 Oberlandesgericht Hamn, Duitsland, 5 november 1997 
272 Artikel 173(1) GEK  
273 Artikel 173(1) GEK  
274 Cass. 4 juni 2004, AR C030408F 
275 J. BAECK, “Restitution under the CESL proposal: to be revised”, in  I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), 

The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 283-290.  
276 Artikel 120(1) GEK en artikel 50 CISG  
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waardevermindering van dat wat op het tijdstip van nakoming ter nakoming werd ontvangen in 

vergelijking met de waarde van dat wat zou zijn ontvangen wanneer de nakoming conform de 

overeenkomst was geweest. In de CISG kan dit recht op prijsvermindering teruggevonden 

worden in artikel 50277. De koper onder de CISG mag de prijs echter niet verlagen indien de 

verkoper in overeenstemming met artikel 37 of artikel 48 een tekortkoming in de nakoming van 

zijn verplichtingen herstelt of indien de koper weigert nakoming door de verkoper in 

overeenstemming met die artikelen te aanvaarden. 

2.2.5 Schadevergoeding  

141. Indien de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet werden nagekomen kan de koper 

schadevergoeding vorderen278. Schadevergoeding kan zowel aanvullend als vervangend zijn. Het 

doel is steeds de schuldeiser (zoveel mogelijk) in de toestand te brengen waarin hij zou hebben 

verkeerd wanneer de verbintenis behoorlijk was nagekomen. De regeling inzake 

schadevergoeding is in zowel het Belgisch recht, het GEK als de CISG erg gelijklopend279. Enkel 

voorzienbare schade kan worden vergoed280. In geval van ontbinding maakt men een 

onderscheid tussen de situatie waarbij er een dekkingskoop tot stand is gekomen en de situatie 

waarbij een dergelijke koop niet tot stand is gekomen, maar er voor de prestatie wel een 

marktprijs bestaat. In België is er geen wettelijke bepaling die de verplichting oplegt om de 

schade te beperken. Een dergelijke schadebeperkingsplicht vinden we wel terug in artikel 163 

GEK en in artikel 77 CISG. De verplichting om de schade te gaan beperken bestaat nochtans ook 

in België. Dit steunt op de beperkende werking van de goede trouw281.  Artikel 163(2) GEK geeft 

de schuldeiser recht op vergoeding van alle kosten die in redelijkheid zijn gemaakt om de schade 

te proberen te beperken. Deze bepaling werd niet letterlijk opgenomen in de CISG. Toch kan ze 

worden afgeleid uit artikel 77 CISG282.   

3 ONDERZOEKS- EN KLACHTPLICHT 

142. De verkoper wil, van zodra hij heeft geleverd, zo snel mogelijk het risico inschatten. Indien 

er een te lange periode verstreken is tussen de levering en de kennisgeving aan de verkoper van 

het gebrek, kan hij niet langer nagaan wat het gebrek was ten tijde van de levering. Kennisgeving 

laat de verkoper toe na te gaan of hetgeen de koper zegt wel correct is en geeft de mogelijkheid 

de goederen zelf te gaan inspecteren en testen. De klachtplicht vervult in dat opzicht een 

informatie-asymmetrie. Wanneer de klacht gegrond is, laat het de verkoper toe in te grijpen en 

te zoeken naar een oplossing. Is de klacht volgens de verkoper niet terecht, dan kan hij alerter 

omgaan met bewijsmateriaal. Een uitgestelde kennisgeving maakt het voor de verkoper een 

moeilijke zaak om alsnog na te gaan wat het gebrek was op het ogenblik van de levering.  

                                                             
277 C. SHIN, “Declaration of price reduction under the CISG”, Journal of Law and Commerce 2005-06, 

349-352.  
278 Zie ook R. FELTKAMP EN F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales Law”  

in  I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
240-244 en J. BAECK, “Damages and interest under the CESL proposal: not too different from 
Belgian law” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 255-280.  

279 E. SHIKRA, “Comparative study on CISG and CESL obligations and remedies of seller and buyer in 
business to business transactions”, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241, 14.   

280 Artikel 1150 BW, artikel 161 GEK en artikel 74 CISG  
281 Artikel 1134, lid 3 BW 
282 UNCITRAL, Digest of case law on the United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods, 2012, United Nations New York, 369.   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241
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3.1 Termijn   

143. Er is geen wetsbepaling in het Belgisch recht die uitdrukkelijk de verplichting oplegt om na 

de levering de goederen te gaan onderzoeken op conformiteit. Er is ook geen uitdrukkelijke 

meldingstermijn voorzien. In die zin lijkt de Belgische wetgeving erg koopvriendelijk. Er moet 

echter gekeken worden naar welke doorwerking een niet kennisgeving heeft op het vlak van de 

aansprakelijkheid van de verkoper. Wanneer de verkoper een goed levert en de koper merkt dat 

het goed niet-conform is, dan moet hij er de verkoper dadelijk op wijzen. Doet hij dit niet, dan 

wordt hij geacht het gebrek niet in aanmerking te willen nemen. Deze aanvaarding dekt de 

verborgen gebreken niet, maar de verplichting voor de verkoper te vrijwaren geldt enkel voor 

gebreken die de koper op het ogenblik van de levering niet kon of niet behoorde te bemerken. 

De koper heeft dus in de praktijk wel een onderzoeksplicht en klachtplicht bij de levering van de 

goederen. Hij zal aan deze plicht tekortkomen wanneer het gebrek ontdekt kan worden door een 

elementair maar aandachtig onderzoek bij de aflevering. Deze onderzoeksplicht is niet absoluut, 

maar wel redelijk op te vatten. 

144. Zowel het GEK als de CISG kennen een uitdrukkelijke onderzoeksplicht. Artikel 38(1) CISG 

verplicht de koper om de goederen binnen een zo kort mogelijke termijn te keuren. Deze 

verplichting werd in het verleden in een aantal zaken zeer strikt genomen283, terwijl men soms 

ook durft uitgaan van een algemene periode van één week284. In het licht van artikel 38 gaat het 

nochtans om een flexibele periode, namelijk één die gebruikelijk is in de omstandigheden, 

afhankelijk van elke specifieke zaak. In het GEK wordt deze onderzoekstermijn op veel 

concretere wijze omschreven. De koper dient de goederen binnen een zo kort mogelijke termijn 

te onderzoeken, waarbij de termijn niet langer mag zijn dan 14 dagen vanaf de levering285. Deze 

concretere wijze van omschrijving geeft meer duidelijkheid voor de verkoper. Op zich brengt de 

niet- naleving van deze artikelen geen sanctie met zich mee, maar wanneer de koper dit niet 

doet komt hij mogelijks in de problemen als gevolg van de klachtplicht. Opmerkelijk is dat de 

kennisgevingsverplichting enkel betrekking heeft op het ontbreken van conformiteit286. Dat 

heeft tot gevolg dat in het geval er niet gepresteerd wordt door de verkoper, er ook geen 

verplichting rust op de koper om daar kennis van te geven, in tegenstelling tot het Belgisch 

recht287.  

 

145. Veelal gaat schending van de onderzoeksplicht leiden tot schending van de klachtplicht, op 

grond waarvan de koper zich niet langer op de niet-conformiteit kan beroepen. Onder de CISG 

zowel als onder het GEK vangt de klachttermijn aan op het moment van levering van de 

goederen of, indien dit later is, het moment waarop de koper het ontbreken van conformiteit 

ontdekt of had behoren te ontdekken288. Gezien de strenge sanctie, valt het op dat beide artikels 

slechts ‘vage’ vereisten bevatten. Beiden gaan uit van een redelijke termijn, waarbij de koper de 

                                                             
283 

Canton of Ticino Pretere di Locarno Campagna, Zwitserland, 27 april 1992; Oberlandesgericht 
Saarbrücken, Duitsland, 3 juni 1998; Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland, 10 februari 1994; 
Handelsgericht des Kantons Zürich, Zwitserland, 30 november 1998 

284 Oberlandesgericht Koblenz, Duitsland, 11 september 1998; Oberlandesgericht Köln, Duitsland, 21 
augustus 1997; Oberlandesgericht Koblenz, Duitsland, 18 november 1999 

285 Artikel 121(1) GEK  
286 Dus enkel in geval van schending van artikel 99 GEK  
287 R. FELTKAMP EN F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales Law”  in  I. 

CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
200. 

288 Artikel 122(1) GEK en artikel 39(1) CISG  
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verplichting heeft vermelding te maken van de aard van de ontbrekende conformiteit. De 

verkoper lijkt zich makkelijk te kunnen verdedigen door te stellen dat hij niet binnen een 

redelijke termijn op de hoogte is gesteld of dat hij niet voldoende op de hoogte is gesteld van de 

aard van de ontbrekende conformiteit289. De vraag stelt zich wat verstaan dient te worden onder 

een ‘redelijke termijn’. Dit begrip is casuïstisch en met behulp van rechtspraak en rechtsleer 

ontwikkeld. Aanvankelijk hanteerden Duitse rechtbanken deze ‘tijdslimiet’ zeer strikt290. Dit 

stuitte in de literatuur op veel protest. Bijgevolg stelde SCHWENZER een termijn voor van één 

maand voor duurzame goederen291 uiteraard rekening houdend met alle concrete 

omstandigheden van het geval. Deze ‘noble month’ rule kent sindsdien vele volgelingen292. 

Rechtspraak ivm artikel 39 CISG blijkt voor wat betreft het weergeven van de aard van de 

ontbrekende conformiteit ook erg streng te zijn. Een loutere kennisgeving dat de goederen niet 

conform zijn of een teken van slecht vakmanschap, volstaat bijvoorbeeld niet293. 

 

146. Een opmerkelijk verschil is dat in de CISG de verkoper het risico draagt van een vertraagde 

kennisgeving of het niet aankomen ervan294. Dit is niet het geval in het GEK, waar de 

kennisgeving sowieso de verkoper moet bereiken, anders krijgt ze geen gevolg295. De verkoper 

wordt in het GEK op dit vlak aldus bevoordeeld.  

3.2 Cut-off rule: artikel 122 GEK en artikel 39(2) CISG 

147. Sommige rechtssystemen kennen enkel een redelijke periode om kennis te geven van 

gebreken, maar geven geen einddatum aan296. Anderen geven wel een einddatum aan van 

bijvoorbeeld één jaar297. In de CISG heeft men net zoals in het GEK gekozen voor een periode van 

twee jaar vanaf het ogenblik waarop de goederen geleverd worden298. Indien een koper het 

verborgen gebrek pas ontdekt na een periode van twee jaar, zal hij geen enkele mogelijke 

remedie meer hebben, hoe ‘verborgen’ het gebrek ook was299. Dit geeft de verkoper de zekerheid 

dat de transactie na twee jaar volledig kan worden afgesloten. De periode wordt enigszins 

getemperd als partijen een garantietermijn overeengekomen zijn300. Deze regels zijn strenger 

dan wat voorzien is onder het Belgisch recht aangezien ze ook gelden voor verborgen gebreken. 

Artikel 1648 BW bepaalt dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet 

                                                             
289 UNCITRAL, Digest of case law on the United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods, 2012, United Nations New York, 377-378.   
290 Landgericht Stuttgart, Duitsland, 13 augustus 1991; Landgericht Mönchengladbach, Duitsland, 22 

mei 1992; Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland, 12 maart 1993; Oberlandesgericht Karlsruhe, 
Duitsland, 25 juni 1997   

291 Schwenzer kwam tot een termijn van één maand door enerzijds de periode van Duitse 
rechtbanken te verlengen, maar anderzijds ook niet te overdrijven zodat Duitse rechtbanken het 
nog konden verteren. Zie I. SCHWENZER, “The noble month - The story behind the scenery”, 
European Journal of Law Reform 2006, 353. 

292 D. GIRSBERGER, “The time limits of article 39 CISG”, Journal of law and Commerce 2005, 241-251.  
293 Landgericht München, Duitsland, 3 juli 1998 
294 Artikel 27 CISG  
295 Artikel 10(3) GEK  
296 §2-607(3) of the American Uniform Commercial Code 
297 Artikel 54 van the Danish Sales Act  
298 Deze periode is hevig bediscussieerd geweest, zie bv. I. SCHWENZER, “art. 39” in P. SCHLECHTRIEM en 

I. SCHWENZER,  Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2005, 
22. 

299 Zie bv Landgericht Marburg Duitsland, 12 december 1995; Merk op dat deze termijn een 
vervaltermijn is en geen verjaringstermijn.  

300 Artikel 122(3)GEK en artikel 39(2) CISG  
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worden ingesteld binnen een korte tijd nadat het gebrek ontdekt werd. Deze periode kan dus 

langer zijn dan de voorziene periode in het GEK en de CISG van twee jaar.   

3.3 Uitzonderingen  

148. Stel dat de redelijke termijn niet is nageleefd, dan kan de koper toch nog aanspraak maken 

op een rechtsmiddel. De verkoper kan zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 38 en 39 

CISG, respectievelijk artikel 122 GEK indien het niet beantwoorden van de zaken aan de 

overeenkomst betrekking heeft op feiten die hij kende of waarvan hij niet onkundig had kunnen 

zijn en die hij niet aan de koper heeft bekend gemaakt301. Dit  houdt een aanzienlijke matiging in 

van het kennisgevingsprincipe, maar de vraag stelt zich wie de bewijslast draagt. Onder het 

Belgisch recht is het zo dat een professionele verkoper altijd geacht wordt weet te hebben van 

het gebrek, tot hij het tegendeel kan bewijzen. Dit weerlegbaar vermoeden is niet ingeschreven 

in het GEK of de CISG.  

 

149. De tweede uitzondering ligt vervat in artikel 44 CISG dat speciaal werd ingevoerd om een 

evenwicht te gaan creëren wanneer de toepassing van artikel 38 en 39 CISG unfair zou zijn302. 

Het is een compensatie voor landen die de strenge kennisgevingsverplichting helemaal niet 

kennen in hun eigen nationale recht. In het GEK ontbreekt deze bepaling. Rechters en arbiters 

maken echter zelden gebruik van artikel 44 CISG en bovendien wordt slechts uitzonderlijk 

aangenomen dat er een redelijke verontschuldiging aanwezig is303. Het praktisch belang van 

deze bepaling is bijgevolg verwaarloosbaar.  

4 CONCLUSIE  

150. Het Belgisch recht kent een amalgaam aan bepalingen. Dit heeft tot gevolg dat men moet 

zoeken doorheen het hele BW om een duidelijk beeld te krijgen. In dat opzicht bieden zowel de 

CISG als het GEK een duidelijke verbetering, aangezien het gaat om 1 geheel aan bepalingen. Het 

monistisch regime in beide regelingen zorgt voor meer transparantie.  

 

151. Zoals aangetoond, is de verplichting van de verkoper onder het GEK het ruimst. Artikel 

100(e) creëert een aanzienlijke uitbreiding van de aansprakelijkheid van de verkoper. De 

bepaling houdt een gevaar in voor de verkoper die opteert voor het GEK. Aangezien voor het 

overige de verschilpunten met betrekking tot de verplichtingen van de verkoper nihil zijn, kan 

een loutere uitsluiting van de specifieke bepaling volstaan.  

 

152. De bescherming van het contract zal voor de verkoper een belangrijk gegeven zijn. Tegen 

deze achtergrond werden dan ook de remedies bekeken die toekomen aan de koper in geval van 

wanprestatie. Het Belgisch recht staat in scherp contrast met het GEK en de CISG. Dit is het 

gevolg van de door de Belgische wetgever gemaakte keuzes in het verleden. Het 

ontbindingsrecht van de verkoper primeert en de keuze op het vlak van remedies ligt duidelijk 

                                                             
301 Artikel 122(6) GEK en artikel 40 CISG  
302 A.M. CANELLAS, The scope of article 44 CISG, Journal of Law and Commerce 2005-06, 271. 
303 Contra I. SCHWENZER, “The proposed Common European Sales Law and the Convention on the 

International Sale of Goods”, UCC Law Journal 2012, 466.; Zaken waar de redelijke 
verontschuldiging werd aangenomen maken duidelijk dat hoe langer men wacht, hoe minder 
waarschijnlijk de kans dat dit gezien wordt als een redelijke verontschuldiging.; Tribunal of 
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and 
Industry, 24 januari 2000; Obergericht des Kantons Luzern, Switzerland, 8 januari 1997; Court of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce, Award No. 9187, juni 1999 
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in handen van de koper. Zowel het GEK als de CISG, die beiden van recentere datum zijn, vinden 

een beter evenwicht tussen de belangen van de koper en de belangen van de verkoper, zei het  

elk op een andere manier. Beiden hechten een belangrijk gewicht aan de mogelijkheid voor de 

verkoper om herstel aan te bieden. In het GEK wordt de mogelijkheid om enig rechtsmiddel aan 

te wenden, onderworpen aan een voorafgaande mogelijkheid voor de verkoper om het verzuim 

te herstellen. Dit gegeven maakt het de verkoper mogelijk om een afweging te maken tussen de 

kost voor het herstel en de andere rechtsmiddelen die ter beschikking van de koper staan. Ook 

de CISG biedt de mogelijkheid voor de verkoper om te anticiperen op een gebrek door herstel 

aan te bieden. Ontbinding is in beide instrumenten enkel mogelijk in geval van een fundamentele 

contractbreuk. Rechtspraak betreffende de CISG met betrekking tot deze fundamentele 

tekortkoming is bijzonder streng, waardoor de koper zich vaak tevreden zal moeten stellen met 

een ander rechtsmiddel.  

 

153. Hoewel geen uitdrukkelijke wetsbepaling voorzien, kent het Belgisch recht ook een 

onderzoeks- en klachtplicht die redelijk streng is. Wanneer de koper de verkoper niet dadelijk 

wijst op het gebrek, dan wordt hij geacht het gebrek niet in aanmerking te willen nemen. 

Evenwel gaat het enkel om het gebrek dat ontdekt kon worden door een aandachtig onderzoek. 

Het GEK kent een onderzoekstermijn van 14 dagen, hetgeen iets korter is dan de gebruikelijke 

termijn in de CISG van een maand.  De koper moeten in beide instrumenten binnen een redelijke 

termijn de verkoper in kennis stellen van de aard van de ontbrekende conformiteit. Het 

onderscheid tussen beiden is bijgevolg verwaarloosbaar.   

 

Het grote verschil ligt hem op het vlak van de verborgen gebreken. De aanvaarding onder het 

Belgisch recht dekt de verborgen gebreken niet. De vordering op grond van de 

koopvernietigende gebreken moet ingesteld worden binnen een korte termijn nadat het gebrek 

ontdekt werd. Deze periode kan bijgevolg veel langer zijn dan de periode die voorzien is in het 

GEK en de CISG van twee jaar.  

§2 VANUIT HET STANDPUNT VAN DE VERKOPER   

1 VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER   

154. In de CISG kunnen de bepalingen die betrekking hebben op de verplichtingen van de koper 

teruggevonden worden in hoofdstuk III304. In het BW gaat het om hoofdstuk V. De koper is 

verplicht de koopprijs te betalen en de zaken in ontvangst te nemen. Het GEK voert hier nog aan 

toe dat de koper de verplichting heeft de documenten die de goederen vertegenwoordigen of 

daarop betrekking hebben in ontvangst te nemen305. De koper heeft niet de verplichting de prijs 

te betalen wanneer de digitale inhoud niet tegen betaling van een prijs wordt geleverd. Dit is in 

meerdere opzichten een vreemde bepaling. R. DE WIT schrijft hierover306:  

“To a lawyer raised with the Napoleonic Civil Code this is a baffling rule, as contracts of sale in 

that system require a price as an essential element of the contract. It is also strangely at odds 
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Zie ook A.E. Butler, “A practical guide to the CISG: negotiations through litigation”, Aspen 
Publishers 2007, § 4.05; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG: a new textbook for students and 
practicioners, Sellier European law publishers 2007, 304-314.; J. LOOKOFSKY, Understanding the 
CISG, Kopenhagen, Kluwer Law International, 2008, 97.     

305 Artikel 123(1) GEK  
306 R. DE WIT, “Duties of buyer and seller. Transfer of risk” in  I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The 

Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 173. 
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with article 2(k) CESL, which defines a contract of sale as any contract under which, inter alia, 

the buyer pays or undertakes to pay a price.” 

155. Een verplichting van de koper die in het GEK, de CISG en het Belgisch nationaal kooprecht 

niet duidelijk tot uiting komt is de verplichting de goederen te onderzoeken op 

conformiteitsgebreken. Het is nochtans van belang voor de koper deze verplichting steeds na te 

leven (supra nr. 142-146).  

1.1 Betaling van de prijs  

156. Betaling vindt volgens het GEK in eerste instantie plaats op de in de voorwaarden van de 

overeenkomst aangegeven wijze307. Wanneer geen wijze van betaling is aangegeven gaat het om 

de plaats van betaling bij gewone bedrijfsvoering gebruikelijke wijze, met inachtneming van de 

aard van de transactie. Een verkoper die een cheque, een andere betalingsopdracht of een 

belofte tot betaling aanvaardt, wordt geacht dit uitsluitend te doen op voorwaarde dat betaling 

daadwerkelijk plaatsvindt308. De oorspronkelijke verbintenis van de koper vervalt wanneer de 

verkoper een belofte tot betaling aanvaardt van een derde309. Artikel 54 CISG stelt dat de 

verplichting van de koper om de prijs te betalen tevens inhoudt dat hij de stappen onderneemt 

en de formaliteiten vervult die krachtens de overeenkomst of eventuele wetten en voorschriften 

nodig zijn om betaling mogelijk te maken. In internationale transacties zal het risico veelal 

beperkt worden door gebruik te maken van een documentair krediet. Het in orde brengen van 

de formaliteiten houdt dan bijvoorbeeld in dat de koper het vereiste documentair krediet zal 

moeten openen.  

 

157. Partijen kunnen in eerste instantie zelf bepalen waar de prijs betaald dient te worden. 

Hebben ze dat niet gedaan, dan geldt de plaats van vestiging van de verkoper of de plaats van 

vestiging die het nauwst met de verbintenis tot betaling verbonden is310. Indien de betaling dient 

te geschieden tegen afgifte van de zaken of van documenten, dan is dat de plaats van betaling311.  

 

158. De prijs dient betaald te worden op het moment van de levering. Indien de verkoper een 

rechtmatig belang heeft, mag hij een aanbod tot betaling voor het tijdstip waarop deze dient 

plaats te vinden, weigeren312. Een rechtmatig belang lijkt beperkt te zijn tot de eventuele 

koersschommeling die zich zou kunnen voordoen313. In de CISG werd hier een nauwkeurigere 

regeling uitgewerkt314. In eerste instantie hebben partijen wederom de mogelijkheid te bepalen 

op welk tijdstip de koper dient te betalen315. Indien ze dit niet gedaan hebben, dient de koper te 

betalen wanneer de verkoper hetzij de zaken, hetzij de daarop betrekking hebbende 

documenten ter beschikking stelt van de koper. De verkoper kan de betaling als voorwaarde 

stellen voor de afgifte van de zaken of documenten. De koper is op zijn beurt niet verplicht tot 

                                                             
307 Artikel 124(1) GEK  
308 Artikel 124(2) GEK  
309 Artikel 124(3) GEK 
310 Artikel 125(1) GEK en artikel 57(1)(a) CISG  
311 Artikel 57(1)(b) CISG 
312 Artikel 126 GEK  
313 Drie landen (Denemarken, Zweden en het VK) stapten niet in de monetaire unie, nieuwe lidstaten 

bereiden zich voor om tot de eurozone toe te treden. 
314 Artikel 58 CISG; H.D. GABRIEL, “The buyer’s performance under the CISG: articles 53-60 trends in 

the decisions”, Journal of Law and Commerce 2005-06,  279.  
315 In het GEK hebben ze die mogelijkheid ook, aangezien de regels niet van dwingend recht zijn en 

partijen de mogelijkheid hebben om er van af te wijken. 
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betaling van de prijs over te gaan dan voordat hij de gelegenheid heeft gehad de zaken te keuren, 

tenzij de door partijen overeengekomen procedures voor aflevering of betaling daarmee 

verenigbaar zijn316. De verkoper doet er best aan deze mogelijkheid weg te contracteren. De 

CISG bepaalt uitdrukkelijk dat de verkoper niet om de betaling hoeft te verzoeken of enige 

andere formaliteit behoeft te vervullen. Deze bepaling die van groot praktisch belang is, bestaat 

niet in het GEK.  

 

159. Het GEK omvat ook bepalingen die betrekking hebben op de betaling door een derde en de 

toewijzing van betaling. Deze bepalingen vinden we niet terug in de CISG. Het Belgisch recht 

bevat veel minder bepalingen. Het stelt in artikel 1651 BW dat de koper moet betalen op de 

plaats en op het tijdstip voor de levering, tenzij anders bedongen.   

 

1.2 Inontvangstneming  

160. De verbintenis tot inontvangstneming omvat twee zaken317. Enerzijds voldoet de koper aan 

de verbintenis tot inontvangstneming door het verrichten van alle handelingen die 

redelijkerwijs kunnen worden verwacht ten einde de verkoper in staat te stellen de verbintenis 

tot levering na te komen. Het gaat bijvoorbeeld om het voorzien van ruimte om te lossen, het 

gereed houden van personeel voor de ontlading, het meedelen van een bijzonder nauwe 

doorgang, het informeren over weersomstandigheden,… Anderzijds moet hij ook de goederen of 

de documenten die de goederen vertegenwoordigen dan wel de digitale inhoud aannemen, zoals 

voorgeschreven door de overeenkomst. Deze bepaling komt overeen met artikel 60 CISG318. De 

mogelijkheid bestaat echter dat de koper de goederen niet in ontvangst wil nemen (infra nr. 

163).  

 

161. De bepalingen ivm een te vroege levering en levering van de verkeerde hoeveelheid liggen 

vervat in artikel 130 GEK en artikel  52 CISG. In de CISG heeft de koper de mogelijkheid om een 

te vroege levering af te wijzen. Het GEK geeft deze mogelijkheid enkel wanneer de koper een 

rechtmatig belang heeft om de vroege levering te weigeren. Een grotere hoeveelheid die 

geleverd wordt, kan in beide instrumenten zowel worden aanvaard als afgewezen. Wanneer de 

koper aanvaardt, wordt de prijs vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen prijs. 

Aangezien de koper in dit geval over de onderhandelingsmacht beschikt, zal hij steeds een lagere 

prijs bedingen dan diegene die overeengekomen werd. In de praktijk is deze bepaling dus een 

fictie. Stel dat de verkoper een kleinere hoeveelheid aflevert dan moet de koper volgens het GEK 

de goederen in ontvangst nemen, tenzij hij een rechtmatig belang heeft ze te weigeren. De 

voorziene oplossing in de CISG is anders. De remedies voorzien in artikel 46-50 zijn enkel van 

toepassing met betrekking tot het gedeelte van de goederen dat ontbreekt. Indien de 

gedeeltelijke aflevering een wezenlijke tekortkoming uitmaakt, kan de koper de overeenkomst 

ontbonden verklaren. Het is duidelijk dat de bedoeling het contract zoveel als mogelijk te 

beschermen in beide instrumenten zijn invloed heeft319. Concluderend kan gesteld worden dat 

de CISG strenger omgaat met een te vroege levering en levering van de verkeerde hoeveelheid. 

                                                             
316 

Artikel 58(3) CISG  
317 Artikel 129 GEK  
318 

H.D. GABRIEL, “The buyer’s performance under the CISG: articles 53-60 trends in the decisions”, 
Journal of Law and Commerce 2005-06,  281.  

319 M. WILL, “Article 51”, in CM. BIANCA en MJ. BONNELL, Commentary on the International Sales Law, 
Giuffrè, Milan, 1987, 377.  
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Het GEK laat dan weer meer ruimte voor discussie, aangezien bediscussieerd zal worden in 

welke gevallen de koper een rechtmatig belang heeft.  

2 REMEDIES BIJ WANPRESTATIE  

162. De rechtsmiddelen van de verkoper zijn onder het GEK, de CISG en het Belgisch recht 

dezelfde. Ten eerste kan de verkoper nakoming vorderen van de verbintenis van de koper. Hij 

kan zijn eigen nakoming ook opschorten. Overigens heeft hij ook de mogelijkheid de 

overeenkomst te ontbinden en rente over de prijs of schadevergoeding te vorderen. In het 

Belgisch recht zijn overigens nog andere mechanismen terug te vinden320.  

2.1 Nakoming eisen  

163. De verkoper heeft het recht betaling van de prijs te vorderen en nakoming van elke andere 

verbintenis die door de koper is aangegaan321. In de CISG is hieraan toegevoegd dat dit niet 

mogelijk is wanneer de verkoper een recht heeft uitgeoefend dat onverenigbaar is met deze 

eis322. Een belangrijke nuancering is toegevoegd in artikel 132(2) GEK. De verkoper kan dit recht 

niet uitoefenen wanneer hij zonder noemenswaardige inspanning of kosten een redelijke 

vervangende overeenkomst kan sluiten. Deze bepaling kan niet worden teruggevonden in de 

CISG en valt te bekritiseren.  

 

De inontvangstname is het logisch gevolg van de leveringsplicht van de verkoper. Zeker in 

internationale handelstransacties, die het vervoer van goederen over de grenzen heen met zich 

meebrengen, hebben verkopers er alle belang bij dat de koper de verplichting heeft de zaak in 

ontvangst te nemen. Het is dan ook bevreemdend om in deze tijden van economische crisis een 

bepaling op te nemen die de verantwoordelijkheid in de schoenen van de verkoper schuift323. 

Wanneer de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, zal de verkoper op zoek moeten 

gaan naar een andere koper. Pas wanneer dit een noemenswaardige inspanning of kosten met 

zich meebrengt, ligt de verantwoordelijkheid opnieuw bij de koper. Wanneer de koper wil 

ontsnappen aan zijn verbintenis, omdat er een schommeling in prijs is, zou hij steeds kunnen 

‘uittesten’ of de verkoper geen vervangende overeenkomst kan sluiten. Bovendien is het gebruik 

van de woorden ‘noemenswaardige inspanning of kosten’ te vaag en bijgevolg te zeer 

onderhevig aan discussie324. Vermoed wordt dat ook de investering van tijd hieronder zal vallen, 

net zoals het contacteren van andere potentiële kopers. Een argument dat voor kmo’s kan 

meespelen is logischerwijs dat ze minder partners wereldwijd hebben om hun afzet aan kwijt te 

geraken. Het is dan ook een weinig realistische opgave om de verkoper verplicht te laten zoeken 

naar een nieuwe koper. Stel echter dat de verkoper er wel in zou slagen een vervangende 

overeenkomst te sluiten, dan is het niet duidelijk wat het gevolg is. Wordt de overeenkomst dan 

ontbonden? Heeft de verkoper recht op schadevergoeding? We vermoeden van wel. Dat de 

koper zou kunnen ontsnappen aan zijn verbintenis louter omwille van het feit dat de verkoper 

                                                             
320 R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales Law”, I. 

CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
245.  

321 Artikel 132(1) GEK en 1184 BW 
322 Artikel 62 CISG 
323 UEAPME (Union Europeenne de l’artisanat et des petites et moyennes enterprises) position on the 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common Sales law 
for the European Union (COM (2011)635 final), 13.    

324 R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales Law”, I. 
CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
246.  
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een vervangende overeenkomst kan sluiten is weinig rechtvaardig. De verkoper heeft er dan ook 

alle belang bij deze bepaling uit te sluiten.  

 

2.2 Opschorting van de eigen verbintenis 

164. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verkoper die voor de koper dient 

na te komen, en de verkoper die tegelijk met de verkoper of daarna dient na te komen (supra nr. 

126-127). De eerste heeft het recht de nakoming op te schorten totdat de koper heeft 

aangeboden na te komen of is nagekomen325. De verkoper die dient na te komen voor de koper 

kan de nakoming enkel opschorten indien hij op goede gronden meent dat de koper niet zal 

nakomen326. De verkoper zal onder de CISG minder snel zijn verplichtingen kunnen opschorten. 

Het moet steeds duidelijk zijn dat de koper een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet zal 

nakomen327. Dit kan zowel te wijten zijn aan de kredietwaardigheid, als aan het gedrag bij de 

voorbereiding van de nakoming of bij de nakoming zelf. Artikel 71(2) CISG voorziet dat de 

verkoper zich nog kan verzetten tegen het afgeven van de zaken aan de koper, zelfs indien de 

zaken reeds verzonden zijn en de koper een document in zijn bezit heeft dat hem recht geeft de 

zaken te verwerven. Een partij dient steeds kennis te geven van de opschorting en dient de 

verbintenis verder uit te voeren indien de andere partij voldoende zekerheid stelt voor de 

nakoming van haar verplichtingen328.  

2.3 Ontbinding  

165. De verkoper kan de overeenkomst ontbonden verklaren indien de tekortkoming in de 

nakoming door de koper een wezenlijke tekortkoming vormt329. In tweede instantie is 

ontbinding mogelijk wegens vertraagde nakoming waarbij een aanvullende termijn voor 

nakoming is gesteld330. In gevallen waarin de koper de prijs reeds heeft betaald, verliest de 

verkoper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens een aantal 

uitzonderingsgevallen. De CISG is aldus iets strenger en stelt het behoud van de overeenkomst 

voorop.  

 

166. Ontbinding wegens voorziene niet-nakoming is zowel in het GEK als in de CISG mogelijk. In 

de CISG moet men wel de tegenpartij kennis geven van het feit dat men van plan is dit te doen. 

Op die manier geeft men de koper de mogelijkheid voldoende zekerheid te stellen voor de 

nakoming van zijn verplichtingen. Dit is niet langer nodig wanneer de koper heeft verklaard dat 

hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

 

167. Het GEK voorziet in twee gevallen waar de verkoper niet langer het recht heeft de 

overeenkomst te ontbinden. Dat is ten eerste het geval wanneer te laat is aangeboden om na te 

komen of een aangeboden nakoming anderszins niet conform de overeenkomst is, tenzij de 

kennisgeving plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de verkoper van het aanbod of het 

ontbreken van conformiteit op de hoogte was of had behoren te zijn. Het tweede geval duidt op 

een kennisgeving die niet gebeurd is binnen een redelijke termijn nadat het recht is ontstaan. Op 

deze twee gevallen is er één uitzondering voorzien waarbij de koper wel het recht heeft de 

                                                             
325 Artikel 133(1) GEK  
326 Artikel 133(2) GEK  
327 Artikel 71(1) CISG  
328 Artikel 71(3) CISG 
329 Artikel 64(1) CISG en artikel 134 GEK  
330 Artikel 64(1)(b) CISG en artikel 135 GEK 
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overeenkomst te ontbinden. Het gaat om het geval waar de koper de prijs niet heeft betaald of 

anderszins wezenlijk niet is nagekomen. De CISG voorziet ook in twee gevallen waar de 

verkoper de overeenkomst niet langer ontbonden kan verklaren331.  

 

Het grote verschil met het Belgisch recht is dat de ontbinding gerechtelijk gebeurt. Het is de 

rechter die soeverein oordeelt of de wanprestatie van de koper de ontbinding rechtvaardigt. Hij 

kan ook beslissen de koper een respijttermijn toe te kennen. Wanneer die termijn voorbij gaat 

zonder dat de koper betaalt, dan wordt de ontbinding uitgesproken332. Voor roerende goederen, 

heeft de ontbinding van de koop van rechtswege plaats en zonder aanmaning, na verloop van de 

tijd die voor afhaling is overeengekomen333.  

 

2.4 Schadevergoeding  

168. Het laatste rechtsmiddel van de verkoper wanneer de koper een verbintenis niet nakomt is 

de vordering tot schadevergoeding. Er kan hier verwezen worden naar de rechtsmiddelen 

besproken bij wanprestatie van de verkoper (supra nr. 141).  

3 CONCLUSIE  

169. De verplichtingen van de koper worden in de verschillende systemen op een gelijke manier 

benaderd. Het enige wat opvalt, is dat bepaalde zaken veel nauwkeuriger geregeld worden 

onder het GEK, terwijl andere nauwkeuriger geregeld worden onder de CISG. Het Belgisch recht 

focust enkel op de verplichting van de koper te betalen.   

170. Ook de remedies vertonen een belangrijke mate van gelijkenis. Er werd meer aandacht 

besteed aan artikel 132(2) GEK omdat die bepaling een duidelijk onevenwicht creëert in het 

nadeel van de verkoper. Een ‘ontsnappingsclausule’ voor de koper is niet gerechtvaardigd en 

kan niet door de beugel. De verkoper zal ook hier de bepaling best uitsluiten.   

  

                                                             
331 Artikel 64(2) CISG  
332 Artikel 1655 BW 
333 Artikel 1657 BW 
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CONCLUSIE BIJ DE VERKOOP AAN EEN PROFESSIONELE KOPER  

171. Zowel het GEK, de CISG als het Belgisch nationaal kooprecht kunnen toepassing vinden 

indien voldaan is aan de verschillende toepassingsvoorwaarden. In de praktijk zijn er veel 

factoren die zullen bepalen welk instrument uiteindelijk de relatie tussen partijen zal beheersen. 

Het is erg waarschijnlijk dat koper en verkoper niet dezelfde voorkeur hebben wanneer het gaat 

om het toepasselijk recht. Vertrouwdheid werd besproken als een belangrijke motivatie voor 

partijen om te kiezen voor het recht dat ze kennen. Voorspelbaarheid werd dan weer gezien als 

een beweegreden om te opteren voor een voorspelbaar recht. Ook de wens te streven naar 

uniformiteit kan de oorzaak zijn achter de wens van een partij.  

172. Inhoudelijke overwegingen zullen daarnaast ook een belangrijke invloed uitoefenen. Door 

een vergelijking te maken tussen de instrumenten werd op zoek gegaan naar belangrijke 

verschilpunten. Er werd gefocust op de verplichtingen van beide partijen en de remedies bij 

wanprestatie, aangezien die een belangrijke rol spelen. Op basis daarvan werd getracht te 

komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag: CESL, CISG of toch maar nationaal kooprecht: 

bekeken vanuit het standpunt van de verkoper.  

173. Inhoudelijk gezien is de verkoper weinig gebaat een rechtskeuze voor het Belgisch recht op 

te dringen aan de koper. De gezochte oplossingen zijn archaïsch en spelen zelfs eerder in het 

nadeel van de verkoper. Hij zou dus zelf de toepassing kunnen voorstellen van het GEK of de 

CISG.  

174. Kleine verschilpunten tussen het GEK en de CISG werden opgemerkt, maar over het 

algemeen zijn de gezochte oplossingen gelijk en evenwichtig. Beide instrumenten lijken dan ook 

nuttig. Een lichte voorkeur gaat toch uit naar de CISG omwille van een aantal redenen. In eerste 

instantie werd een aantal keer opgemerkt bij het GEK dat de koper best een bepaald artikel 

uitsluit. Hoewel dit perfect mogelijk is, vergt dit een grotere waakzaamheid. Het GEK is een 

nieuw instrument waar momenteel nog geen rechtspraak over bestaat. Bepaalde open normen 

zullen dan ook het tot onontgonnen terrein van de rechter behoren.  

175. Op basis van de gemaakte vergelijking is het echter te voorbarig om een uitgesproken 

conclusie te trekken. Een optimale vergelijking is enkel mogelijk wanneer alle bepalingen van 

alle instrumenten met elkaar vergeleken worden.   
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DEEL III: VERKOOP AAN EEN CONSUMENT  

HOOFDSTUK 1: CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN  

§1 EEN OVERZICHT   

176. De mogelijkheden zoals besproken in Deel I worden kort overlopen (supra nr. 67-93). In 

een eerste hypothese doen partijen niets. Als gevolg daarvan moet gekeken worden naar de 

verwijzingsregel die vervat ligt in artikel 6 Rome I Verordening, die bepaalt dat het recht van het 

land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing zal zijn. Een tweede 

mogelijkheid is dat partijen het toepasselijk recht kiezen. Een Belgische verkoper kan dus 

opteren voor de toepassing van het Belgisch recht. Hij zal dan rekening moeten houden met de 

bijzondere verwijzingsregel uit de Rome I Verordening334. Deze verwijzingsregel is niet van 

toepassing indien de professioneel zijn activiteiten niet ontplooit, noch richt op het land van de 

consument. Wanneer hij dit wel doet, mag de keuze voor het Belgisch recht geen afbreuk doen 

aan de bescherming die de buitenlandse consument geniet in zijn eigen land. De consument 

wordt aldus optimaal beschermd, want hij kan zich steeds beroepen op de betere bescherming 

die vervat ligt in zijn eigen nationale bepalingen. Het gevolg is dat een mix kan ontstaan van 

enerzijds Belgisch recht, en anderzijds het recht van het land van de consument335. In laatste 

instantie kunnen partijen kiezen voor de toepassing van het GEK. Aangezien partijen kiezen voor 

het GEK binnen het nationaal recht, speelt artikel 6 Rome I Verordening niet.   

177. We maken graag enkele opmerkingen bij dit overzicht. Ten eerste is de hierboven 

geschetste eerste hypothese erg onwaarschijnlijk, aangezien de verkoper graag gebruik gaat 

maken van zijn dominante onderhandelingspositie in verhouding tot consumenten. De verkoper 

zal in de praktijk steeds opteren of voor het Belgisch recht, waar zijn juridische adviseurs het 

best vertrouwd mee zijn, of voor het GEK.  

178. Ten tweede blijkt dat het in vele gevallen niet volstaat het GEK te vergelijken met het 

Belgisch consumentenrecht336. Het Hof van Justitie heeft er immers voor gekozen het criterium 

van het ‘richten op’ vrij ruim in te vullen, waardoor snel voldaan zal zijn aan de 

toepassingsvoorwaarden van de bijzondere verwijzingsregel (supra nr. 71). In dat geval mag de 

keuze voor het Belgisch recht er niet toe leiden dat de buitenlandse consument de bescherming 

verliest van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Het recht van het land van de 

consument kan een aanzienlijke mate van gelijkenis vertonen met het Belgisch recht, aangezien 

er binnen de Europese Unie rekening gehouden moet worden met verschillende richtlijnen op 

het vlak van consumentenrecht. Het gaat onder andere om de Richtlijn Consumentenkoop, de 

Richtlijn Consumentenrechten en de Richtlijn Oneerlijke Bedingen337. Het gevolg van deze 

                                                             
334 Voor de voor- en nadelen van deze bijzondere verwijzingsregel voor handelaren zie POLICY 

DEPARTMENT CITIZINS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, “Consumer protection under the proposal 
for a Common European Sales Law”, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-
JURI_NT(2012)462507_EN.pdf, 2012, 10.   

335 C. TWIGG-FLESNER, “Time to do the job properly-the case for a new approach to EU consumer 
legislation”, Journal of Consumer Policy 2010, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1562728, 358.   

336 Zie ook G. LOW, “Will firms consider a European optional instrument in contract law?”, European 
Journal of Law and Economics 2012, 524-525.  

337 Voor precontractuele aspecten wordt de omweg gemaakt via de Rome II Verordening die echter 
verwijst naar de Rome I Verordening.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-JURI_NT(2012)462507_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-JURI_NT(2012)462507_EN.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1562728
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richtlijnen is dat het recht in de lidstaten van de Europese Unie een aanzienlijke mate van 

gelijkenis vertoont, maar toch niet volledig hetzelfde zal zijn aangezien enkel de Richtlijn 

Consumentenrechten gebaseerd is op het principe van maximale harmonisatie. Het is pas 

wanneer de bijzondere verwijzingsregel niet speelt, dat de keuze voor het Belgisch recht 

onaangetast blijft. In dat geval kan een vergelijking gemaakt worden tussen het Belgisch 

consumentenrecht en het GEK.  

179. De laatste hypothese, de toepassing van het GEK, vereist overeenstemming tussen de 

partijen338. Ondanks de formele vormvereisten die vervat liggen in artikel 8 en 9 van de GEK 

Verordening (supra nr. 80-82), is het duidelijk dat het uiteindelijk aan de verkoper toekomt om 

te kiezen voor een bepaald regime. Het is dat waar consumentenorganisaties het dikwijls ook 

moeilijk mee hebben339. Consumenten worden uiteindelijk enkel en alleen de keuze gelaten om 

al dan niet te kopen van een onderneming die ervoor kiest om het GEK toe te passen340. Het nut 

van deze expliciete verklaring en standaardmededeling kan in twijfel worden getrokken341. De 

standaardmededeling op zich laat niet toe dat de consument een vergelijking kan maken met 

zijn nationaal recht. De consument zal dus niet weten of de keuze voor het GEK daadwerkelijk 

een reductie inhoudt van de bescherming die men geniet onder het nationale recht. Dit heeft tot 

gevolg dat de zogenaamde ‘overeenstemming’ tussen partijen een fictie is.  

Bovendien vloeien uit deze verplichtingen ook nadelen voor de verkoper. Ze vormen een extra 

belasting, voornamelijk op administratief vlak. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit een 

ernstige drempel zal vormen voor de verkoper om voor het GEK te kiezen. Hij kan deze ‘kosten’ 

doorsluizen naar de consument. We opperen nochtans dat deze omslachtigheid net zo goed 

vermeden kan worden. Informatie ten behoeve van de consument wordt dikwijls niet gelezen, 

noch gebruikt en vallen buiten het bewustzijn of het verstand van de meeste consumenten342. 

Alle consumenten betalen dus voor een vorm van bescherming terwijl velen onder hen liever 

een risico nemen waarbij de prijs lager blijft. Anderzijds kan de vereiste van een expliciete 

verklaring consumenten ervan weerhouden te contracteren. Ze zien het GEK mogelijks als een 

instrument dat gevaar inhoudt en contracteren dan liever niet. Artikel 10 GEK voorziet 

bovendien dat lidstaten kunnen voorzien in straffen voor inbreuken van handelaren op de 

artikelen 8 en 9 GEK.  Deze bepaling is overbodig aangezien er reeds rechtsgevolgen verbonden 

zijn aan het niet naleven van deze artikelen. Grensoverschrijdend handelen wordt op die manier 

niet gestimuleerd voor handelaar en consument.  

                                                             
338 Artikel 8 en 9 GEK Verordening 
339 Zie oa. Opinion European Consumer Consultative Group, “Opinion on the Commission’s proposal 

for a regulation on a Common European Sales law COM(2011) 635 final”, 2012, te raadplegen via 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/eccg_opinion_commissions_proposal_regul
ation_common_european_sales_law_com_2011_635_en.pdf, 4. 

340 E. CLIVE, “A general perspective on the European Commission’s proposal for a regulation on a 
Common European Sales law”,  Maastricht Journal 2012, 120-130. 

341 In het algemeen bestaat er heel veel discussie over het feit of precontractuele 
informatieverplichtingen in het consumentenrecht economisch gezien daadwerkelijk nut hebben 
zie oa: O. BAR-GILL EN OMRI BEN-SHAHAR, “Regulatory techniques in consumer protection: A critique 
of European consumer contract law”, Common Market Law Review 2013, 122-124; D. BAIRD, 
“Precontractual disclosure duties under the Common European Sales Law”, Common Market Law 
Review 2013, 297-310.  

342 O. BAR-GILL EN O. BEN-SHAHAR, “Regulatory techniques in consumer protection: A critique of 
European consumer contract law”, Common Market Law Review 2013, 109-126. 
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§2 DE CONSUMENT  

180. Volgens de Richtlijn Oneerlijke Bedingen is een consument ‘iedere natuurlijke persoon die 

handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit’ 343 . In de Richtlijn 

Consumentenkoop wordt een consument gedefinieerd als ‘iedere natuurlijk persoon die handelt 

voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf’344. Het Europees recht 

geeft de voorkeur aan het bestemmingscriterium en gaat kijken naar de bestemming die aan een 

goed of dienst wordt gegeven345. Lange tijd bestond discussie over de vraag of het begrip 

consument uitgebreid mocht worden tot een persoon die gedeeltelijk voor privédoeleinden en 

gedeeltelijk voor professionele doeleinden handelt. Het Hof van Justitie is in het arrest Gruber 

van oordeel dat het begrip consument beperkend geïnterpreteerd moet worden346. Het 

beroepsmatig gebruik moet dermate marginaal zijn, dat het in de globale context van de 

betrokken verrichting slechts een onbetekenende rol speelt. Het Hof lijkt hiermee duidelijk een 

voorstander te zijn van een strikte interpretatie van het begrip ‘consument’347.  

181. Men zou denken dat gezien deze interpretatiemoeilijkheden de Europese wetgever in zijn 

meest recente Richtlijn Consumentenrechten geopteerd heeft voor een definitie waar niet langer 

ruimte is voor interpretatie. Op het eerste zicht heeft de wetgever de meest gekende definitie 

overgenomen348. Er wordt uitgegaan van natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die 

buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Deze enge interpretatie van het begrip 

‘consument’ is een erg opvallende keuze, gezien academici in opdracht van de Europese 

Commissie voor een Gemeenschappelijk Referentiekader een ruimere omschrijving hanteren 

waar ook gemengde overeenkomsten onder het toepassingsgebied vallen349. Deze definitie is 

alleszins niet overgenomen in artikel 2(1) van de richtlijn zelf. Wel bepaalt overweging 17 van 

de Richtlijn Consumentenrechten dat gemengde overeenkomsten ook onder het 

toepassingsgebied vallen. Bijgevolg gaat een persoon die een overeenkomst sluit deels binnen en 

deels buiten de handelsactiviteit van de persoon waarbij het handelsoogmerk zo beperkt is dat 

het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, worden beschouwd als 

consument. Aangezien een overweging niet bindend is, vragen we ons af welke rol deze 

overweging gaat spelen. Bovendien lijkt ze ook niet in overeenstemming met de rechtspraak van 

het Hof van Justitie. In de globale context ‘niet overheersen’ en in de globale context ‘een 

onbetekenende rol spelen’ dekt niet dezelfde lading. In de overweging van de richtlijn lijkt er 

meer ruimte te zijn voor een gemengd gebruik dan onder de rechtspraak van het Hof van 

Justitie. Als laatste wordt opgemerkt dat ingevolge overweging 13 lidstaten kunnen besluiten de 

toepassing van de voorschriften van de richtlijn uit te breiden naar rechtspersonen of 

natuurlijke personen die geen ‘consumenten’ zijn in de zin van de richtlijn. Lidstaten wordt 

                                                             
343 Artikel 1, 1° Richtlijn Consumentenrechten en artikel 2, b Richtlijn Oneerlijke Bedingen  
344 Artikel 1, lid 2 a Richtlijn Consumentenkoop  
345 Het specialisatiecriterium wordt in het Europees recht niet aanvaard zie P. CAMBIE, Onrechtmatige 

bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 23. 
346 H.v.J. 20 januari 2005, zaak nr. C-464/01, Gruber v.Bay Wa AG, http://curia.europe.eu  
347 Het begrip ‘consument’ had in de zaak betrekking op de Brussel I Verordening, maar heel wat 

auteurs zijn van mening dat het begrip ook relevant is voor andere richtlijnen. Zie G. HOWELLS, 
“The scope of European consumer law”, European Review of Contract Law 2005, 360 ev.; M. LOOS, 
“Het begrip ‘consument’ in het Europese en het Nederlandse privaatrecht”, WPNR 2005, 722.  

348 Zie ook R. STEENNOT, “The right of withdrawal under the Consumer Rights Directive as a tool to 
protect consumers concluding distance contract”, Computer Law & Security Law 2013, 106-107. 

349 C. VON BAR, E. CLIVE EN H. SCHULTE-NÖLKE (eds), Principles, definitions and model rules of European 
private law. DCFR, beschikbaar via http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-
law_en.pdf   

http://curia.europe.eu/
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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aldus de mogelijkheid geboden om de bescherming uit te breiden tot personen die niet aan de 

enge definitie voldoen.  Het geeft daarbij ook een aantal voorbeelden zoals niet-

gouvernementele organisaties, startersbedrijven en kmo’s.  

182. Het GEK definieert een consument als een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden 

die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en neemt 

daarmee dezelfde definitie aan als de Richtlijn Consumentenrechten en de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen. De uitbreiding die teruggevonden kan worden in de Richtlijn Consumentenrechten, 

kan hier niet worden teruggevonden. Het is dan momenteel ook niet duidelijk of de toepassing 

van het GEK een reductie zal inhouden van de bescherming van de consument ten opzichte van 

de Richtlijn Consumentenbescherming. Een mogelijks verschillende interpretatie komt de 

eenvormigheid alleszins niet ten goede. Bovendien is het traditionele onderscheid volgens veel 

auteurs ook niet gerechtvaardigd en moet men hiervan afstappen350. Kleine ondernemingen en 

zelfstandigen zijn dikwijls even kwetsbaar als consumenten. We sluiten ons aan bij deze visie, 

maar gaan hier niet verder op in, aangezien de verkoper best gediend is met een ‘enge’ 

interpretatie van het begrip consument.  

§3 DE HANDELAAR 

183. Een handelaar wordt omschreven als iedere natuurlijke persoon die handelt in het kader 

van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit. Bovendien kan deze rechtspersoon 

privaat of publiek zijn en kan deze persoon mede via een andere persoon die namens hem of 

voor zijn rekening optreedt handelen. De definitie uit de Richtlijn Consumentenrechten is 

hierdoor specifieker dan die uit het GEK. In de Richtlijn Consumentenkoop gaat men niet uit van 

het begrip handelaar, maar van het begrip verkoper. De verkoper wordt gedefinieerd als iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst in het kader van zijn bedrijf of 

beroep consumptiegoederen verkoopt. Belangrijk is dat het gaat om een zekere regelmaat. 

Iemand die iets occasioneel verkoopt kan niet aanzien worden als verkoper. Onder de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen wordt een verkoper iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

handelt in het kader van zijn publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit. 

Wij gaan ervan uit dat de begrippen ‘verkoper’ en ‘handelaar’ dezelfde lading dekken en ze 

worden dan ook door elkaar gebruikt.  

  

                                                             
350 O. LANDO, “Comments and questions relating to the European Commission’s Proposal for a 

regulation on a Common European Sales Law”, European Review of Private Law 2011, 717.; F. 
CAFAGGI, “CESL and pre-contractual liability: from a status to a transaction based approach?”, 
Common Market Law Review 2013, 311.  
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HOOFDSTUK 2: RECHTSECONOMISCHE OVERWEGINGEN  

§1 WAAROM GRENSOVERSCHRIJDEND HANDELEN NIET POPULAIR IS  

184. In de praktijk voert slechts een op tien handelaren uit binnen de Unie351. Dit doet 

vermoeden dat er nog een ruime marge voor groei is. De oorzaak van dit laag percentage kan 

gevonden worden in verschillende factoren die meespelen wanneer ondernemingen een 

afweging maken omtrent het beleid dat ze willen voeren352. Veel handelaren opteren er bewust 

voor om enkel te contracteren met binnenlandse consumenten omdat ze niet de ambitie hebben 

om grensoverschrijdend handel te drijven353. Sommige ondernemingen vinden het onmogelijk 

om in het buitenland goederen te leveren. Anderen vinden dat belemmeringen zoals 

belastingregelingen, taal en cultuur en technische normen niet opwegen tegen de voordelen van 

grensoverschrijdend handel drijven. Een combinatie van meerdere factoren is ook denkbaar. De 

Commissie stelt dat belemmeringen in verband met het overeenkomstenrecht een van de 

voornaamste factoren vormt waarom er zo weinig handel gedreven wordt met consumenten 

over de grenzen heen. Ze staaft die stelling door te verwijzen naar enquêtes354. Het observeren 

van deze tabellen leert echter dat deze visie enigszins genuanceerd moet worden355 . 

Verschillende nationale wetgevingen gaan grensoverschrijdend handelen zeker niet 

aanmoedigen, maar de impact van het overeenkomstenrecht mag niet overschat worden356.   

§2 DE INVLOED VAN MINIMALE EN MAXIMALE HARMONISATIE 

185. Het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft wordt binnen de 

Europese Unie gekleurd door richtlijnen357. Het aantal geïmplementeerde richtlijnen is de laatste 

decennia sterk gestegen. Binnen het (Europees) consumentenrecht spelen richtlijnen dan ook 

een vooraanstaande rol358. Een verkoper die goederen richt op een consument in het buitenland, 

gaat in eerste instantie rekening moeten houden met de bepalingen van de richtlijnen359. Daarna 

gaat hij zich de vraag moeten stellen of de richtlijn gebaseerd is op minimale of volledige 

harmonisatie.  

1 MINIMALE HARMONISATIE  

186. Aanvankelijk bevatten richtlijnen steeds een minimumharmonisatieclausule. In een 

dergelijk geval staat het de lidstaten vrij om een betere bescherming te garanderen voor 

                                                             
351 Toelichting bij het Voorstel van Verordening, 2.  
352 

Zie ook W. HUBBARD, “Another look at the eurobarometer surveys”, Common Market Law Review 
2013, 187-206.; G. LOW, “Will firms consider a European instrument in contract law?”, European 
Journal of Law and Commerce 2012, 531. 

353 G. LOW, “Will firms consider a European instrument in contract law?”, European Journal of Law and 
Commerce 2012, 531.  

354 Flash Eurobarometer 321 van 2011, European contract law in consumer transactions, 19, 
beschikbaar via http://ec.europe.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm.   

355 Flash eurobarometer 321 van 2011, European contract law in consumer transactions, 28.; zie ook 
U. PACHL, “The Common European Sales Law- have the right choices been made? A consumer 
policy perspective”, Maastricht European Private law Institute Working Paper No. 2012/6, 2012, 6-
8; W. HUBBARD, “Another look at the eurobarometer surveys”, Common Market Law Review 2013, 
206.  

356 Een zeer kritische Low schrijft zelfs dat ‘harmonization is a solution to an irrelevant or non-
existent problem’ in G. LOW, “The (ir)relevance of harmonization and legal diversity to European 
contract law: a perspective from psychology”, European Review of Private Law 2010, 303.  

357 Voor een uitgebreide bespreking over Europees Consumentenrecht zie H. MICKLITZ, N. REICH, P. 
ROTT, Understandig EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2009 

358 C. TWIGG-FLESNER, “Innovation and EU Consumer Law”, Journal of Consumer Policy 2005, 415. 
359 Voor het criterium van ‘richten op’ infra nr. 70-73 

http://ec.europe.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm
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consumenten360. Ook strengere nationale maatregelen moeten evenwel in overeenstemming zijn 

met het Verdrag op de Werking van de Europese Unie361. De genomen maatregelen moeten 

namelijk in het algemeen belang zijn, niet discriminerend zijn en proportioneel staan tegenover 

het nagestreefde doel. Bovendien moeten ze noodzakelijk zijn voor de bescherming van de 

consument. Meestal moet de Europese Commissie op de hoogte gebracht worden van deze 

strengere maatregelen. Dit zorgt voor een transparant beleid en op deze manier kan de 

Commissie toezicht houden op de uitvoering van de richtlijnen en de verenigbaarheid van 

nationale maatregelen met richtlijnbepalingen nagaan362. 

187. Aangezien nationale regels nog steeds verschillen wanneer lidstaten gebruik maken van 

een minimumharmonisatieclausule is het effect van een dergelijke harmonisatieregel beperkt. 

Het gevolg is dat wanneer men handelt over de grenzen heen, men nog steeds moet 

onderzoeken op welke manier de richtlijnen geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving363. 

Dit maakt grensoverschrijdende handel duurder dan binnenlandse handel. De belemmeringen 

die voortvloeien uit nationale wetgeving worden niet opgelost door richtlijnen die gebaseerd 

zijn op minimale harmonisatie. Verkopers zien zich bijgevolg gedwongen juridisch advies in te 

winnen over het buitenlands recht. Wanneer men zich slechts gaat richten op één of een beperkt 

aantal buitenlandse markten, dan valt die kost mogelijks nog te overzien 364 . Voor 

ondernemingen die grensoverschrijdend handel willen drijven op grotere schaal, kunnen de 

kosten echter aanzienlijk oplopen365. Het versnipperd regelgevend kader heeft tot gevolg dat de 

concurrentievoorwaarden binnen Europa niet overal dezelfde zijn.  

188. De Richtlijn Consumentenkoop en de Richtlijn Oneerlijke Bedingen zijn gebaseerd op het 

principe van minimale harmonisatie. Wanneer het gaat over de inhoudelijke bepalingen, moet er 

dus steeds op zoek gegaan worden naar hoe de richtlijnen geïmplementeerd zijn in de nationale 

wetgeving van de verschillende lidstaten om tot een vergelijking met het GEK te komen.  

2 MAXIMALE HARMONISATIE  

189. Als gevolg van de beperkingen die voortvloeien uit minimale harmonisatie, vaart de 

Commissie sedert 2002 een andere koers en heeft ze haar beleid omgegooid ten voordele van 

maximale harmonisatie366. Wanneer een richtlijn gebaseerd is op maximale harmonisatie, 

mogen lidstaten niet meer, maar ook niet minder consumentenbescherming bieden367. Volledige 

                                                             
360 V. MAK, “Review of the consumer acquis: towards full harmonization?”, European Review of Private 

Law 2009, 58-59; M. LOOS, “Harmonisatie van het consumentencontractenrecht”, Nederlands 
Juristenblad 2011, 408-114.; C. TWIGG-FLESNER, “No sense of purpose of direction? The 
modernization of European Consumer Law”, European Review of Consumer Law 2007, 204.   

361 C. BARNARD, The substantive law of the EU-the four freedoms, Oxford University Press, 2007, 378.  
362 R. DE BAERE, Minimale en maximale harmonisatie, onuitg. Rechten Ugent, 2009-10, 46. 
363 G. LOW, “Will firms consider a European instrument in contract law?”, European Journal of Law and 

Commerce 2012, 525.  
364 Kmo’s zijn in vele gevallen slechts geïnteresseerd in uitvoer naar een beperkt aantal markten; 

zoals G. LOW stelt ‘the problem an optional instrument purports to solve is only as large as the 
number of jurisdictions the firm(s) in question are (or desire to be) active in’, infra nr. 194 

365 W. DORALT, “The optional European contract law and why success or failure may depend on scope 
rather than substance”, Max Planck Private Law Research Paper No. 11/9, 3., op de website van 
Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1876451 

366 Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006, Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité van e Regio’s, COM (2002),208 
definitief, 12-13.; zie ook COM (2007) 99 definitief, 7. 

367 H.v.J. 23 april 2009, zaak nr. C-261/07, VTB-VAB vs Total Belgium, www.curia.europe.eu  

http://ssrn.com/abstract=1876451
http://www.curia.europe.eu/
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harmonisatie heeft dan ook vergaande gevolgen voor het contractenrecht. Verkopers kunnen 

erop vertrouwen dat binnen de Europese Unie één uniforme set van rechten en verplichtingen 

van toepassing is op de door hen gesloten consumentenovereenkomsten. Wanneer de verkoper 

zijn eigen Belgisch recht toepast, stemt dat bijgevolg overeen met het recht van alle lidstaten. 

Het bedrijfsleven bleek uit een werkdocument die een voorbereidend rapport bevatte met 

reacties op het Groenboek een grote voorstander van volledige harmonisatie368.  

190. Ondanks de voordelen die voortvloeien uit maximale harmonisatie, mag niet uit het oog 

verloren worden dat er ook beperkingen aan verbonden zijn 369 . Harmonisatie is 

noodzakelijkerwijs beperkt tot het toepassingsgebied van de richtlijn. Zaken die expliciet niet 

geregeld zijn (omwille van het feit dat geen eensgezindheid gevonden werd370) of over het hoofd 

gezien zijn, zullen bijgevolg niet geharmoniseerd zijn. Soms voorzien bepaalde artikels zelf dat 

lidstaten kunnen afwijken of wordt gebruik gemaakt van open normen. Die open normen mogen 

dan zelf ingevuld worden door de lidstaten. Sommige auteurs beweren dat maximale 

harmonisatie slechts nut heeft wanneer het gehele consumentenrecht geharmoniseerd is371. 

Bovendien brengt maximale harmonisatie aanzienlijke kosten met zich mee. Bestaande 

wetgeving in de lidstaten dient onderzocht en indien nodig aangepast te worden. Richtlijnen 

worden omgezet in nationaal recht en dit recht wordt geïnterpreteerd door nationale 

rechtbanken, hetgeen de uniformiteit opnieuw in het gedrang kan brengen372.  

191. Voorlopig blijft maximale harmonisatie beperkt tot een aantal richtlijnen. De belangrijkste 

richtlijn in het kader van deze masterproef gebaseerd op maximale harmonisatie betreft de 

Richtlijn Consumentenrechten, die momenteel nog niet van toepassing is373. De Richtlijn 

Consumentenrechten zal waarschijnlijk in werking treden voor het GEK. Vandaar dat de 

inhoudelijke vergelijking tussen de richtlijn en het GEK gerechtvaardigd is.  

 

 

 

                                                             
368 80 % van het bedrijfsleven bleek een grote voorstander van maximale harmonisatie van de 

belangrijkste elementen zie Commission staff Working paper, “Report on the outcome of the 
public consultation on the green paper on the review of the consumer acquis”, 2007, 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/acquis_working_doc.pdf, 4.   

369 De verschuiving in het beleid van de Commissie naar maximale harmonisatie werd zeer kritisch 
onthaald zie ook M. FAURE, “Towards maximum harmonization of consumer contract 
law?!?”Maastricht Journal 2008, 433-445.; P. ROTT en E. TERRYN, “The proposal for a directive on 
consumer rights: no single set of rules”, Zeitschrift für Europaïsches Privatrecht, 456-488.; T. 
WILHELMSSON, “Full harmonization of consumer contract law?”, Zeitschrift für Europaïsches 
Privatrecht, 225-229. Contra E. HONDIUS, “The proposal for a European directive on consumer 
rights: a step forward”, European Review of Private Law 2010, 103-127.    

370 De verschillende opvattingen en tradities van de lidstaten beletten vaak volledige harmonisatie, 
hetgeen meteen de grote zwakte vormt van volledige harmonisatie 

371 M. LOOS, “Harmonisatie van het consumentencontractenrecht”, Nederlands Juristenblad 2011, 411-
414.  

372 C. TWIGG-FLESNER, A cross-border-only regulation for consumer transactions in the EU. A fresh 
approach to EU consumer law, London, Springer, 2012, 18.  

373 
J. SMITS, “Full harmonization of Consumer Law? A Critique of the Draft Directive on Consumer 
Rights”, European Review of Private Law 2010, 7.  

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/acquis_working_doc.pdf
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§3 HET GEK  

192. Gezien het (voorlopig) onvermogen om het consumentenrecht via richtlijnen volledig te 

harmoniseren heeft de Commissie zijn aandacht verplaatst naar een optioneel instrument374. 

Voor verkopers wordt het volgens de Commissie mogelijk om zich uit de slag de trekken met één 

instrument, zodat de noodzaak om juridisch advies in te winnen wordt beperkt. Op die manier 

zou men indirect kosten kunnen besparen omdat men zich slechts vertrouwd moet maken met 

één stelsel375. Om administratieve kosten te besparen is het wel belangrijk dat het GEK 

dwingend nationaal consumentenrecht opzij zet. Aan die voorwaarde lijkt alvast voldaan. 

Hoewel het GEK gepresenteerd wordt als een systeem waarbij verkopers gebruik kunnen maken 

van één set regels voor al hun transacties, is de Commissie hier iets te optimistisch geweest.  

Ondernemingen kunnen het GEK in principe niet gebruiken voor hun binnenlandse transacties, 

tenzij de Belgische wetgever zou opteren voor de uitbreiding van het toepassingsgebied. Het 

gevolg hiervan is dat men twee markten creëert. De ene markt is gericht op binnenlandse 

verkoop en de andere markt is gericht op grensoverschrijdende verkoop. Hoewel deze 

optimistische visie door vele auteurs de kop wordt ingedrukt, mag uiteindelijk niet vergeten 

worden dat de huidige situatie nu niet anders is. Momenteel moet de Belgische verkoper 

rekening houden met zowel het Belgisch recht als het recht van de lidstaten waar men zich op 

richt. Dit wil zeggen dat de verkoper het recht van de verschillende lidstaten moet nagaan. 

Hoewel dit recht gelijkenissen vertoont door het proces van harmonisatie, zijn er toch nog 

opmerkelijk veel verschillen (infra nr. 195-345). Bovendien is niet elk domein binnen het 

consumentenrecht voorwerp geweest van harmonisatie. Door de keuze voor het GEK, kan de 

verkoper zich vertrouwd maken met dit instrument voor al zijn grensoverschrijdende 

transacties enerzijds, en anderzijds voor zijn binnenlandse transacties vertrouwen op het 

Belgisch recht. Dit lijkt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de huidige situatie. Als laatste 

wordt gewezen op een voordeel van het GEK dat dikwijls gebruikt wordt als argument tegen 

maximale harmonisatie. Een argument tegen maximale harmonisatie is dat het veel kosten met 

zich meebrengt, omdat het moet worden omgezet in nationaal recht en het nationaal recht 

aangepast moet worden. Dit is een argument dat bij het GEK normaal gezien niet meespeelt, 

omdat het GEK in principe geen aanpassingen van het nationaal recht vereist. Het fungeert als 

tweede nationaal regime, naast het bestaande contractenrecht. Het valt echter af te wachten of 

de wetgever in de verschillende lidstaten het GEK niet aangrijpt om zelf wijzigingen door te 

voeren in de nationale wetgeving.   

193. Het nadeel van het GEK is dat het gaat om een ‘onzeker’ instrument. Er is nog geen 

rechtspraak voorhanden, en voorlopig zijn er ook relatief weinig academische bronnen over te 

vinden. Het zal tijdrovend zijn om tot een uniforme interpretatie te komen376. Dit geldt echter 

                                                             
374 Wij zijn dan ook geneigd te denken dat indien het toepassingsgebied uitgebreid wordt tot 

overeenkomsten met binnenlandse consumenten men alsnog harmonisatie van het 
contractenrecht verkrijgt, zij het dan via een achterdeurtje; Zie ook R. EPSTEIN, “Harmonization, 
heterogenity and regulation: CESL, the lost opportunity for constructive harmonization”, Common 
Market Law Review 2013, 207-223.  

375 Directe kosten besparen lijkt eerder onwaarschijnlijk, gezien het niveau van 
consumentenbescherming dat geboden wordt onder het GEK volgens ons erg hoog is (infra nr. 
245) 

376 Overweging 34 GEK Verordening behandelt dit aspect. De bedoeling is om ter vergroting van de 
rechtszekerheid rechtspraak van het Hof van Justitie en de nationale gerechten publiek 
toegankelijk te maken via een databank waar alle relevante eindbeslissingen worden in 
opgenomen.  
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ook voor richtlijnen gebaseerd op maximale harmonisatie377. Het kan niet de bedoeling zijn dat 

bepalingen op een verschillende manier uitgelegd worden, waardoor alsnog juridisch advies 

moet ingewonnen worden over de uitlegging van bepalingen in andere landen. Er zullen dan ook 

bij maximale harmonisatie veelvuldig vragen gesteld moeten worden aan het Hof van Justitie. De 

efficiency winst die gemaakt wordt moet opwegen tegen de toegenomen rechtsonzekerheid over 

de uitlegging en toepassing van bestaande begrippen en rechtsfiguren. Naarmate zowel 

ondernemingen als juridische adviseurs meer vertrouwd zijn met het GEK, zal deze 

rechtsonzekerheid afnemen. Meer rechtspraak van het Hof van Justitie, wil ook zeggen dat 

bepaalde ‘open normen’ gekleurd worden, waardoor ondernemingen een duidelijker beeld 

krijgen van wat ze kunnen verwachten.   

§4 HET VERSCHIL TUSSEN GROTE ONDERNEMINGEN EN KMO’S  

194. Ondertussen is duidelijk geworden dat een onderneming die zich richt op een buitenlandse 

lidstaat onvermijdelijk geconfronteerd gaat worden met buitenlandse wetgeving. De 

moeilijkheid die een onderneming ondervindt, is even groot als het aantal lidstaten waar een 

onderneming zich op richt378. Het valt dan ook niet te verwonderen dat kmo’s veel minder 

problemen gaan ondervinden van de diversiteit in de verschillende rechtsstaten. De 

economische realiteit is dat kmo’s heel langzaam groeien. Ze gaan zich richten op een bepaalde 

vreemde markt en passen zich aan aan die markt. Ze hebben bijgevolg wel informatie nodig, 

maar de kost hiervan mag niet overschat worden. Grotere ondernemingen voeren een ander 

beleid. Ze willen zich ontwikkelen binnen de volledige Europese Unie of kennen een afzetmarkt 

die een ruim aantal lidstaten omvat. Voor hen zal een eengemaakt instrument dan ook meer baat 

hebben dan voor kmo’s.  

  

                                                             
377 C. TWIGG-FLESNER, “Time to do the job properly-the case for a new approach to EU consumer 

legislation”, Journal of Consumer Policy 2010, 358.; Zie ook S. WHITTAKER, “Identifying the legal costs 
of operation of the Common European Sales Law”, Common Market Law Review, 101-107.   

378 G. LOW, “Will firms consider a European instrument in contract law?”, European Journal of Law and 
Commerce 2012, 531.   
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HOOFDSTUK 3: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

195. Inhoudelijk wordt ook nagegaan waarom een verkoper voor het GEK zou kiezen. Dit is 

enkel mogelijk door een vergelijking te maken van het bestaande recht en het GEK en door na te 

gaan of een keuze voor het GEK voordeliger uitkomt voor de verkoper. Voor wat betreft de 

materiële bepalingen is er een opvallende tweestrijd. Hoe consumentvriendelijker het GEK is, 

hoe minder geneigd verkopers zullen zijn om ervoor te kiezen 379 . Is er te weinig 

consumentenbescherming, dan zullen kopers op hun beurt mogelijks niet bereid zijn om 

grensoverschrijdend aankopen te doen. Europa wordt steeds in twee delen gedeeld. Enerzijds in 

die groep van landen waar het recht consumentvriendelijker is dan het GEK, en anderzijds in 

Europese landen die minder consumentvriendelijk zijn.  

§1 TAALVOORSCHRIFTEN EN PRECONTRACTUELE INFORMATIE  

196. Taalvoorschriften en informatieverplichtingen gaan een zekere barrière vormen voor 

verkopers om zich op de buitenlandse markt te begeven aangezien ze extra kosten met zich 

meebrengen. De laatste jaren is er een aanzienlijke toename van specifieke wettelijke 

informatieverplichtingen ten behoeve van de consument380. Bovendien moet een verkoper ook 

steeds opletten welke informatie publiekelijk gemaakt wordt. Er wordt dan ook nagegaan of de 

wetgeving in de lidstaten strenger is dan in het GEK.  Voor wat betreft de wetgeving in de 

lidstaten vormt de Richtlijn Consumentenrechten het vertrekpunt. Deze richtlijn bevat 

bepalingen ivm precontractuele informatie in verhouding tot consumenten. Het GEK bevat 

zowel algemene bepalingen die betrekking hebben op precontractuele informatie als specifieke 

bepalingen in verhouding tot consumenten. Enkel op deze laatste wordt verder ingegaan381.  

197. De Richtlijn Consumentenrechten bepaalt dat taalvoorschriften worden overgelaten aan de 

discretionaire bevoegdheid van de lidstaten382. Artikel 6(7) Richtlijn Consumentenrechten 

bepaalt dat lidstaten in hun nationale wetgeving taalvoorschriften kunnen handhaven of 

invoeren met betrekking tot de contractuele informatie om te verzekeren dat deze informatie 

voor de consument gemakkelijk te begrijpen is. Voor verkopers brengt dit een extra ballast met 

zich mee, aangezien men zich telkens zal moeten schikken naar de taalvoorschriften in de 

verschillende lidstaten. Men zal de contractuele informatie moeten laten vertalen, hetgeen 

kosten met zich meebrengt. Dit vormt alleszins geen reden om voor het GEK te kiezen, aangezien 

overweging 27 stelt dat alle onderwerpen van contractuele of niet-contractuele aard die het GEK 

niet behandelt, worden beheerst door het bestaande nationale recht. Gaat men via internet 

goederen aanbieden, dan gaat men dus steeds moeten kijken naar de taalvereisten die worden 

opgelegd door elke lidstaat.    
                                                             
379 Auteurs en consumentenorganisaties geven aan dat dit zou kunnen leiden tot ‘sociale dumping’ 

zie oa J.W. RUTGERS, “An optional instrument and social dumping revisited”, European Review of 
Contract Law 2011, 359.; The European Consumers’ Organisation (BEUC), “EU contract-law-MEPs 
on the wrong track”, 2011, beschikbaar via ; U. PACHL, “The Common European Sales Law- have 
the right choices been made? A consumer policy perspective”, Maastricht European Private law 
Institute Working Paper No. 2012/6, 2012, 11. 

380 J. DELVOIE EN S. RENIERS, “Pre-contractual information in the proposal for a Comman European Sales 
Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 44.; F. CAFAGGI, “From a status to a transaction- based approach? Institutional design in 
European contract law”, Common Market Law Review 2013, 314-318.  

381 Voor een bespreking van de algemene informatieverplichtingen zie J. DELVOIE EN S. RENIERS, “Pre-
contractual information in the proposal for a Comman European Sales Law”, in I. CLAEYS en R. 
FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 52-56.  

382 Overweging 15 Richtlijn Consumentenrechten bepaalt uitdrukkelijk dat de richtlijn geen 
harmonisatie beoogt.  
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Bovendien bepaalt artikel 13(3)(b) GEK dat voor een overeenkomst op afstand de vereiste 

informatie in duidelijke en begrijpelijke taal moet zijn. We vermoeden dat de handelaar dus de 

verplichting heeft om die informatie te vertalen in de taal van de consument. Voor kmo’s kan dit 

een aanzienlijke belasting vormen383.  

198. Artikel 5 en 6 van de Richtlijn Consumentenrechten bevatten bepalingen in verband met de 

informatieverplichtingen die rusten op de handelaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

informatievoorschriften voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten en informatieverplichtingen voor andere dan deze overeenkomsten. In het GEK 

wordt dit onderscheid ook gemaakt, namelijk in artikel 13 en 20 GEK. De handelaar draagt zowel 

in het GEK als in de Richtlijn Consumentenrechten de bewijslast dat hij de informatie heeft 

verstrekt voor overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten384. De Richtlijn Consumentenrechten bevat geen bepalingen ivm de bewijslast 

bij overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Het 

toepasselijk nationaal recht bepaalt dan wie de bewijslast draagt385. Overigens zijn in deze 

bepalingen geen essentiële verschilpunten terug te vinden386. Er wordt in herinnering gebracht 

dat artikel 8 GEK Verordening wel de verplichting oplegt om de consument te wijzen op de 

voorgenomen toepassing van het GEK, door hem op een in het oog springende manier de in 

bijlage 2 opgenomen mededeling af te geven. De verkoper kan deze extra kost doorsluizen naar 

de consument, maar gaat wel steeds waakzaam moeten zijn omtrent het gebruik van deze 

mededeling. Voor elektronisch gesloten overeenkomsten is er een aanvullende 

informatieverplichting in het GEK in artikel 24. De handelaar gaat hiermee rekening moeten 

houden wanneer hij goederen aanbiedt op een website. Deze informatieverplichting bestaat 

echter ook onder de Richtlijn inzake Elektronische Handel.  

199. Artikel 29 GEK voorziet in rechtsmiddelen tegen niet-nakoming van 

informatieverplichtingen. In de Richtlijn Consumentenrechten zijn geen specifieke bepalingen 

voorzien in geval van niet naleving van deze informatieverplichtingen met uitzondering van 

artikel 10 dat bepaalt welke sanctie voorzien wordt in het geval geen informatie over het 

herroepingsrecht werd voorzien. Dit heeft tot gevolg dat bij niet naleving van de 

informatieverplichtingen men een beroep zal moeten doen op het nationaal recht. In België zal 

men als gevolg zowel de fout (schending van informatieverplichting) als de schade en het 

causaal verband moeten aantonen. Artikel 29 GEK voorziet dat een partij die een op haar 

rustende verplichting niet is nagekomen, aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij 

door de niet-nakoming lijdt.  

200. Een belangrijke bepaling, die verdoken in het GEK teruggevonden kan worden, is artikel 

69387. Het handelt over publieke verklaringen die gedaan zijn alvorens de consument het goed 

                                                             
383 UEAPME position on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

a Common European Sales Law for the European Union (COM (2011)635 final), 2012, 
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_pp_CESL_Nov_2012.pdf, 4.    

384 Artikel 6(9) Richtlijn Consumentenrechten en artikel 21 GEK   
385 Wanneer het de consument is die de bewijslast draagt (en dat zal dikwijls zo zijn onder het 

toepasselijk nationaal recht), zal kiezen voor het GEK een nadeel inhouden voor de koper.  
386 Zie ook J. DELVOIE EN S. RENIERS, “Pre-contractual information in the proposal for a Comman 

European Sales Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 56. 

387 Zie ook L. CORNELIS, “Unaware of any evil”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common 
European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 105. 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_pp_CESL_Nov_2012.pdf
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heeft aangekocht. Het gaat niet enkel om verklaringen die gedaan zijn door de handelaar zelf. 

Ook de verklaringen van de persoon die voor de handelaar reclame- of marketingactiviteiten 

uitvoert en de producent of een andere persoon die in een eerdere schakel van de keten van 

transacties die tot de overeenkomst leiden tussenkomt, vallen er onder. De handelaar dient er 

zich bewust van te zijn dat deze verklaringen deel gaan uitmaken van het contract. Er zijn wel 

twee uitzonderingen op voorzien. Ten eerste is de bepaling niet van toepassing, indien de 

beslissing de overeenkomst te sluiten door de consument, niet door de verklaring kan zijn 

beïnvloed. De handelaar is ook niet gebonden indien de consument bij het sluiten van de 

overeenkomst op de hoogte was of had behoren te zijn dat de verklaring onjuist was of daarop 

geen beroep kon worden gedaan. In de Richtlijn Consumentenrechten kan deze bepaling niet 

worden teruggevonden388. De achterliggende beweegreden van deze bepaling schuilt in de 

bescherming van de consument.  Ze zorgt voor sensibilisering van de handelaar die waakzaam 

gaat moeten zijn omtrent de gehanteerde marketingtechnieken389. Toch kunnen er vragen 

gesteld worden of deze bepaling effectief de consument gaat beschermen en of men op deze 

manier geen omgekeerde situatie creëert390.  

§2 NIET-CONFORMITEIT  

201. Ook hier wordt de nationale wetgeving sterk beïnvloed door een Europese richtlijn, 

namelijk de Richtlijn Consumentenkoop. Deze richtlijn stelt een uniform regime vast inzake de 

contractuele remedies in geval van non-conformiteit bij consumentenkoop en raakt hiermee het 

hart van het contractenrecht. De richtlijn was gebaseerd op het principe van minimale 

harmonisatie. Er wordt eerst een omschrijving gegeven van het begrip conformiteit onder de 

richtlijn en onder het GEK, om daarna achtereenvolgens in te gaan op het tijdstip voor het 

vaststellen van conformiteit, de meldingstermijn en de remedies in geval van niet-conformiteit.  

1 OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP  

202. Onder de Richtlijn Consumentenkoop is de verkoper verplicht aan de consument de 

goederen af te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn391. De goederen 

worden geacht in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien ze geschikt zijn voor het 

gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, indien ze geschikt zijn voor het 

bijzonder gebruik dat de consument aan de verkoper heeft medegedeeld bij het sluiten van de 

overeenkomst of de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal 

zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Wat de consument redelijkerwijs mag 

verwachten wordt mede bepaald door de aard van de goederen en door eventuele publiekelijke 

gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan. Wanneer de verkoper aan de 

consument een monster of model heeft getoond, dan moeten de consumptiegoederen dezelfde 

eigenschappen bezitten en in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven 

beschrijving ervan392. Op het ogenblik dat de consument kan aantonen dat het gekochte goed 

niet beantwoordt aan één van deze vier criteria, zal het goed geacht worden niet in 

                                                             
388 

Ze speelt wel een rol in de Richtlijn Consumentenkoop voor het bepalen van de conformiteit  
389 F. CAFAGGI, “From a status to a transaction- based approach? Institutional design in European 

contract law”, Common Market Law Review 2013, 314-318. 
390 Zie ook L. CORNELIS, “Unaware of any evil”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common 

European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 105-108.  
391 Artikel 2(1) Richtlijn Consumentenkoop 
392 Artikel 2(2) Richtlijn Consumentenkoop  



  

73 
 

overeenstemming te zijn met de overeenkomst. In deze conformiteitsbepaling is de invloed van 

de CISG duidelijk te herkennen393.   

203. De Richtlijn Consumentenkoop was gebaseerd op het principe van minimale harmonisatie. 

Lidstaten hadden dan ook de mogelijkheid om een meer vergaande bescherming te bieden. Het 

begrip conformiteit wordt in artikel 1649ter BW geregeld. Dit artikel is erg gelijklopend met dat 

van de Richtlijn. In andere lidstaten heeft men wel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een 

meer vergaande bescherming te bieden aan de consument, door het begrip ‘conformiteit’ ruimer 

te gaan omschrijven394.  

204. In het GEK kunnen de criteria omtrent conformiteit van de goederen en digitale inhoud 

teruggevonden worden in artikelen 99-101. Opmerkelijk is de zeer ruime omschrijving van het 

begrip conformiteit. Artikel 100(d) GEK bepaalt dat de goederen  of de digitale inhoud dienen te 

zijn verpakt op de voor dergelijke goederen gebruikelijke wijze of, indien er hiervoor geen 

gebruikelijke handelswijze bestaat, op een met het oog op bescherming en behoud van de 

goederen passende wijze. Bovendien dienen ze te worden geleverd samen met de accessoires en 

installatiehandleidingen en andere handleidingen die de koper mag verwachten. Deze 

bepalingen zijn nieuw in vergelijking met de Belgische wetgeving en de Richtlijn 

Consumentenkoop. Andere lidstaten kennen deze bepalingen dan weer wel in hun nationale 

wetgeving395. Stel dat de goederen niet beschadigd zijn, maar ze zijn niet verpakt op de 

gebruikelijke wijze, dan zijn de goederen niet-conform. De vraag stelt zich of in een dergelijk 

geval de consument de goederen mag gaan weigeren en welke vorderingen tot zijn beschikking 

staan. De ontbinding eisen lijkt niet mogelijk, gelet op het feit dat het GEK ontbinding niet toelaat 

wanneer het ontbreken van conformiteit onbeduidend is396. De consument zou wel herstel of 

vervanging kunnen vorderen. Wanneer de goederen of de digitale inhoud niet geleverd worden 

met de installatiehandleidingen en accessoires  die de koper verwacht, staan alle vorderingen 

voor de koper in principe open397. Veel hangt dan natuurlijk af van de vraag wat een redelijke 

koper verwacht. Redelijkheid moet steeds objectief worden vastgesteld, rekening houdend met 

de aard en het doel van de overeenkomst, met de omstandigheden van de zaak en met de 

gewoonten en handelswijzen van de betrokken bedrijfstakken of beroepen. Rechtspraak zal 

meer duidelijkheid geven over wat redelijk is en wat niet. Deze open norm brengt onzekerheid 

mee voor de verkoper.  

205. Er bestaat overigens nog een moeilijkheid voor de verkoper. Stel dat men op een website 

goederen te koop gaat aanbieden aan een aanzienlijke reductie, omwille van het feit dat de 

goederen imperfecties vertonen. Onder de huidige Richtlijn Consumentenkoop is het zo dat 

wanneer men als consument het gebrek kende of behoorde te kennen op het ogenblik dat de 

overeenkomst werd gesloten, er geen gebrek is aan overeenstemming398. Dit is een bepaling die 

in bijzonder veel lidstaten quasi letterlijk is overgenomen399. Het GEK biedt hier een grotere 

                                                             
393 P. KLIK, Conformiteit bij koop, Deventer, Kluwer, 2008, 203.  
394 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 668-670; De 

verwijzingen hierna naar Europese lidstaten, zijn steeds gebaseerd op dit compendium  
395 Denemarken, Estland, Letland en Zweden gaan bijvoorbeeld uitdrukkelijk in hun nationale 

wetgeving verwijzen naar de verpakking als conformiteitsvereiste  
396 Artikel 114(2) GEK 
397 Artikel 100(e) GEK  
398 Artikel 1649ter, §3 BW en artikel 2(3) Richtlijn Consumentenkoop  
399 Oa België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, 

Ierland, Italië, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje en Zweden 
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bescherming aan de consument. Uit artikel 99(3) GEK volgt dat het niet voldoende is de 

consument hier op te wijzen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. De consument 

moet dit ook uitdrukkelijk aanvaarden. De bewijslast hiervoor ligt bij de verkoper. Een 

overdreven belasting gaat dit normaal gezien niet vormen voor de verkoper. Men kan op een 

website voorzien in een knop waarbij de consument kan aanduiden ‘ik aanvaard dat de 

goederen imperfecties vertonen’. De psychologische impact van een dergelijke knop kan echter 

wel vergaand zijn, en de consument ervan weerhouden het goed aan te kopen.  

2 RELEVANTE TIJDSTIP VOOR HET VASTSTELLEN VAN CONFORMITEIT  

206. De verkoper is aansprakelijk wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert 

binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen400. Er is geen beperking 

voor wat betreft de aard van de gebreken. Het gaat zowel om zichtbare gebreken als om de 

gebreken die zich slechts daarna manifesteren, de zogenaamde verborgen gebreken. Deze 

termijn van twee jaar wordt door de meerderheid van de lidstaten gehanteerd401. In Ierland en 

het VK gaat men uit van de algemene verjaringsperiode, die langer is402. In Nederland en Finland 

verjaren deze rechten niet en heeft de consument gedurende de gemiddelde levensduur van het 

goed het recht om een vordering in te stellen wegens niet-conformiteit403. In België werd de 

termijn van twee jaar door consumentenorganisaties als onbillijk ervaren voor duurzame 

goederen. Na deze waarborgtermijn van twee jaar herleven dan ook de gemeenrechtelijke regels 

inzake vrijwaring voor verborgen gebreken (supra nr. 114-116) 404 . Wanneer aan de 

voorwaarden inzake het verborgen gebrek is voldaan, heeft de koper het recht ontbinding 

(teruggave van de zaak en terugbetaling van de prijs) of prijsvermindering te vorderen.  

207. Hoewel artikel 105 GEK handelt over het relevante tijdstip voor het vaststellen van 

conformiteit, stelt het GEK geen termijn voorop waarbinnen de verkoper aansprakelijk is voor 

het gebrek aan conformiteit. Bovendien is artikel 119 GEK dat bepaalt dat de koper het recht op 

ontbinding verliest wanneer hij geen kennisgeving doet binnen een redelijke termijn, niet van 

toepassing wanneer de koper een consument is. We vermoeden dan ook dat de enige relevante 

termijn, de verjaringstermijnen zijn die behandeld worden in hoofdstuk 18 van het GEK. De 

verjaringstermijn bepaalt binnen welke termijn men het recht heeft om de nakoming van een 

verbintenis af te dwingen405. Het GEK kent zowel een korte verjaringstermijn van twee jaar als 

een lange verjaringstermijn van tien jaar. Het aanvangstijdstip van de korte verjaringstermijn is 

het tijdstip waarop de schuldeiser de feiten ten gevolge waarvan het recht kan worden 

uitgeoefend kende of had behoren te kennen. Deze bepaling zal een aanknopingspunt vormen 

voor oeverloze discussies en uiteindelijk leiden tot frustraties bij beide partijen. Dit wordt 

geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld406.  

                                                             
400 Artikel 5(1) Richtlijn Consumentenkoop  
401 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 678. 
402 In Engeland en Wales geldt een periode van 5 jaar, in Schotland 6 jaar 
403 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 679. 
404 Artikel 1649quater, §5 BW 
405 R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE stellen dat de verkoper zou kunnen inspelen op het gebrek aan een 

termijn door zelf te bepalen in de beschrijving van een goed hoelang de koper mag verwachten 
dat het gaat meegaan (in de veronderstelling dat een dergelijke beschrijving geldig is). 

406 Zie ook The Law Commission and The Scottish Law Commission, “An optional Common European 
Sales Law: advantages and problems, advice to the UK government”, 2011, 63.; voor voorbeelden 
wordt er steeds vanuit gegaan dat er voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van de 
bijzondere verwijzingsregel. 
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Mevrouw X gaat als consument op een bepaald moment over tot de aankoop van een paar 

schoenen. De schoenen belanden echter in een hoekje van haar schoenenkast. Vijf jaar later, 

wanneer ze toch besluit de schoenen aan te doen op een bijpassende broek, breekt de hiel 

van de schoenen. Aanvankelijk plaatst ze de schoenen terug in de kast. Een jaar later (zes 

jaar na het sluiten van de overeenkomst!) stelt ze dat de goederen niet-conform de 

overeenkomst waren, en verzoekt ze om over te gaan tot ontbinding. De verkoper gaat nooit 

geloven dat de hiel niet goed gemonteerd was. Hij zal zich verdedigen door te stellen dat de 

vrouw het gebrek al veel eerder behoorde te kennen en dat de verjaringstermijn 

ondertussen verlopen is. De vrouw zal zich op haar beurt verdedigen door te stellen dat ze 

de schoenen nog nooit eerder aangehad heeft.  

In bovenstaand voorbeeld zou men kunnen opperen dat een kennisgeving een jaar na de feiten 

een schending vormt van artikel 2(2) GEK, waarin het principe vervat ligt van de goede trouw. 

De verkoper heeft evenwel ook hier geen zekerheid, omdat het bediscussieerbaar is of het 

principe van goede trouw wel meespeelt407.  

De lange verjaringstermijn begint te lopen op het tijdstip waarop de schuldenaar moet nakomen. 

De vraag stelt zich wat hier met ‘nakomen’ bedoeld wordt. Er wordt vanuit gegaan dat de korte 

verjaringstermijn aan de lange verjaringstermijn gekoppeld moet worden408. In dat geval heeft 

de consument de verplichting de verkoper op de hoogte te stellen binnen twee jaar nadat hij het 

gebrek ontdekt heeft of had behoren te ontdekken en geldt een cut-off  periode van tien jaar. De 

consument geniet hier een aanzienlijke uitbreiding van bescherming in vergelijking met de 

Richtlijn Consumentenkoop en de omzetting in de lidstaten. Dit wordt duidelijk in het voorbeeld 

dat volgt. 

Een Italiaanse koper koopt een wasmachine bij een Belgische verkoper. Vijf jaar later wordt 

duidelijk dat het een verborgen gebrek vertoont. Het Italiaans recht laat niet toe dat nog een 

vordering ingesteld wordt, omdat de periode van twee jaar is verstreken409. In het GEK kan 

de verkoper wel een vordering instellen door zich te beroepen op de lange 

verjaringstermijn. Merk op dat de Italiaanse koper zich hier wel zal kunnen beroepen op de 

betere bescherming die vervat ligt in het Belgisch recht410.  

208. Ieder ontbreken van conformiteit dat zich manifesteert binnen een termijn van zes 

maanden vanaf het tijdstip waarop het risico op de koper overgaat, wordt geacht op dat tijdstip 

al te hebben bestaan, tenzij dit onverenigbaar is met de aard van de goederen of de digitale 

inhoud of de aard van het ontbreken van conformiteit411. Op basis van een a contrario-

redenering zal de koper na deze zes maand de bewijslast dragen. Dit weerlegbaar vermoeden 

bestaat ook in de Richtlijn Consumentenkoop412. Portugal kent op dit vlak een zeer consument 

                                                             
407 The Law Commission and The Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 

Law: advantages and problems, advice to the UK government”, 2011, 61.  
408 The Law Commission and The Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 

Law: advantages and problems, advice to the UK government”, 2011, 60; R. WAGNER, “Termination 
and cure under the Common European Sales law: avoiding pitfalls in contract remedies”, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049, 1-18.   

409 Artikel 132 Italian Consumer Code  
410 

Vrijwaring voor verborgen gebreken  
411 Artikel 105(2) GEK  
412 Artikel 5(3) Richtlijn Consumentenkoop  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
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vriendelijke regeling413. Gedurende de eerste twee jaar wordt het gebrek aan conformiteit 

geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering. De bewijslast ligt dan bij de verkoper 

dat het gebrek niet aanwezig was. Dit levert de volgende situatie.  

Een Portugese consument koopt via een website een stofzuiger bij een Belgische handelaar. 

Er werd geen garantie gegeven. De stofzuiger vertoont een goed jaar later een verborgen 

gebrek. De koper slaagt er niet in te bewijzen dat het gebrek aanwezig was op het ogenblik 

van de levering.  Onder het Portugese recht maakt dit weinig uit, aangezien er de eerste twee 

jaar een omkering van bewijslast is ten voordele van de consument. In het GEK en in het 

recht van nagenoeg alle lidstaten, geldt dit vermoeden slechts gedurende zes maand. 

Bijgevolg draagt de consument de bewijslast en verliest hij de mogelijkheid om een 

vordering in te stellen wanneer hij er niet in slaagt het bewijs te leveren.  

3 MELDINGSTERMIJN  

209. Artikel 5(2) van de Richtlijn Consumentenkoop geeft aan dat lidstaten kunnen bepalen dat 

de consument zijn rechten niet kan uitoefenen dan wanneer hij de verkoper binnen een termijn 

van twee maanden na de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, 

hiervan op de hoogte heeft gebracht. Voor de verkoper is het best dat er zo snel mogelijk 

melding wordt gemaakt van een gebrek aan conformiteit, zodat hij het gebrek kan nagaan en 

remediëren. Brengt de koper de verkoper niet op de hoogte, dan wordt hij geacht dit gebrek te 

aanvaarden. Meer dan de helft van de lidstaten heeft deze meldingstermijn overgenomen414. In 

het Belgisch recht is deze meldingstermijn een facultatieve aangelegenheid. Partijen kunnen een 

termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van 

het gebrek aan overeenstemming. Deze termijn mag wel niet minder bedragen dan twee maand. 

In tegenstelling tot de Richtlijn is in onze Belgische wet alsook in de Poolse wet niet opgenomen 

dat bij het niet naleven van deze meldingstermijn de consument al zijn rechten verliest. 

Praktisch heeft dit evenwel weinig gevolgen. De verkoper zal op basis van de contractuele 

vrijheid zijn rechten maximaal vrijwaren en bepalen dat bij niet naleving van deze 

meldingstermijn de consument elk recht verliest415.  

210. Een opvallende afwijking en consument vriendelijke benadering van deze regeling kan 

worden teruggevonden in Spanje, waar de koper geacht wordt de verkoper op de hoogte 

gebracht te hebben van het gebrek aan conformiteit binnen de twee maand. De verkoper draagt 

de bewijslast en zal moeten bewijzen dat de kennisgeving geschiedde buiten deze periode. 

Bovendien is het ook niet zo dat de consument al zijn rechten verliest wanneer hij geen melding 

doet binnen deze termijn. In het GEK kan geen expliciete meldingstermijn teruggevonden 

worden416. Dit heeft tot gevolg dat de koper niet het recht verliest om een rechtsmiddel uit te 

oefenen jaren nadat hij reeds op de hoogte was van het gebrek en het goed is blijven 

gebruiken417. De bewijslast voor de verkoper wordt op die manier bijzonder zwaar. Hij zal 

moeten bewijzen dat het gebrek niet aanwezig was op het ogenblik dat het risico overging, 

hetgeen door het verstrijken van de tijd quasi onmogelijk is geworden.  

                                                             
413 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 684. 
414 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 682.  
415 B. TILLEMAN EN A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia,  
416 UEAPME  stelt voor om artikel 121 en 122 GEK die van toepassing zijn op handelaren (supra nr. 145 

en 147), uit te breiden tot consumenten.  
417 Rekening houdend met de verjaringstermijn (supra nr. 207) 
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We denken dan ook dat de bewijslast onevenredig zwaar is en dat de ‘bepampeling’ van de 

consument te vergaand is418. Wanneer een consument het gebrek aan conformiteit kent, zou 

men hem de verplichting moeten opleggen om over te gaan tot een kennisgeving.   

4 RECHTEN VAN DE CONSUMENT   

4.1 Richtlijn Consumentenkoop  

4.1.1 Herstelling of vervanging  

211. Artikel 3 Richtlijn Consumentenkoop bepaalt dat de verkoper jegens de consument 

aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de 

goederen. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze 

herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen behalve als dat onmogelijk of 

buiten verhouding zou zijn. De consument kan daarna eisen dat de prijs op passende wijze 

wordt verminderd of dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Deze aanpak is niet alleen 

overgenomen in het BW, maar ook in bijzonder veel andere lidstaten419.  

212. Bij een gebrek aan overeenstemming heeft de consument ‘in eerste instantie’ recht op de 

herstelling of de vervanging van het goed, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding is. Men 

geeft hiermee duidelijk te kennen dat er een strikte sanctiehiërarchie in acht moet worden 

genomen420. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en 

het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast 

voor de consument plaatsvinden. Ook tussen deze primaire rechtsmiddelen heeft men geen vrije 

keuze. Het verbod op rechtsmisbruik legt deze vrije keuze aan banden. De consument mag geen 

herstelling of vervanging verlangen, indien herstelling of vervanging onmogelijk of buiten 

verhouding zijn. Een vorm van genoegdoening wordt geacht buiten verhouding te zijn indien ze 

voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van 

genoegdoening onredelijk zijn, gelet op een aantal omstandigheden421. Deze omstandigheden 

zijn de waarde die het goed zonder gebrek aan overeenstemming zou hebben, de ernst van het 

gebrek aan overeenstemming, de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet 

mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument. Wat dient te worden verstaan onder de 

vereiste van ‘onmogelijkheid’, wordt niet verduidelijkt door de Richtlijn.  

213. Het Hof van Justitie besliste echter in de zaak Weber, dat de koper in principe niet het recht 

ontzegd kan worden op deze primaire voorkeursremedies, zelfs indien hieraan buitensporige 

kosten zijn verbonden422. De rechter mag het recht van de consument wel beperken, in die zin 

                                                             
418 Zie in die zin R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “Remedies under the optional Common European Sales 

law”, I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 228.; Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO’s over een voorstel voor een 
Verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, 
http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20N%2
0HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf, 2012, 9.   

419 Het gaat oa om Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, 
Zweden en het VK zie H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 
2008, 675. 

420 Deze sanctieregeling wijkt duidelijk af van het Weens Koopverdrag; S. STIJNS, “Nieuwe regels voor 
de verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-conformiteit”, in J. HERBOTS EN A. 
VERBEKE (eds.), Bijzondere Overeenkomsten, Themis 2002-2003, 16-17, nr.28 

421 Artikel 3(3) Richtlijn Consumentenkoop  
422 H.v.J. 16 juni 2011, zaken C-65/09 en C-87/09, Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer en Ingrid Putz 

v.  Medianess Electronics GmbH 

http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20N%20HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf
http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20N%20HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf
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dat de verkoper slechts een evenredig gedeelte van de kosten moet dragen. De koper moet in 

een dergelijk geval wel de optie worden gelaten om in plaats van de vervanging te kiezen voor 

een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst. De vervanging en het 

herstel hebben in principe een kosteloos karakter voor de koper. Het is de verkoper die de 

kosten draagt. De koper is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het niet-conform 

goed.  

214. Een aantal landen hebben de strikte hiërarchie niet overgenomen in hun nationale 

wetgeving en geven onmiddellijk het recht aan de koper om de overeenkomst te beëindigen. Het 

gaat om Portugal, Griekenland en Litouwen. Het VK en Ierland kennen het ‘right to reject’. Dit 

houdt in dat dat de consument de goederen mag weigeren en zijn geld terugkrijgt, zonder eerst 

herstel of vervanging te verzoeken. Dit recht dient wel uitgeoefend te worden binnen een 

‘redelijke termijn’423. Dit ‘right to reject’ is een bijzonder sterke remedie, aangezien consumenten 

in het algemeen niet geneigd zijn hun rechten af te dwingen voor een rechtbank. Voor de 

rechtszekerheid zou het wel beter zijn om die termijn duidelijk af te bakenen.   

4.1.2 Passende prijsvermindering of ontbinding  

215. In een aantal situaties kan de consument een passende prijsvermindering of de ontbinding 

van de koopovereenkomst verlangen. Het gaat om de situaties waarbij de koper geen aanspraak 

kan maken op herstelling of vervanging, de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot 

genoegdoening is overgegaan en de verkoper niet zonder ernstige overlast voor de consument 

tot genoegdoening is overgegaan424. De ontbinding van de overeenkomst kan niet worden 

verlangd indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is425. Er zijn een aantal 

lidstaten waar het ontbindingsrecht veel ruimer is opgevat en ontbinding zelfs gerechtvaardigd 

is bij een gering gebrek aan overeenstemming426. Dit is een serieus nadeel voor de verkoper. In 

België wordt het recht op prijsvermindering of ontbinding aanzien als subsidiaire 

vorderingsmogelijkheid (artikel 1649quinquies §3 BW).  

216. Overweging 15 van de Richtlijn Consumentenkoop bepaalt dat het de lidstaten vrij staat te 

bepalen dat elke terugbetaling aan de consument kan worden verminderd teneinde rekening te 

houden met het gebruik dat de consument van het goed heeft gehad sedert het hem is 

afgeleverd. Dit is een omstreden bepaling in de Richtlijn. Veel auteurs opperen dat een dergelijke 

bepaling ertoe leidt dat de consument geen gebruik gaat maken van zijn rechten. In artikel 

1649quinquies §3 laatste lid wordt hiermee rekening gehouden in het Belgische recht. Er 

bestaan verschillende opvattingen over hoe deze vermindering berekend dient te worden.   

4.1.3 Aanvullende schadevergoeding 

217. Artikel 8 van de Richtlijn Consumentenkoop bepaalt dat de uit de richtlijn voortvloeiende 

rechten uitgeoefend worden onverminderd andere rechten die de consument krachtens 

nationale voorschriften inzake contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid kan doen 

gelden. Artikel 1645 BW bepaalt dat de verkoper die de gebreken van de zaak kende, niet alleen 

gehouden is tot teruggave van de prijs die hij ervoor heeft ontvangen, maar bovendien tot 

vergoeding van alle schade aan de koper. De consument heeft dus recht op een aanvullende 

                                                             
423 The Law Commission and The Scottish Law Commission, “An optional Common European Sales 

Law: advantages and problems, advice to the UK government”, 2011, 59. 
424 Artikel 3(5) Richtlijn Consumentenkoop  
425 Artikel 3(6) Richtlijn Consumentenkoop  
426 Het gaat oa om Tsjechië, Estland, Portugal, Slovenië en het VK.  
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schadevergoeding indien hij andere schade heeft geleden. Bij een beroepsverkoper mag men er 

van uitgaan dat hij het gebrek kent, zodat de koper van die bewijslast wordt ontheven427. Dit 

vermoeden kan evenwel weerlegd worden. Ook in andere lidstaten heeft men de mogelijkheid 

om zijn rechten te laten gelden en maakt men aanspraak op schadevergoeding.  

4.2 Het GEK   

218. Het GEK geeft een overzicht van de rechtsmiddelen van de koper in artikel 106. Het 

voorziet niet in een hiërarchie, in tegenstelling tot de Richtlijn (supra nr. 211-214). De koper is 

dus in principe vrij om te kiezen tussen herstel en vervanging of om over te gaan tot ontbinding, 

prijsvermindering of schadevergoeding, mits voldaan aan de voorwaarden. De sancties komen 

overeen met de Richtlijn Consumentenkoop. Het is de partijen niet toegestaan ten nadele van de 

consument de toepassing van het hoofdstuk betreffende de rechtsmiddelen van de koper uit te 

sluiten of van het hoofdstuk af te wijken of de gevolgen ervan te wijzigen voordat de handelaar 

door de consument op het ontbreken van conformiteit is gewezen. De bepalingen omtrent de 

rechtsmiddelen hebben aldus een dwingend karakter.   

4.2.1 Keuze tussen herstel en vervanging  

219. De consument heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen herstel en vervanging, tenzij de 

gekozen oplossing onwettig of onmogelijk zou zijn of, in vergelijking met de andere beschikbare 

oplossing, voor de verkoper onevenredige kosten met zich zou brengen gelet op een aantal 

factoren428. Het gaat om de waarde die de goederen zouden hebben wanneer de conformiteit 

niet zou ontbreken, het belang van het ontbreken van conformiteit en de vraag of de alternatieve 

oplossing zou kunnen worden voltooid zonder aanzienlijke overlast voor de consument. De 

koper hoeft ook hier geen vergoeding te betalen voor enig gebruik dat van het vervangen object 

in de aan de vervanging voorafgaande periode is gemaakt. De verkoper moet het vervangen 

object op eigen kosten terugnemen. Wanneer herstel of vervanging gevorderd wordt, kan de 

consument geen andere rechtsmiddelen aanwenden gedurende een redelijke termijn van 

maximaal dertig dagen. De consument kan echter gedurende die termijn de nakoming 

opschorten 429 . Of een termijn van dertig dagen volstaat, zal moeten blijken uit de 

omstandigheden. Men kan zich evenwel inbeelden dat in grensoverschrijdende transacties deze 

termijn vrij kort is.   

4.2.2 Prijsvermindering en ontbinding  

220. Artikel 120(1) GEK bepaalt dat een koper die de nakoming aanvaardt die niet conform de 

overeenkomst is, de prijs kan verminderen. Deze vermindering moet in verhouding staan tot de 

waardevermindering van dat wat op het tijdstip van nakoming ter nakoming werd ontvangen in 

vergelijking met de waarde van dat wat zou zijn ontvangen wanneer de nakoming conform de 

overeenkomst was geweest. De koper wordt dankzij deze bepaling in een bijzonder sterke 

positie geplaatst. Hij mag namelijk zelf de prijsvermindering gaan bepalen, aan de hand van de 

erg vage vereiste dat de vermindering ‘in verhouding’ moet staan. Is de verkoper niet akkoord, 

dan zal hij de consument voor de rechtbank moeten dagen. Dit wijkt af van de Belgische 

                                                             
427 Cass. 17 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1205; S. STIJNS, “De nieuwe regels voor de verkoop aan de 

consument: de wettelijke garantie bij niet conformiteit” in J. HERBOTS EN A. VERBEKE (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten, Themis 2002-2003, Brugge, Die Keure, 22. 

428 Artikel 111(1) GEK  
429 Artikel 11(2) GEK; over het recht om de nakoming op te schorten (supra nr. 126)   
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wetgeving430. De onderhandelingsmacht gaat in realiteit eerder toekomen aan de verkoper, 

waardoor de bepaling in de praktijk weinig gevolgen gaat hebben. Een online overeenkomst gaat 

steeds tot gevolg hebben dat de consument op voorhand moet betalen, waardoor enkel de 

bepaling in artikel 120(2) GEK relevant is. De koper die reeds een prijs betaald heeft, zal het 

teveel betaalde van de verkoper moeten terugvorderen.    

221. De koper heeft bovendien de mogelijkheid om in geval van niet-conformiteit, de ontbinding 

van de overeenkomst te vorderen. Hij hoeft dus niet eerst te verzoeken om herstel of 

vervanging, waar dat onder de Richtlijn Consumentenkoop wel het geval is. Een voorwaarde die 

het GEK wel oplegt is dat het ontbreken van conformiteit niet onbeduidend mag zijn431. Wat een 

onbeduidende niet-conformiteit inhoudt, wordt overigens niet verder gedefinieerd. Het zal 

bijgevolg wederom aan de rechtspraak toekomen deze open norm verder in te vullen. Artikel 

119 GEK dat de verplichting oplegt voor de koper om kennis te geven van de ontbinding binnen 

een redelijke termijn, is niet van toepassing op de consument. Het ruim ontbindingsrecht houdt 

een belangrijk nadeel in voor de verkoper. De idee dat goederen jaren na gebruik opnieuw 

verscheept moeten worden van het ene deel van Europa naar het andere, maakt het voor de 

verkoper moeilijker om het risico in te schatten.  

Het nadeel van het lange recht op beëindiging (supra nr. 207) is dat de koper in sommige 

gevallen een vergoeding gaat moeten betalen voor het gebruik dat hij heeft gehad van de 

goederen. Artikel 174(1) GEK bepaalt dat de ontvanger die gebruik heeft gemaakt van goederen 

de wederpartij de geldswaarde moet betalen van het gebruik met betrekking tot die periode 

waarin de ontvanger de grond voor de vernietiging of de ontbinding heeft veroorzaakt. Betaling 

voor gebruik is ook verschuldigd wanneer de ontvanger, voor de aanvang van die periode, de 

grond voor vernietiging of ontbinding kende. Als laatste is betaling ook verschuldigd voor elke 

periode waarin gelet op de aard van de goederen, de aard en hoeveelheid van het gebruik en de 

beschikbaarheid van andere rechtsmiddelen dan ontbinding, onbillijk zou zijn de ontvanger het 

gebruik om niet van de goederen voor die periode toe te staan.  Deze bepaling is complex en heel 

vaag, waardoor ze aanleiding kan geven tot discussies en problemen.  

4.2.3 Schadevergoeding  

222. Wanneer de verkoper een verbintenis niet nakomt, kan de koper schadevergoeding 

vorderen432. De bepalingen inzake schadevergoeding liggen vervat in een apart hoofdstuk van 

het GEK, namelijk in hoofdstuk 16. Deze bepalingen zijn nieuw in vergelijking met de Richtlijn 

Consumentenkoop (supra nr. 217)433. De mogelijkheid voor de koper om schadevergoeding te 

vorderen, is niet onderworpen aan hiërarchie. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een 

voorbeeld.  

Een Duitse consument gaat over tot de aankoop van een bijzonder dure speciale 

schoenenkast op een Belgische website. Wanneer de consument de kast in elkaar aan het 

                                                             
430 Artikel 1649quinquies, §3 BW bepaalt dat de consument het recht heeft een prijsvermindering ‘te 

eisen’.  
431 Een consument gaat het contract dus sneller kunnen ontbinden dan een handelaar die enkel 

gerechtvaardigd is het contract te ontbinden in geval van een fundamentele niet- conformiteit 
(supra nr.130). 

432 Artikel 106(1)(e) GEK en artikel 159(1) GEK  
433 Voor een vergelijking tussen het Belgisch recht en het GEK zie R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, 

“Remedies under the optional Common European Sales Law”, I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The 
Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 240-244.  
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steken is, wordt het duidelijk dat er twee essentiële planken ontbreken. Aangemoedigd door 

zijn vrouw die de kast onmiddellijk in gebruik wil nemen, contacteert hij een lokale 

schrijnwerker om het probleem op te lossen. Deze herstelt het gebrek en maakt een factuur 

op van 100 euro. De man wil de kosten vergoed zien. Op basis van artikel 159(1) GEK en 

artikel 106(1)(e) GEK zal hij zijn kosten vergoed zien. Bij toepassing van het Duitse recht 

heeft de koper er geen recht op434. Hij had namelijk eerst de mogelijkheid moeten geven aan 

de verkoper het gebrek te herstellen.  

4.3 Rechtseconomische analyse van de rechtsmiddelen in het GEK   

223. Aangezien er geen hiërarchie is in het GEK, wordt aan de verkoper niet de mogelijkheid 

gegeven om het gebrek te herstellen. Dit kan nadelig uitvallen voor de verkoper. Het gevolg van 

de toepassing van het GEK is dat de consument in de meerderheid van de gevallen het recht 

heeft de overeenkomst te ontbinden en zijn geld terug te eisen. Een rationele koper gaat normaal 

gezien steeds een afweging maken tussen de verschillende rechtsmiddelen435. Twee hypothesen 

zijn dan mogelijk. Dit wordt duidelijk met een voorbeeld.  

Een buitenlandse consument koopt een droogkast aan voor 500 euro bij een Belgische 

verkoper. Na vijf maand ziet ze deze droogkast op een beurs staan voor 600 euro. Ze stelt dat 

de droogkast een gebrek vertoont. Aangezien het gebrek vermoed wordt aanwezig te zijn op 

het ogenblik van de koop de eerste zes maand, draagt ze de bewijslast niet. Als rationele 

koper, zal ze verzoeken het gebrek te herstellen. Voor de verkoper brengt dit een kost van 

50 euro met zich mee.  

Stel dat ze de droogkast op dezelfde beurs ziet staan voor 300 euro. In dat geval zal ze de 

koop willen ontbinden, en krijgt ze 500 euro terug. De verkoper die het goed terugneemt, 

herstelt het gebrek en kan de droogkast tweedehands nog verkopen voor 200 euro. 

Bijgevolg lijdt hij een verlies van 350 euro.  

Zoals duidelijk blijkt uit het voorbeeld, kan de prijs van het goed op de markt zowel gestegen als 

gedaald zijn. Dit gaat in belangrijke mate een invloed hebben op de keuze van de koper. In 

bovenstaand voorbeeld werd dan nog geen rekening gehouden met het feit dat consumenten 

vaak na een bepaalde termijn inzien dat het goed toch niet de verwachtingen die ze hadden kan 

inlossen436. Ook dan gaan ze kiezen voor de tweede optie. Wij denken dat de verkoper op deze 

manier te sterk onderhevig is aan opportunistische overwegingen van de koper437.  

§4 HERROEPINGSRECHT  

224. De Richtlijn Consumentenrechten bevat bepalingen ivm het herroepingsrecht. Deze 

richtlijn zal waarschijnlijk in werking treden voor het GEK. Vandaar dat op dit punt de 

vergelijking tussen de richtlijn en het GEK gerechtvaardigd is. Met de omzetting in het 

vooruitzicht wordt nagegaan of er eventuele verschillen zijn die uitdraaien in het voordeel van 

                                                             
434 De consument kan zich niet beroepen op de betere bescherming in het Belgische recht, aangezien 

het Belgisch recht dezelfde bepaling kent. 
435 R. WAGNER, “Termination and cure under the Common European Sales Law: avoiding pitfalls in 

contract remedies”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049 , 2012, 15-18.  
436 Men mag niet vergeten dat de consument uiteindelijk reeds een herroepingsrecht toegekend 

wordt, voor aankopen die niet voldoen aan hun ‘behoeften’ . 
437 

In diezelfde zin R. WAGNER, “Termination and cure under the Common European Sales Law: 
avoiding pitfalls in contract remedies”, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049 , 2012, 15-18. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2083049
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de verkoper. De huidige Belgische wetgeving ligt voorlopig nog vervat in de wet 

marktpraktijken438. Het is echter niet nodig om op zoek te gaan naar wetgeving in de 

verschillende lidstaten, aangezien de Europese wetgever bewust geopteerd heeft voor een 

richtlijn gebaseerd op maximale harmonisatie439. 

225. De ratio van het herroepingsrecht is dat de consument een periode wordt gegund waarin 

hij kan terugkomen op zijn aankoop440. Op die manier gaat men impulsaankopen tegen en heeft 

men de mogelijkheid het voorwerp van de koop te inspecteren bij aankoop op afstand. De 

verkoper is best gediend met een zo beperkt mogelijk herroepingsrecht. Voor hem brengt dit 

recht onzekerheid met zich mee, omdat hij gedurende deze periode niet weet of de consument 

het goed al dan niet wenst te houden. Wanneer de consument het goed niet wenst te houden, is 

hij verplicht het goed terug te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe koper. Bovendien 

draagt de verkoper ook het risico als er iets fout gaat441.  

226. Tussen de Richtlijn Consumentenrechten en het GEK vallen vooral de gelijkenissen op. 

Enkel de kern en een aantal aspecten waar de verkoper op zal moeten letten bij het sluiten van 

overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten worden 

belicht. De consument beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om zonder 

opgave van redenen de overeenkomst te herroepen442. Indien de overeenkomst de levering van 

zaken betreft, begint de termijn te lopen op het moment dat de consument de goederen in 

ontvangst neemt443. De Richtlijn Consumentenrechten bepaalt dat de termijn ook begint te lopen 

indien een door de consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt. Het 

zou de uniformiteit ten goede komen, moest het GEK deze bepaling overnemen. De bedenktijd 

voor diensten, via leidingen geleverd water of geleverde energie of niet op een duurzame drager 

geleverde digitale inhoud, gaat lopen op het moment van contractsluiting.  

227. De Belgische verkoper die gewoon is van te handelen in overeenstemming met de wet 

marktpraktijken zal zich voor twee zaken moeten hoeden. Enerzijds is het zo dat de definitie van 

een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst ruimer is444. Een publiek toegankelijke 

plaats dient niet als verkoopruimte te worden beschouwd. Indien een verkoper de consument 

benadert op straat dan beschikt de consument over een herroepingsrecht. Wanneer de 

consument het bezoek van de onderneming vooraf en uitdrukkelijk gevraagd heeft met de 

bedoeling te onderhandelen over de aankoop van dat goed of van die dienst beschikt hij ook 

over een herroepingsrecht. Anderzijds moet  de handelaar de consument op duidelijke en 

begrijpelijke wijze informeren wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de 

                                                             
438 Dit in afwachting van een Wetboek Economisch Recht (WER) 
439 Overweging 7 Richtlijn Consumentenrechten  
440 H. MICKLITZ, J. STUYCK, en E. TERRYN, Cases, materials and tekst on consumer law, Oxford, Hart 

Publishing, 2010, 239.  
441 Artikel 14(5) Richtlijn Consumentenrechten; R. STEENNOT, “The right of withdrawal under the 

Consumer Rights Directive as a tool to protect consumers concluding distance contract”, 
Computer Law & Security Law 2013, 115.  

442 Dit is een uniformering in het nadeel van de verkoper, aangezien er vroeger sprake was van een 
verschillende herroepingstermijn voor overeenkomsten op afstand (14 kalenderdagen) en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten (7 werkdagen)   

443 Artikel 42(1)(a) GEK  
444 Zie over deze uitbreiding en waarom ze gerechtvaardigd is R. STEENNOT, “The right of withdrawal 

and unfair contract terms under the proposal for a Comman European Sales Law”, in I. CLAEYS en 
R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013,  7-8.   
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termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier 

verstrekken445. Heeft hij deze informatie niet verstrekt, dan loopt de herroepingstermijn af 

twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn446. Stel dat de 

consument in deze situatie besluit om na enkele maanden de overeenkomst te herroepen, dan 

moet hij ook niet instaan voor de waardevermindering die het goed heeft ondergaan. Een 

vergoeding voor het gebruik dat hij heeft gehad gedurende die periode, is wel mogelijk447. De 

verkoper kan deze situatie remediëren en binnen de twaalf maanden de informatie alsnog 

verstrekken, waarbij de herroepingstermijn dan verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de 

consument de informatie heeft ontvangen448. De erg strenge sanctie waarbij het goed of de 

dienst kan worden behouden zonder terugbetaling en zonder teruggave, geldt dus niet 

(langer)449.  

228. Het GEK komt ongeveer neer op de Richtlijn Consumentenbescherming van 2011. Deze 

Richtlijn is gebaseerd op het principe van maximale harmonisatie, waardoor lidstaten niet 

langer de mogelijkheid hebben om af te wijken van de bepalingen van de Richtlijn. Na omzetting 

van deze Richtlijn in het recht van de lidstaten zal er geen verschil zijn tussen een keuze voor het 

GEK en het recht in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. De verkoper kan op dit 

punt dus net zo goed opteren voor het GEK.  

§5 ONEERLIJKE BEDINGEN  

1 DE RICHTLIJN ONEERLIJKE BEDINGEN 

229. De Europese wetgeving inzake oneerlijke bedingen is gebaseerd op een Richtlijn van 1993, 

de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Met deze richtlijn werden twee doelstellingen voorop gesteld. 

Enerzijds wou men de consument aanmoedigen om over de grenzen heen aankopen te doen, 

door hem het vertrouwen te geven dat er binnen de Europese Unie geen plaats is voor oneerlijke 

bedingen450. Anderzijds wou men ook verkopers helpen die geconfronteerd worden met 

transactiekosten en onzekerheid of bepaalde bedingen al dan niet geldig zijn onder de wetgeving 

van een andere lidstaat. Aangezien deze richtlijn uitging van het principe van minimale 

harmonisatie, hadden lidstaten de mogelijkheid om meer bescherming te voorzien in hun 

nationale wetgeving451. Veel lidstaten hebben hier ook gebruik van gemaakt452. Dit ondermijnt 

het doel dat met de richtlijn werd getracht te bekomen. Het probleem van marktfragmentatie 

waarbij men zich als handelaar gaat moeten informeren, wat onzekerheid en kosten met zich 

meebrengt, blijft aldus bestaan453.   

                                                             
445 Artikel 6 lid 1 h) Richtlijn Consumentenrechten 
446 Artikel 10 lid 1 Richtlijn Consumentenrechten 
447 Met betrekking tot deze vergoeding zie H.v.J. 3 september 2009, zaak nr. C.489/07, Pia Messner v. 

Firma Stefan Krüger, http://curia.europa.eu; P. ROTT, “The balance of interest in distance selling 
law- case note on Pia Messner v. Firma Stefan Krüger”, European Review of Private Law 2010, 185-
194.  

448 Artikel 10 lid 2 Richtlijn Consumentenrechten  
449 Artikel 46 WMPC; Zie ook R. STEENNOT, “The right of withdrawal and unfair contract terms under 

the proposal for a Comman European Sales Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common 
European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 12-13.  

450 Overweging 5 Richtlijn Oneerlijke Bedingen  
451 C. TWIGG-FLESNER, “No sense of purpose or direction? The modernization of European Consumer 

Law”, European Review of Consumer Law 2007, 204.  
452 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 341-438. 
453 P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 6.  

http://curia.europa.eu/
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230. Op het ogenblik dat de richtlijn werd aangenomen was er reeds nationale wetgeving in de 

lidstaten. De richtlijn kan dan ook beschouwd worden als een compromistekst van de 

verschillende benaderingen, maar kent een sterke invloed uit de Duitse, Franse en Engelse 

wetgeving. Het toepassingsgebied wordt beperkt. Het gaat enkel om overeenkomsten tussen 

verkopers en consumenten en enkel niet individueel onderhandelde bedingen worden aan 

toetsing onderworpen454. Ter verhoging van het niveau van consumentenbescherming hebben 

enkele lidstaten dit toepassingsgebied verruimd455. Ook individueel onderhandelde bedingen 

worden dan aan toetsing onderworpen. Het gaat om een aantal Noorse landen (Denemarken, 

Finland, Zweden) alsook om Frankrijk, België, Luxemburg, Malta, Letland, Slovenië en 

Tsjechië456. 

231. In bijlage bevatte deze richtlijn een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen die 

als oneerlijk kunnen worden aangemerkt457 . Lidstaten zijn elk op een andere manier 

omgesprongen met deze lijst. Griekenland en Oostenrijk hebben bijvoorbeeld enkel een lijst met 

zwarte bedingen, bedingen die altijd oneerlijk zijn. In de meeste lidstaten heeft men twee lijsten, 

een lijst met voorwaarden die altijd oneerlijk zijn en een lijst met voorwaarden die vermoed 

worden oneerlijk te zijn tot bewijs van het tegendeel door de handelaar. Gezien dit kluwen doet 

de verkoper er best aan om al deze bedingen gewoonweg te mijden. Nu, zelfs wanneer hij dit 

doet, is hij nog niet zeker dat zijn voorwaarden niet oneerlijk zijn. Lidstaten hebben zich 

namelijk niet altijd beperkt tot bedingen in de richtlijn en hebben de lijsten uitgebreid458.   

2 HET GEK  

232. In het GEK ligt de regeling inzake oneerlijke voorwaarden in overeenkomsten tussen een 

handelaar en een consument vervat in artikelen 82 tem 85. Artikel 82 en 83 GEK handelen over 

voorwaarden die niet afzonderlijk onderhandeld zijn. Men gaat ervan uit in artikel 7(1) GEK dat 

een voorwaarde niet afzonderlijk onderhandeld is wanneer deze door een partij is bedongen en 

de wederpartij de inhoud ervan niet heeft kunnen beïnvloeden. De bewijslast dat over een door 

de handelaar bedongen voorwaarde van de overeenkomst afzonderlijk is onderhandeld, ligt bij 

de handelaar459. De beoordeling blijft een feitelijk gegeven voor de rechter, die rekening zal 

houden met de concrete omstandigheden van het geval. Bovendien is het zo dat voorwaarden 

van een overeenkomst die door een partij zijn bedongen en waarover niet afzonderlijk 

onderhandeld is, alleen tegen de wederpartij kunnen worden ingeroepen wanneer die partij 

daarvan op de hoogte was of wanneer de partij die de voorwaarden heeft bedongen, redelijke 

maatregelen heeft getroffen om deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst onder de 

aandacht van de wederpartij te brengen. In betrekking tussen een handelaar en een consument 

is de enkele verwijzing naar de voorwaarden van de overeenkomst in een schriftelijke 

overeenkomst onvoldoende om deze voorwaarden onder de aandacht van de consument te 

brengen, zelfs niet wanneer die consument de overeenkomst ondertekent. Deze term hoeft niet 

noodzakelijk unfair te zijn. Als de verkoper geen redelijke stappen ondernomen heeft om de 

aandacht te vestigen op deze voorwaarden, dan zijn ze niet bindend voor de consument, 

ongeacht de inhoud ervan. 

                                                             
454 P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 4. 
455 Artikel 8 Richtlijn Oneerlijke Bedingen  
456 H. SCHÜLTE-NOLKE, EC Consumer law compendium University of Bielefeld 2008, 353-354. 
457 Artikel 3, lid 3 Richtlijn Oneerlijke Bedingen  
458 Dit gebeurde oa in België, Estland, Malta, Portugal en Spanje.   
459 Artikel 7(4) GEK  
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233. In artikel 84 staan de voorwaarden die altijd oneerlijk zijn, de zogenaamde zwarte lijst. In 

artikel 85 staan die voorwaarden van overeenkomsten die vermoed worden oneerlijk te zijn, de 

grijze lijst. Aangezien de voorwaarde van het ‘afzonderlijk onderhandeld’ zijn hier niet 

terugkomt, vermoeden we dat deze bepalingen betrekking hebben op alle voorwaarden, 

ongeacht of ze afzonderlijk onderhandeld zijn of niet460. Deze lijsten bevatten meer clausules dan 

voorzien in de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. De opname van een voorwaarde op deze ‘zwarte’ of 

‘grijze’ lijst stemt zeker niet altijd overeen met de lijsten in nationale wetgeving na omzetting 

van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Voorwaarden die in het GEK op de lijst met grijze bedingen 

staat, staan in sommige lidstaten op de zwarte lijst. Voor de verkoper heeft dit als grote voordeel 

dat hij zich weinig vragen gaat moeten stellen over dit nationale recht, en zich kan baseren op de 

bepalingen die vervat liggen in het GEK. Als een term niet onder de zwarte of de grijze lijst valt, 

kan het enkel gezien worden als oneerlijk wanneer ze in strijd is met de goede trouw en de 

redelijkheid en billijkheid en het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende 

rechten en verbintenissen aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument461. De voorwaarde 

mag wel niet individueel onderhandeld worden (supra nr. 232).  

234. In het GEK is duidelijk dat bij de beoordeling van de oneerlijkheid van een voorwaarde van 

een overeenkomst rekening gehouden wordt met de omstandigheid waarin de overeenkomst 

werd gesloten462. Er moet dus geen rekening gehouden worden met omstandigheden die zich 

voordoen nadat het contract werd gesloten zoals dat wel het geval is in Noorse landen zoals 

Denemarken en Estland.  

3 WAAR DE BELGISCHE VERKOPER REKENING GAAT MEE MOETEN HOUDEN 

235. Stel dat men als Belgische verkoper besluit zowel goederen aan te bieden op de Belgische 

markt als op de buitenlandse markt, dan gaat men alert moeten zijn voor bepalingen die 

afwijken van de wet marktpraktijken463. De verkoper kan er steeds voor opteren om één set van 

algemene voorwaarden te hanteren voor al zijn transacties. In dat geval zal hij zich richten tot 

die bepalingen die het meest consumentenbescherming bieden. Hij kan er echter ook voor 

kiezen om een onderscheid te maken tussen binnenlandse en buitenlandse consumenten. Het is 

daarom van belang te wijzen op de grootste verschillen tussen het GEK en de Belgische wet 

marktpraktijken.  

236. Het grootste verschil zit in twee bepalingen die verband houden met de beslechting van 

geschillen. In België kan je als verkoper nog gaan vereisen dat geschillen beslecht worden voor 

een arbitrage-instantie464. Deze voorwaarde kan enkel worden aangevallen op basis van de open 

norm. In het GEK is het zo dat wanneer men een consument verplicht om eventuele geschillen 

uitsluitend voor te leggen aan een arbitragesysteem waarin niet algemeen is voorzien in 

wettelijke bepalingen, deze voorwaarde in een overeenkomst altijd als onredelijk wordt 

                                                             
460 In dezelfde zin zie R. STEENNOT, “The right of withdrawal and unfair contract terms under the 

proposal for a Comman European Sales Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common 
European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 140.  

461 Artikel 83(1) GEK 
462 Artikel 84(2)(c) GEK 
463 Voor een vergelijking tussen de Belgische wet marktpraktijken en het GEK zie R. STEENNOT, “The 

right of withdrawal and unfair contract terms under the proposal for a Comman European Sales 
Law”, in I. CLAEYS en R. FELTKAMP  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 139-154. 

464 Artikel 74, 22° WMPC bepaalt dat het in elk geval onrechtmatig is, dat men de consument doet 
afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming. 
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beschouwd465. Het GEK biedt dus meer bescherming aan de consument, indien men er van zou 

uitgaan dat een arbitrageclausule niet in strijd is met de open norm. In deze context gaat men 

rekening moeten houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie in de Claro case466.  Het is 

ook niet mogelijk om de exclusieve bevoegdheid van alle uit de overeenkomst voortvloeiende 

geschillen toe te kennen aan een gerecht van de woonplaats van de handelaar467. In artikel 74, 

23° WMPC kan men nog steeds opteren voor een rechtbank waar de verkoper gevestigd is.  

237. Overigens zijn er in het GEK een aantal nieuwe bepalingen die niet teruggevonden kunnen 

worden in de WMPC. Veel van deze nieuwe termen kunnen in ons Belgisch recht wel 

aangevochten worden op basis van de open norm. We gaan er dan ook van uit dat het GEK op dit 

vlak niet meer consumentenbescherming biedt.  

238. Er is één bepaling die niet teruggevonden kan worden in het GEK die wel bestaat in de 

WMPC. Het gaat om artikel 74, 17° WMPC. Het is verboden het bedrag vast te leggen van de 

vergoeding verschuldigd door de consument die zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een 

gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de onderneming die in gebreke blijft. In 

België wordt er dikwijls beroep gedaan op deze bepaling om dergelijke clausules nietig te 

verklaren468. Onder het GEK moeten ze aangevochten worden op basis van de open norm. Het 

gaat dus afhangen hoe de rechtspraak van het Hof van Justitie hier tegenover staat. Als het Hof 

van Justitie een dergelijke norm niet ziet als unfair, dan is dit duidelijk in het voordeel van de 

verkoper.  

4 CONCLUSIE  

239. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen was duidelijk slechts een toenadering van de 

verschillende rechtsstelsels. De manoeuvreerruimte voor lidstaten was nog bijzonder groot, 

hetgeen ertoe heeft geleid dat nationale wetgeving disparaat is. Dit brengt een aanzienlijk nadeel 

voor de verkoper met zich mee. In dat opzicht houdt de keuze voor het GEK een verbetering in 

ten opzichte van de huidige situatie. Waar de Richtlijn Oneerlijke Bedingen bovendien slechts 

een indicatieve lijst bevatte, maakt het GEK duidelijk een onderscheid tussen een lijst met 

bedingen die altijd onrechtmatig zijn en een lijst met bedingen die vermoed worden 

onrechtmatig te zijn. Dit houdt een verbetering in van de rechtszekerheid. Bovendien hoeven 

verkopers er niet bevreesd voor te zijn dat een consument in het buitenland opeens veel meer 

bescherming zou krijgen.   

§5 LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT  

240. In artikel 18 en 20 van de Richtlijn Consumentenrechten zijn bepalingen opgenomen die 

betrekking hebben op koopovereenkomsten. Artikel 18 handelt over de levering van de 

gekochte zaken en de gevolgen van het uitblijven ervan. Artikel 20 bepaalt de risico-overgang.  

241. Indien partijen geen afspraken hebben gemaakt betreffende de termijn van de levering, 

dan moet de handelaar de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na 

                                                             
465 Artikel 84(d) GEK 
466 Hof van Justitie 26 oktober 2006, C-168/05 Elisa Maria Mostaza Claro v Centro Movil Milenium 

[2006] 
467 Artikel 84(e) GEK  
468 R. STEENNOT, “Consumentenbescherming: overzicht van rechtspraak en rechtsleer (2003-2007)”, 

Tijdschrift voor Privaatrecht, 295-298. 
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het sluiten van de overeenkomst leveren aan de consument469. Het GEK heeft zich duidelijk laten 

inspireren door deze bepaling, maar door niet dezelfde bewoording te gebruiken is men wel tot 

een verschillend resultaat gekomen. Het GEK bepaalt dat de handelaar de goederen of de digitale 

inhoud dient te leveren niet later dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij 

partijen anders zijn overeengekomen. De nakoming is dus niet onmiddellijk opeisbaar, maar 

slechts na het verstrijken van de termijn van 30 dagen470. De handelaar verkrijgt onder de 

Richtlijn Consumentenrechten een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend 

is indien hij niet aan zijn verplichting voldaan heeft de goederen binnen de 30 dagen na het 

sluiten van de overeenkomst te leveren of op het met de consument overeengekomen tijdstip. 

Pas indien deze termijn niet behaald is, mag de consument de overeenkomst beëindigen. In het 

GEK wordt niet voorzien in een aanvullende termijn. De consument heeft dan ook het recht om 

de overeenkomst op dat ogenblik te ontbinden.  

242. Het risico gaat over van handelaar op consument van zodra hij, of een door hem 

aangewezen derde471, de goederen fysiek in ontvangst heeft gekregen. Diezelfde bepaling kan 

teruggevonden worden in artikel 142(1) GEK dat de risico-overgang bij een 

consumentenovereenkomst bepaalt. Wanneer de consument het vervoer regelt en de handelaar 

deze mogelijkheid niet heeft aangeboden gaat het risico over op het tijdstip waarop de goederen 

aan de vervoerder worden overhandigd472.  

243. De bepalingen omtrent levering en risico-overdracht zijn in het GEK en in de Richtlijn 

Consumentenrechten erg gelijklopend. Nu op dit punt sprake is van volledige harmonisatie, 

zullen nationaal wettelijke bepalingen aangepast moeten worden.   

                                                             
469 Artikel 18 Richtlijn Consumentenrechten 
470 M. LOOS en J. LUZAK  argumenteren dat dit ook zo is onder de Richtlijn Consumentenrechten zie M. 

LOOS en J. LUZAK, “De nieuwe Richtlijn consumentenrechten”, Tijdschrift voor Consumentenrecht en 
Handelspraktijken 2011, 190.  

471 Te denken valt aan een huisgenoot of buren 
472 Artikel 142(4) GEK en artikel 20 Richtlijn Consumentenrechten 
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CONCLUSIE VERKOOP AAN EEN NIET-PROFESSIONELE KOPER   

244. Het consumentenacquis is zeer fragmentarisch van aard. Waar richtlijnen gebaseerd zijn 

op het principe van maximale harmonisatie, is het niet langer nodig om op zoek te gaan naar de 

wetgeving in de verschillende lidstaten. Dat zal zo zijn voor de Richtlijn Consumentenrechten na 

omzetting in nationaal recht. Op het vlak van conformiteit, rechtsmiddelen en oneerlijke 

bedingen brengen de richtlijnen een beduidende onzekerheid met zich mee. Het GEK biedt in dat 

opzicht een grote verbetering, nu de verkoper zich slechts vertrouwd zal moeten maken met het 

Belgisch consumentenrecht voor zijn binnenlandse transacties en het GEK voor zijn 

buitenlandse transacties.  

245. Het voordeel dat ondernemingen zullen ondervinden door voor het GEK te kiezen bij het 

grensoverschrijdend handel drijven met consumenten heeft een zekere prijs. Het GEK wordt 

gekenmerkt door een hoog niveau aan consumentenbescherming. Dit hebben we ondervonden 

door de inhoudelijke bepalingen van het GEK te vergelijken met het toepasselijk nationaal recht.  

Voor wat betreft de taalvoorschriften, precontractuele informatieverplichtingen, oneerlijke 

bedingen en levering en risico-overdracht zijn er weinig verschilpunten tussen het GEK en het 

toepasselijk nationaal recht, zodat dit de verkoper niet kan weerhouden om voor het GEK te 

kiezen. Het begrip conformiteit is in het GEK iets ruimer omschreven dan onder de Richtlijn 

Consumentenkoop. Lidstaten hadden evenwel in het verleden reeds de kans gegrepen om het 

begrip te verruimen. Ook dit kan dus niet aanzien worden als een determinerende beweegreden 

om niet voor het GEK te kiezen.  

Het onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen vloeit voornamelijk voort uit de 

actiemiddelen die voorzien zijn in artikel 106 GEK. Het feit dat de consument niet eerst herstel 

of vervanging moet verzoeken, maar rechtstreeks tot ontbinding van de overeenkomst kan 

overgaan, zou kunnen doorwegen. De enige beperking die hieraan verbonden is, namelijk dat 

het gebrek aan conformiteit ‘niet onbeduidend’ mag zijn, is te zwak en onduidelijk. Het laat de 

koper toe het voordeel te genieten van een steeds veranderende markt en gewijzigde behoeften. 

De verkoper is bovendien gedurende een bijzonder lange termijn aansprakelijk voor het gebrek 

aan conformiteit die veel langer is dan de termijn van twee jaar die wordt gehanteerd in de 

meeste lidstaten. Het feit dat de verkoper, jaren na levering, nog geconfronteerd wordt met een 

conformiteitsgebrek zal leiden tot frustraties. Dat de koper dan ook nog niet de verplichting 

heeft om het gebrek aan conformiteit te melden binnen een bepaalde termijn, doet de balans 

helemaal doorslaan in het nadeel van de verkoper.  

246. Andere aspecten die in rekening  werden gebracht is het feit dat het GEK met zijn vele open 

normen de deur open zet voor uiteenlopende interpretaties. Dit komt de rechtszekerheid niet 

ten goede. Onzekerheden gaan verkopers niet aanmoedigen te kiezen voor een optioneel 

instrument.  

247. Een afweging van de rechtseconomische en de inhoudelijke overwegingen doet ons 

besluiten dat de verkoper niet gebaat is bij de keuze voor het GEK. De transactiekosten die 

voortvloeien uit nationale wetgeving kunnen hoog oplopen. Verkopers ondervinden echter een 

groter nadeel door de keuze voor het GEK, omwille van het hoog niveau aan 

consumentenbescherming. Dit hoog niveau aan consumentenbescherming gaat de verkoper niet 

beloond zien door een betere prijs voor zijn goederen. Consumenten zijn zich immers te weinig 
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bewust van de juridische context die een hogere prijs kunnen rechtvaardigen. Het is vanuit het 

standpunt van de verkoper begrijpelijk dat hij zijn inspanningen beloond wil zien. Zijn voorkeur 

om het consumentenvertrouwen op te krikken zal dan ook eerder uitgaan naar investeringen in 

merknaam en reputatie. Bovendien mag men ook niet uit het oog verliezen dat kmo’s in 

tegenstelling tot grote ondernemingen zich dikwijls slechts willen ontplooien of richten op een 

beperkt aantal lidstaten. Alles bij elkaar genomen zal het voor een kmo dikwijls minder kostelijk 

zijn om zich aan te passen aan de nationale wetgeving die reeds grotendeels geharmoniseerd is.  



  

90 
 

BIBLIOGRAFIE  

WETGEVING  

Verordening 593/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake 

het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb. L. 4 juli 2008, afl. 

177, 6 (Rome I Verordening) 

 

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, 11 oktober 2011, COM(2011) 635 definitief. 

 

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 

bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel in de interne markt, Pb.L. 17 juli 2000, afl. 178, 1-16., (Richtlijn inzake 

elektronische handel) 

 

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 

betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, Pb.L. 23 februari 

2011, afl. 48, 6., (Richtlijn Betalingsachterstand bij Handelstransacties)  

 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 

bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, Pb.L. 7 juli 

1999, afl. 171, 12-16., (Richtlijn Consumentenkoop)  

 

Richtlijn 1993/13/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 21 april 1993, afl. 95, 

29-34., (Richtlijn Oneerlijke Bedingen) 

 

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 

85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L. 22 

november 2011, afl. 304, 64., (Richtlijn Consumentenrechten)  

 

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 

2010, 20.803 (WMPC)  

 

Wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van het Protocol en van de twee 
Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, BS 9 oktober 1987 
(EVO Verdrag) 
 

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, BS 21 september 2004, 68.384.   
 

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van 

kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Pb. L. 124/36  



  

91 
 

RECHTSPRAAK  

1 BUITENLANDSE RECHTSPRAAK  

1.1 HOF VAN JUSTITIE (http://curia.europa.eu) 

H.v.J. 20 januari 2005, zaak nr. C-464/01, Gruber v. Bay Wa AG 

H.v.J. 23 april 2009, zaak nr. C-261/07, VTB-VAB v. Total Belgium 

H.v.J. 3 september 2009, zaak nr. C.489/07, Pia Messner v. Firma Stefan Krüger  

H.v.J. 7 december 2010, zaken C-585/08 en C-144/09, Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter 

GmbH & Co KG and Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller 

H.v.J. 16 juni 2011, zaken C-65/09 en C-87/09, Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer en Ingrid 

Putz v.  Medianess Electronics GmbH 

H.v.J. 6 september 2012, zaak nr. C-190/11, Daniela Mühlleitner/ Ahmad Yusifi & Wadat 

Yusufi 

1.2 DUITSLAND  

Bundesgerichtshof, 23 juli 1997,     

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970723g2.html 

Bundesgerichtshof, 31 oktober 2001,      

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011031g1.html 

Oberlandesgericht Stuttgart, 31 maart 2008, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html 

Oberlandesgericht Hamn, 2 april 2009,     

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1.html 

Oberlandesgericht Karlsruhe, 25 juni 1997, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html 

Oberlandesgericht Saarbrücken, 3 Juni 1998, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980603g1.html  

Oberlandesgericht Düsseldorf, 10 februari 1994, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g2.html  

Oberlandesgericht Koblenz, 11 september 1998, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980911g1.html  

Oberlandesgericht Köln, 21 augustus 1997,   

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970821g1.html  

Oberlandesgericht Koblenz, 18 november 1999, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991118g1.html  

Oberlandesgericht Düsseldorf, 12 maart 1993, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930312g1.html 

Oberlandesgericht Karlsruhe, 25 juni 1997, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html   

Oberlandesgericht Hamn, 5 november 1997, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971105g1.html  

Kammergericht Berlijn, 24 januari 1994,    

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html 

Appellate Court Bamberg, 13 januari 1999, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html 

Court Frankfurt, 16 september 1991,            

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910916g1.html 

http://curia.europa.eu/
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970723g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011031g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980603g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980911g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970821g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991118g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930312g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971105g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910916g1.html


  

92 
 

Landgericht Stuttgart, 13 augustus 1991,         

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910813g1.html 

Landgericht Mönchengladbach, 22 mei 1992, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920522g1.html; 

Landgericht München, 3 juli 1998,                 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890703g1.html  

Landgericht Marburg, 12 december 1995,   

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951212g1.html  

Landsgericht Landshut, 5 april 1995,  

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html  

1.3 US 

Federal District Court, 30 januari 2006,       

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060130u1.html   

1.4 OOSTENRIJK  

Supreme Court, 11 februari 1997,                 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970211a3.html  

Supreme Court, 10 september 2003,             

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030910a3.html  

1.5 ZWITSERLAND  

Tribunal Cantonal de Jura, 3 november 2004, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041103s1.html 

Canton of Ticino Pretere di Locarno Campagna, 27 april 1992, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html  

Handelsgericht des Kantons Zürich, 30 november 1998, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html  

1.6 DENEMARKEN  

District Court Copenhagen, 19 oktober 2007, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071019d1.html 

1.7 ARBITRAGE  

ICC Arbitration Case No. 9887 augustus 1999, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999887i1.html 

Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of 

Commerce and Industry, 24 januari 2000   

2 BINNENLANDSE RECHTSPRAAK  

2.1 RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE  

Cass. 24 september 2009, AR C080346N.  

Cass. 20 november 2008, TBBR 2010,  459-462.  

Cass. 19 oktober 2007, AR C040500F en AR C050403F, Pas. 2007, 1826. 

Cass. 9 oktober 2006, RW 2009-10, 738. 

Cass. 4 juni 2004, AR C030408F 

Cass. 2 mei 2002, RCJB 2004, 300.  

Cass. 28 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 319. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910813g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920522g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890703g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951212g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970211a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030910a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041103s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071019d1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999887i1.html


  

93 
 

Cass. 17 januari 1992, TBH 1993, noot M.E. STORME. 

Cass. 14 maart 1991, Arr.Cass. 1984-85, 446. 

Cass. 18 december 1986, RW 1987-88, 55. 

Cass. 17 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1205. 

Cass. 16 september 1983, RW  1984-85, 464. 

Cass. 29 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 872 en Pas. 1976, I, 832. 

Cass. 8 juni 1962, Pas. 1962, I, 1155. 



  

94 
 

RECHTSLEER  

1 TIJDSCHRIFTEN  

ACKERMANN, T., “Public supply of optional standardized consumer contracts: a rationale for 

the Common European Sales Law”, Common Market Law Review 2013, 11-28.    

 

ALVAREZ ARMAS, E. en DECHAMPS, M., “Arrêt Pammer et Hotel Alpenhof: L’équilibre entre 

consommateurs et professionels dan l’e-commerce”, European Journal of Consumer Law 

2011, 447-453. 

 

BAIRD, D., “Precontractual disclosure duties under the Common European Sales Law”, 

Common Market Law Review 2013, 297-310. 

 

BAR-GILL, O. en BEN-SHAHAR, O., “Regulatory techniques in consumer protection: a critique of 

European consumer contract law”, Common Market Law Review 2013, 109-126. 

 

BASEDOW, J., “Towards a universal doctrine of breach of contract: the impact of the CISG”, 

International Review of Law and Economics 2005, 487-500.  

 

BOELE-WOELKI, K., KEIRSE, A. en KRUISINGA, S., “Naar een contractenrecht voor de Unie, waar de 

Europese regelgever aan moet denken”, NJB 2011, afl. 2, 60.   

 

CAFAGGI, F., “CESL and pre-contractual liability: from a status to a transaction based 
approach?”, Common Market Law Review 2013, 311. 
 

CARTWRIGHT, J., “Choice is good. Really?”, ECRL 2011, 335-349. 

 

CLIVE, E., “A general perspective on the European Commission’s proposal for a regulation on 

a Common European Sales law”,  Maastricht Journal 2012, 126. 

 

DE BAERE, R., Minimale en maximale harmonisatie, onuitg. Rechten Ugent, 2009-10, 46. 

 

DE BOECK, A., “De mondelinge ingebrekestelling” (noot onder Cass. 20 november 2008), TBBR 

2010,  459-462. 

 

DE MEYER, J., “Consumeren zonder grenzen. Nieuwe regels in de Rome-I-Verordening”, NJW 

2010, 1-14.  

 

DORALT, W., “The optional European contract law and why success or failure may depend on 

scope rather than substance”, Max Planck Private Law Research Paper No. 11/9, 1-26., op de 

website van Social Science Research Network, op http://ssrn.com/abstract=1876451 

 

EIDENMÜLLER H., JANSEN, N.,  KIENINGER, E.M., WAGNER, G., en ZIMMERMAN, R., “The Proposal for a 
Regulation on a Common European Sales Law: deficits of the most recent textual layer of 
European contract law”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/14, 25.    
 

http://ssrn.com/abstract=1876451


  

95 
 

EPSTEIN, R., “Harmonization, heterogeneity and regulation, CESL, the lost opportunity for 

constructive harmonization, Common Market Law Review 2013, 207-223.  

 

ERAUW, J., “International koop-verkoop van roerend goed tussen handelaars (onder CISG), 

het nieuwe ipr van contracten en de nieuwe bijzondere verjaringstermijn voor die 

kooptransacties”, Tijdschrift@ IPR.be 2009, www.ipr.be, 82. 

 

FAURE, M., “Towards maximum harmonization of consumer contract law?!?”Maastricht 

Journal 2008, 433-445. 

 

FERRARI, F., “Remarks on the Unicitral Digest’s comments on article 6 CISG”, Journal of Law 

and Commerce 2005-06, 13-37. 

 

FERRARI, F., “Specific topics of the CISG in the light of judicial application and scholarly 

writing”, Journal of Law and Commerce 1995, 66.   

 

FLECHTNER, H.M., “Buyers’ remedies in general and buyers performance-oriented remedies”, 

Journal of Law and Commerce 2005-06, 339-347. 

 

GANUZA J.J. en GOMEZ, F., “Optional law for firms and consumers: an economic analysis of 

opting into the Common European Sales Law, 2013, 29-50.  

 

GABRIEL, H.D., “The buyer’s performance under the CISG: articles 53-60 trends in the 

decisions”, Journal of Law and Commerce 2005-06,  279. 

 

GABRIEL, H.D., “The buyer’s performance under the CISG: articles 53-60 trends in the 

decisions”, Journal of Law and Commerce 2005-06,  281. 

 

GIRSBERGER, D., “The time limits of article 39 CISG”, Journal of law and Commerce 2005, 241-

251. 

 

HESSELINK, M.,  RUTGERS, J.W. en DE BOOYS, T.Q., “The legal basis for an optional instrument of 
European contract law”, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper No. 
2007/04, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091119, 83p. 
 

HONDIUS, E., “The proposal for a European directive on consumer rights: a step forward”, 

European Review of Private Law 2010, 103-127.    

 

HUBBARD, W., “Another look at the eurobarometer surveys”, Common Market Law Review 

2013, 187-206. 

 

KATZ, A.W., “Remedies for breach of contract under the CISG”, International Review of Law 

and Economics 2006, 378-396.    

 

KORNET, N., “The Common European Sales Law and the CISG- Complicating or Simplifying the 

Legal Environment?”, Maastricht European Private Law Institute Working Paper No. 2012/4 

2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012310, 1-18.  

http://www.ipr.be/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091119
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012310


  

96 
 

 

KUIPERS, J., “The legal basis for a European optional instrument”, European Review of Contract 
Law 2011, 545-564.    
 

LANDO, O., “Comments and questions relating to the European Commission’s Proposal for a 

regulation on a common European Sales Law”, European Review of Private Law 2011, 717-

728.   

 

LOOS, M. en LUZAK, J., “De nieuwe Richtlijn consumentenrechten”, Tijdschrift voor 
Consumentenrecht en Handelspraktijken 2011, 184-190. 

 

LOOS, M., “Harmonisatie van het consumentencontractenrecht”, Nederlands Juristenblad 
2011, 408-414.  

 

LOOS, M., “Het begrip “consument” in het Europese en Nederlandse privaatrecht”, WPNR 

2005, 771-772. 

 

LOOS, M., “Scope and application of the optional instrument”, Amsterdam Law School Legal 

Studies Research Paper No. 2011-09, 2011 

 

LOW, G., “How and why we are (not) bothered by the costs of diversity”, European Review of 

Private Law 2010, 285-305.  

 

LOW, G., “The (ir)relevance of harmonization and legal diversity to European contract law: a 

perspective from psychology’, European Review of Private Law 2010, 303. 

 

LOW, G., “Unitas via deversitas. Can the Common European Sales Law harmonize through 
diversity?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012, 132-147. 
 

LOW, G., “Will firms consider a European instrument in contract law?”, European Journal of 

Law and commerce 2012, 521-540.  

 

MAGNUS, U., “CISG and CESL”, Max Planck Private Law Research Paper No. 12/27, 2012, 225-
255. 
 

MAK, V., “Review of the consumer acquis: towards full harmonization?”, European Review of 

Private Law 2009, 58-59. 

 

MICKLITZ, H.W. en REICH, N., “The commission proposal for a “Regulation on a Common 

European Sales Law (CESL)- Too broad or not broad enough?”, EUI Working Paper LAW 

2012, 15. 

 

PACHL, U., “The Common European Sales Law- have the right choices been made? A consumer 

policy perspective”, Maastricht European Private law Institute Working Paper No. 2012/6, 

2012, 1-16.  

 

PEETERS, R., “Overzicht van rechtspraak van het Weens Koopverdrag in België”, RDC 2003, 

111 e.v.  



  

97 
 

 

PIERS, M. en VANLEENHOVE, C., “Gemeenschappelijk Europees kooprecht. Een nieuw instrument 

van uniform toepasselijk recht”, NJW 2012, 1-12.  

 

POSNER, E.A.,  “The questionable basis of the Common European Sales Law: the role of an 

optional instrument in jurisdictional competition”, Common Market Law Review 2013, 261-

276. 

 

ROTT, P. en TERRYN, E., “The proposal for a directive on consumer rights: no single set of 

rules”, Zeitschrift für Europaïsches Privatrecht, 456-488. 

 

RUTGERS, J.W., “De concept-verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht”, 

WPNR 2012, http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-

verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50, 49-50.   

 

SCHLECHTRIEM, P.,, ‘’Subsequent performance and delivery deadlines- avoidance of CISG sales 

contracts due to non-conformity of the goods’’, Pace International Law Review 2006, 83-98. 

    

SCHWENZER, I. en HACHEM, P., “The CISG- successes and pitfalls”, American Journal of 

Comparative Law 2009, 457. 

 

SCHWENZER, I., “The noble month - The story behind the scenery”, European Journal of Law 

Reform 2006, 353. 

 

SCHWENZER, I., “The proposed Common European Sales Law and the Convention for the 

International Sale of Goods, UCC Law Journal 2012, 458-481.   

 

SHIN, C., “Declaration of price reduction under the CISG”, Journal of Law and Commerce 2005-
06, 349-352.  

 

SHKIRA, E., “Comparative study on CISG and CESL obligations and remedies of seller and 
buyer in business to business transactions”, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241, 2012, 1-18.   
 
SMITS, J., “Full harmonization of consumer law? A critique of the Draft Directive on Consumer 
Rights”, European Review of Private Law 2012, 7.  
 

SMITS, J., “Party choice and the Common European Sales Law, or: how to prevent CESL from 

becoming a lemon on the law market”, Maastricht European Private Law Institute Working 

Paper No. 2012/13, 2012, terug te vinden via 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017 

 

SONO, H., “The applicability and non-applicability of the CISG to software transactions”, 2008, 

512-526, terug te vinden via http://www.cisg.law.pace.edu/cisg//biblio/sono6.html  

 

STEENNOT, R., “Consumentenbescherming: overzicht van rechtspraak en rechtsleer (2003-
2007)”, Tijdschrift voor Privaatrecht, 295-298 
 

http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50
http://www.academia.edu/1489368/De_Concept-verordening_voor_een_Gemeenschappelijk_Kooprecht_WPNR_6915_2012_p._49-50
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257241
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060017
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono6.html


  

98 
 

STEENNOT, R., “Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsvoorwaarden bijzonder IPR-Regelen 

consumentenovereenkomsten”, Tijdschrift@IPR.be 2011, www.ipr.be, 152-161  

 

STEENNOT, R., “The right of withdrawal under the Consumer Rights Directive as a tool to 

protect consumers concluding distance contract”, Computer Law & Security Law 2013, 106-

107. 

 

STIJNS, S., TILLEMAN, B., GOOSSENS, W., KOHL, B., SWAENEPOEL, E. en WILLEMS, K., “Overzicht van 

rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming 1999-2006”, TPR 2008, 1417-

1426. 

 

STORME, M.E., “De exceptio non adempleti contractus als uitlegvraag. Uitwerking van enkele 

aspecten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en volgorde van de 

prestaties en bewijslast”, RW 1989-90, 1-29. 

 

TWIGG-FLESNER, C., “No sense of purpose of direction? The modernization of European 

consumer law”, European Review of Consumer Law 2007, 204.   

 

TWIGG-FLESNER, C., “Time to do the job properly-the case for a new approach to EU consumer 

legislation”, Journal of Consumer Policy 2010, via 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1562728, 355-375.  

 

VAN NUFFEL, K., “Het Weens Koopverdrag en dwingend internationaal recht”, Jura Falc., 1998-

1999, 55-76. 

 

VAN OEVELEN, A., “De buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige 

overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard”, (noot onder 

Cass. 2 mei 2002), RW 2002-03, 501.   

 

VOGENAUER, S. en HODGES, C., “Civil justice systems in Europe: implications for choice of forum 

and choice of contract law”, 2008, terug te vinden via 

http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-

%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf 

 

VON BAR, C., CLIVE, E. en SCHULTE-NÖLKE, H.(eds), Principles, definitions and model rules of 

European private law. DCFR, beschikbaar via 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf   

 

WAGNER, G., “Termination and cure under the Common European Sales law: avoiding pitfalls 

in contract remedies, 2012, 1-18.  

 

WALCH, M.,, “Die Vertragsaufhebung im Vorschlag eines Gemeinsamen Europaïschen 

Kaufrechts”, Zeitschrift für Europaïsches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2012, 136. 

WERY, P., “La resolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?” (noot 

onder Cass. 2 mei 2002), RCJB 2004, 300. 

 

mailto:Tijdschrift@IPR.be%202011
http://www.ipr.be/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1562728
http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf
http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/pdfs/Oxford%20Civil%20Justice%20Survey%20-%20Summary%20of%20Results,%20Final.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf


  

99 
 

WHITTAKER, S., “Identifying the legal costs of operation of the Common European Sales Law”, 

Common Market Law Review, 85-108. 

 

WILHELMSSON, T., “Full harmonization of consumer contract law?”, Zeitschrift für Europaïsches 

Privatrecht, 225-229. 

 

ZELLER, B., “The remedy of fundamental breach and the United Nations Convention on the 

International Sale of Goods (CISG)-A principle lacking certainty ?’’, Vindobona Journal of 

International Commercial Law and Arbitration 2007, 219-236.  

 

ZIEGEL, J., “The scope of the convention: reaching out to article one and beyond”, Journal of 

Law and Commerce 2005-2006, 59-73.  

 

2 BOEKEN  

BAECK, J., “Damages and interest under the CESL proposal: not too different from Belgian law” 

in CLAEYS, I. en FELTKAMP, R.  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 185-250. 

 

BAECK, J., “Restitution under the CESL proposal: to be revised”, in  I.CLAEYS en R.FELTKAMP  

(eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 281-298.  

 

BERTRAMS, R.I.V.F. en KRUISINGA S., Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het 

Weens Koopverdrag, Deventer,  Kluwer, 2010, 345 p. 

 

BERTRAMS, R.I.V.F., Koop-Praktijkreeks IPR, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 107 p. 

 

CAMBIE, P., Onrechtmatige bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 478 p.  

 

CHRISTIAENS, A., “Commentaar bij art. 1604 B.W.”, in X., Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl. X dln., 5.   

 

CLAEYS, I., Algemeen verbintenissenrecht, onuitg. Cursus tweede bachelor, Universiteit Gent, 

2010-11, 5 de uitgave, 207 p.  

 

CLAEYS, I., “CESL: issues settled, matters addressed, rules, principles, objectives, and all its 

provisions” in  CLAEYS, I en FELTKAMP, R. (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 17-41.  

 

DE VRIES, G., “Recht op nakoming in het Belgisch en Nederlands contractenrecht” in STIJNS, J.  

en SMITS, J. (eds.), Remedies in het Belgische en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 27-50.  

 

DE WIT, R., “Duties of buyer and seller. Transfer of risk.” in CLAEYS, I. en FELTKAMP, R. (eds.), 

The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 155-184.  

 



  

100 
 

DELVOIE, J. en RENIERS S., “Pre-contractual information in the proposal for a Common 

European Sales Law”, in CLAEYS, I. en FELTKAMP, R. (eds.), The Common European Sales Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 43-73. 

 

DEMUYNCK, I., GASSEE, C., DELARUELLE, G., STEENNOT, R., VAN DEN DAELEN, M.,   DE CONINCK, H. en 

ROMMELAERE, C., De consument in het recht: verwend, verwaand of miskend, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 2003, 282 p.  

 

ERAUW, J., en STORME , Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scienta, 2009, 938 p.  

 

ERAUW, J., CLIJMANS, C., JANSEGERS, K., STORME, H., ROMMELAERE, C. en PIERS, M., Handboek 

Belgisch Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 615 p. 

 

FELTKAMP, R. en VANBOSSELE, F., “Remedies under the optional Common European Sales Law”  

in CLAEYS, I. en FELTKAMP, R.  (eds.), The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 185-250.  

 

HERBOTS J.H.,, De transnationale koopovereenkomst. Het Weense koopverdrag van 1980, 

Leuven, Acco, 1991, 232 p.  

 

HESSELINK, M., “How to opt into the Common European Sales Law? Brief comments on the 

Commission’s proposal for a regulation” in CLAEYS, J. en FELTKAMP, R. (eds.), The Common 

European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 5. 

 

HONNOLD, J., Uniform Law for International Sale under the 1980 United Nations Convention, 

Deventer, Kluwer, 1991, 117 p. 

 

HUBER, P., EN MULLIS, A., The CISG: a new textbook for students and practitioners, Sellier 

European law publishers, 2007, 408 p.  

 

KLIK, P., Conformiteit bij koop, Deventer, Kluwer, 2008, 421 p. 

 

LOOKOFSKY, J., Understanding the CISG in the U.S.A.: a compact guide to the 1980 United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Boston, Kluwer Law 

International, 1995, 171 p.  

 

MICKLITZ,H., REICH, N. en ROTT, P., Understandig EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 378 p. 

 

RAGNO, F., “The Law Applicable in Consumer Contracts under the Rome I Regulation”, in F. 

FERRARI en S. LEIBLE (eds.), Rome I Regulation, München, Sellier, 2009, 377 p.   

 

SCHWENZER, I. en HACHEM, P., “Article 1”, in SCHWENZER, I. (ed.), Schlechtriem & Schwenzer 

Commentary on the UN Convention on Contracts for The International Sale of Goods, Oxford, 

Oxford University Press, 2010, 1576 p.  

 

SCHÜLTE-NOLKE, H., EC Consumer Law Compendium, University of Bielefeld 2008, 845 p. 



  

101 
 

STEENNOT, R., “The right of withdrawal and unfair contract terms under the proposal for a 

comman european sales law”, in CLAEYS, I. en FELTKAMP, R. (eds.), The Common European 

Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 115-153. 

STIJNS, S. en STUYCK, J., Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 165 p. 

 

STIJNS, S., “De buitengerechtelijk ontbinding wegens wanprestatie in de recente rechtspraak 
van het Hof van Cassatie: dan toch gerechtelijk?”, in X., Liber Amicorcum Marcel Fontaine, 
Brussel, Larcier, 2003, 245-278.  
 

STIJNS, S., “Nieuwe regels voor de verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-

conformiteit”, in HERBOTS, J. en VERBEKE, A., (eds.), Bijzondere Overeenkomsten, Themis 2002-

2003, 16-17, nr. 28 

 

STIJNS, S., De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige 

overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p.  

 

STRIKWERDA, L., De overeenkomst in het IPR, Antwerpen- Apeldoorn, Maklu, 2010, 168 p.   

TWIGG-FLESNER, C., A cross-border-only regulation for consumer transactions in the EU. A fresh 

approach to EU consumer law, London, Springer, 2012, 76 p.  

 

UNCITRAL, Digest of case law on the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, 2012, United Nations New York, 714 p.   

 

VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 728 p.  
 

VAN HECKE, G. en LENAERTS, K., Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scienta, 1989, 426 p. 

 

VAN HOUTTE, H., ERAUW, J. en WAUTELET, P., Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 

1997, 377 p. 

 

VAN WECHEM, T.H.M., “Het Weens Koopverdrag en toepasselijkheid van algemene 

voorwaarden”, in B.WESSELS & T.H.M.VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale 

praktijk deel 2, Deventer, Kluwer, 486 p.  

 

VAN WECHEM, T.H.M., Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2007, 
263 p. 
 

WESSELS, B.,  Contracten maken, Mechelen, Kluwer, 2007, 264 p.  

ANDERE 

Policy department citizins’ rights and constitutional affairs, “Consumer protection under the 
proposal for a Common European Sales Law, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-
JURI_NT(2012)462507_EN.pdf, 2012, 10.   
 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-JURI_NT(2012)462507_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462507/IPOL-JURI_NT(2012)462507_EN.pdf


  

102 
 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Advies over een voorstel voor een Verordening 
betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, 
http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20
N%20HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf,  2012, 1-12 
 
UAEPME position on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on a Common Sales Law for the European Union (COM(2011)635 final), 
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_pp_CESL_Nov_2012.pdf, 2012, 1-18  
 
The Law Commission and the Scottish Law Commission, “An optional common European 

Sales Law: advantages and problem- Advice to the UK Government”, 2012, 

http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Common_European_Sales_Law_Advice.pdf, 141 

p.  

http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20N%20HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf
http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2012/677%20N%20HAND%20PRAKT%20-%20Europees%20kooprecht%20A2.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_pp_CESL_Nov_2012.pdf
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Common_European_Sales_Law_Advice.pdf

