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VOORWOORD 

 

Tot het allerlaatste moment heb ik gewacht om dit voorwoord te schrijven. Mijn plan was om 

eerst alle indrukken die ik kreeg bij het creëren van deze masterproef op te slaan, om een 

globaal beeld te krijgen.  

Voor ik in de masterjaren terechtkwam, zag ik de thesis als een gigantisch obstakel dat 

overwonnen dient te worden. Een groot zwart beest dat iedereen belaagt en traumatiseert. Nu 

denk ik daar helemaal anders over. Hoogstwaarschijnlijk omdat ik mijn tijd aan een dergelijk 

interessant onderwerp heb mogen spenderen. Daarvoor gaat mijn dank uit aan mijn promotor 

professor Steennot. Niet enkel voor het boeiende onderwerp, maar ook voor zijn 

toegankelijkheid, de snelheid waarmee hij zijn mailtjes beantwoordt (gewoonlijk binnen het 

kwartier) en zijn nuttige raadgevingen. Naast hem wil ik ook dr. Kristof Maresceau bedanken, 

die zich opwerpt als commissaris en hopelijk een boeiende namiddag tegemoet gaat bij het lezen 

van deze masterproef. 

De tweede indruk die ik kreeg, was de stress bij al mijn lotgenoten. Van hen heb ik veel geleerd. 

Zij waren ook steeds een perfecte uitlaatklep voor mijn eigen zorgen. Gelukkig vond ik steeds 

rust wanneer dat nodig was. Vooral bij mijn ouders, die ik ook bijzonder wil bedanken. Dankzij 

hen kreeg ik de kans om te studeren en zij hebben mij gesteund doorheen deze jaren. Ze hebben 

steeds hun vertrouwen in mij bevestigd, ook wanneer het moeilijker ging dan verwacht op 

studievlak. Dankzij de goede muzieksmaak die ik van hen geërfd heb, kon ik me steeds 

ontspannen, zelfs wanneer de druk groter werd.  

Naast mijn promotoren, lotgenoten en ouders wil ik tenslotte nog een vermelding doen aan de 

vrienden die me mentaal bijgestaan hebben en zich op het einde van de rit opofferden om de, 

toch wel prominent aanwezige, typfouten te helpen wegwerken. Deze blijk van vriendschap 

heeft ertoe geleid dat ik ook op het einde geen overdreven stress-gerelateerde indrukken aan 

mijn masterproef overhoud. 
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INLEIDING 

 

1. U en ik, wij zijn consumenten. We kopen ons brood, onze lunch, onze computer, onze 

auto en nog zoveel meer. Dit zijn transacties die we aangaan met een professionele partij. 

Doorgaans zijn we als consument de zwakkere partij in de overeenkomst. Daarom verdienen wij 

bescherming. Deze bescherming biedt onze wetgever. Transacties gaan we niet alleen in ons 

eigen land aan. We kunnen profiteren van een grotere, Europese markt. Omwille van deze reden 

neemt ook de Europese wetgever zijn consumenten in bescherming. De laatste jaren is heel wat 

te doen geweest omtrent de aanpak van de Europese wetgever op het vlak van het 

consumentenrecht. In het streven naar een Europese interne markt is vandaag een hoofdrol 

weggelegd voor de consument. Dat de bescherming van de consument en de realisatie van een 

interne markt niet altijd goed samengaan, laat de titel van deze masterproef reeds vermoeden.  

2. Door het harmoniseren van de wetgeving in de verschillende lidstaten van de Europese 

Unie wil de Europese wetgever één grote competitieve markt bewerkstelligen waarin 

ondernemers vrij kunnen handelen en consumenten aan de beste voorwaarden hun transacties 

kunnen aangaan. Deze idee van de Europese Unie (hierna ook "de Unie" of "de EU" genoemd) 

lijkt te mooi om waar te zijn; dit zal ik ook pogen aan te tonen in deze masterproef. Om deze 

materie is veel te doen geweest. Veelvuldige discussies in de rechtsleer geven weer hoe moeilijk 

het kan zijn een evenwicht te vinden tussen de Europese burger, de soevereiniteit van de 

lidstaten en de competenties van de Europese Unie. 

3. De structuur van deze masterproef zit als als volgt in elkaar: vooreerst behandel ik de, 

niet onbetwiste, bevoegdheid van de Europese wetgever om de interne markt te realiseren door 

middel van harmonisatie, waarna ik dieper inga op de maten en gewichten van harmonisatie. Na 

de argumenten van de Commissie en Europese wetgever te hebben weergegeven om tot 

volledige harmonisatie over te gaan, zal ik evalueren of de volledige harmonisatie een oplossing 

biedt voor de aangebrachte problemen. Hierbij maak ik gebruik van voorbeelden uit 

voornamelijk de Belgische en Duitse wetgeving. Tot slot zal ik deze masterproef eindigen met 

een mogelijke nieuwe tendens in het Europese contractenrecht, die ook van belang zal zijn voor 

de consument. 
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HOOFDSTUK I: BEVOEGDHEID TOT HARMONISEREN 

 

4. In deze afdeling behandel ik de bevoegdheid die de Europese Unie heeft om tot 

harmonisatie van de nationale wetgevingen over te gaan. De Europese bevoegdheid om op te 

treden is een ingewikkeld kluwen. Helaas bestaat geen exhaustieve lijst van zaken die de Unie al 

dan niet op zich mag nemen. De bevoegdheid van de Europese Unie heeft een hele evolutie 

gekend, die beknopt aan bod zal komen. Vervolgens bespreek ik de verschillende 

rechtsgrondslagen waarop de Europese wetgever zich kan beroepen met betrekking tot de 

harmonisatie van het consumentenrecht. Ook de beperkingen op de Europese bevoegdheid zijn 

in deze afdeling te vinden. Aan de andere kant zal ik de (eventuele) bevoegdheid die lidstaten 

nog genieten omwille van enkele bepalingen die in het Verdrag betreffende de Werking van de 

Europese Unie (hierna VWEU genoemd) te vinden zijn, bespreken. Mijn bedoeling is het 

spanningsveld tussen de bevoegdheden van de lidstaten en deze van de Unie weer te geven, 

zodat duidelijk blijkt dat de bevoegdheidsverdeling in Europa een hele evenwichtsoefening is. 

 

I.a.  Evolutie van de Europese Bevoegdheid 

 

5. Europa heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Wat begon bij een 

economisch samenwerkingsverdrag1 is nu uitgemond in een Unie die supranationaal gezag 

uitoefent. De lidstaten hebben de plicht hun wetgeving te laten overeenstemmen met de vier 

fundamentele vrijheden, die de kern van de Unie vormen. Indien de Europese wetgever 

regelgeving uitgevaardigd heeft, moet de wetgeving van de lidstaten in het licht van de 

betreffende Europese wetgeving beoordeeld worden. Niet alleen de wetgevende initiatieven van 

de Europese Unie hebben een grote impact, ook de rechtspraak van het Hof van Justitie (hierna 

ook "het Hof" genoemd) speelt een belangrijke rol in de realisatie van de interne markt. Gezien 

de bindende kracht van Europese wetgeving is het belangrijk dat de Europese wetgever binnen 

zijn bevoegdheid optreedt. Wat deze bevoegdheid is, ligt niet voor de hand. Ook omtrent 

legitimiteit van de Europese Unie zelf, en bijgevolg eveneens omtrent haar optreden, bestaat 

discussie. Wat betreft de legitimiteit van de Europese Unie zal ik kort zijn. Bij aanvang van het 

project van de Europese Gemeenschap betrof het een vredesproject. Dit was de legitieme 

grondslag voor een supranationale organisatie. Vrede was, en is uiteraard nog steeds, wenselijk 

voor alle burgers. Om de band met het volk te versterken werd het Europees Parlement vanaf 

                                                           
1 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, niet gepubliceerd (dit is het Verdrag van Rome, 
hierna ook vernoemd als EEG-Verdrag). 
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1979 rechtstreeks verkozen door de burgers van de EG.2 Toch blijft het debat omtrent de 

legitimiteit van de Europese Unie bestaan, waarbij de ene strekking3 geen probleem ziet, en de 

andere strekking4 dan weer wel. Het bevoegdheidsdebat an sich bleef in de periode voorafgaand 

aan de Europese Akte5, toen de Raad van Ministers, als enige regelgevende orgaan, doorgaans 

nog beslissingen nam met unanimiteit, vooral beperkt tot enkele theoretische uitweidingen 

waarop ik niet zal ingaan. De bevoegdheid van de Europese Economische Gemeenschap om 

maatregelen te nemen om de interne markt te reguleren was toen te vinden in het artikel 100 

van het Verdrag van Rome. Na de inwerkingtreding van de Europese Akte in 1987 veroorzaakte 

de bevoegdheidsproblematiek meer controverse, aangezien dit verdrag de Qualified Majority 

Vote (hierna "QMV") uitbreidde.6 De gemeenschappelijke markt, voor het eerst gedefinieerd in 

het ingevoerde artikel 8A EEG-Verdrag7, kon nu ook, door het nieuw ingevoerde artikel 100A 

EEG-Verdrag, door middel van een gekwalificeerde meerderheid in de Raad gereguleerd 

worden. Naast een versoepeling van de wetgevingsprocedure, breidde de actieradius van de 

toenmalige EG zich uit. Alledaagse kwesties vielen uiteindelijk ook onder EG-bevoegdheid, van 

milieupolitiek tot de vermeldingen die op een etiket van een pak muesli aangebracht moeten 

worden.8  

6. Door de bovenvermelde uitbreiding van de QMV won een precieze vaststelling van de 

bevoegdheid van de EG aan belang. Deze aanpassingen werken de volledige harmonisatie in de 

hand, aangezien de Europese Unie op meer en meer vlakken legitiem kon ingrijpen.9 Het Verdrag 

van Rome onderging, na de wijzigingen aangebracht door de Europese Akte, een volgende 

aanpassingsronde door het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie. De Europese 

Economische Gemeenschap werd hierin omgedoopt tot de Europese Gemeenschap aangezien 

deze ook een aantal niet-economische bevoegdheden kreeg. Het artikel 3 EG-Verdrag, dat tot nu 

toe de bevoegdheden van de Europese Economische Gemeenschappen regelde, werd aangevuld 

met het principe van aanwijzing van bevoegdheid, het subsidiariteitsbeginsel en het 

                                                           
2 H.VOS, P. DEBUSSCHER, E. DE RIDDER en A. SCHRIJVERS, "Democratie en legitimiteit in de Europese Unie, een evaluatie van 
het Verdrag van Lissabon", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS, A-M. VAN DEN BOSSCHE, Het Verdrag van Lissabon, De Europese 

impasse doorbroken,  Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 77. 
3 A. MORAVCSIK, "In Defense of the 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the European Union" , JCMS 2002, 
603-624. 
4 A. FOLLESDAL en S. HIX, "Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravscik", JCMS 
2006, 533-562. 
5 vindplaats 
6 Art. 6, 5 Europese Akte. 
7 De definitie van de interne markt in de Europese Akte luidde als volgt: "De interne markt omvat een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen 

van dit Verdrag". 
8 H.VOS, P. DEBUSSCHER, E. DE RIDDER en A. SCHRIJVERS, "Democratie en legitimiteit in de Europese Unie, een evaluatie van 
het Verdrag van Lissabon", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS, A-M. VAN DEN BOSSCHE, Het Verdrag van Lissabon, De Europese 

impasse doorbroken,  Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 78. 
9 H. MICKLITZ, "The Targeted Full Harmonisation Approach: Looking Behind the Curtain"  in G. HOWELLS en R. SCHULZE, 
Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, München, Sellier, 2009, 47-86. 
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proportionaliteitsbeginsel.10 Deze principes vinden we ook in het vandaag geldende Verdrag van 

Lissabon (zie infra). Ze werden ondergebracht onder het artikel 5 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie (hierna "VEU"). Zover zijn we echter nog niet. Het Verdrag van Maastricht 

voerde, naast de co-decisieprocedure, waardoor het Parlement een wetgevend orgaan werd, 

evenwaardig aan de Raad, ook het opmerkelijke zuilensysteem in, waarbij de bevoegdheden van 

de Europese Gemeenschap ingedeeld werden in drie pijlers. Als eerste is er de communautaire 

pijler die de drie gemeenschappen, namelijk de EG, de Euratom en de EGKS, samenvoegde. De 

tweede pijler betrof het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Als derde tenslotte 

was er nog de pijler gewijd aan de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.11 

Consumentenbescherming zou dan vanzelfsprekend onder de eerste pijler moeten vallen. Het 

Verdrag van Maastricht is van bijzondere betekenis voor het consumentenrecht. Onder artikel 

129 A EG-Verdrag voert het Verdrag een hoofdstuk in over consumentenbescherming. Hierbij 

dien ik wel te vermelden dat dit slechts van formele betekenis is, aangezien reeds regelgeving 

bestond met betrekking tot de consumentenbescherming. Deze wetgeving was weliswaar enkel 

gebaseerd op het harmonisatieprogramma van de toenmalige EG (infra rn. 42 e.v.) . Hoewel de 

Europese Gemeenschap nog voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht niet 

concreet bevoegd was voor bepaalde gebieden, vaardigde deze toch reeds wetgeving uit, zo ook 

met betrekking tot consumentenbescherming, zoals de richtlijnen op verkoop buiten bedrijf,  

productaansprakelijkheid, consumentenkrediet en pakketreizen.12 Deze wetgevende initiatieven 

kwamen tot stand op basis van de algemene bevoegdheid van de Gemeenschap om te 

harmoniseren. Deze vond haar fundamenten reeds in deel drie, titel  één, hoofdstuk drie 

(artikels 100 en verder) van het Verdrag van Rome. Dit artikel fungeerde lang als enige 

rechtsbasis voor harmonisatie. Deze artikelen zijn nu nog terug te vinden in het huidige VWEU, 

verspreid over verschillende artikelen.13 Over de keuze tussen de verschillende rechtsgronden 

voor de Europese Unie om tot harmonisatie over te gaan, weid ik in de volgende randnummers 

uit. 

7. Wat concreet de bevoegdheden van de Europese Unie zijn, is geen eenvoudige 

opsomming. Hoewel hiertoe pogingen gedaan werden op de Conventie van 2002 over de 

                                                           
10 Artikel G, 5 Verdrag van Maastricht, hierdoor komen deze beginselen terecht in artikel 3, B EG-Verdrag. 
11 J. DELORS, "The Maastricht Treaty", IBRU Boundary and Security Bulletin, 1994, p. 48. 
12 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L., 31 december 1985, afl. 372, 31-33; Richtlijn 85/374/EEG van de 
Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der 
Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, Pb. L., 7 augustus 1985, afl. 210, 29-33; Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet, Pb. L., 12 februari 1987, afl. 42, 48-53 
en Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten 
en rondreispakketten, Pb. L., 23 juni 1990, afl. 158, 59-64. 
13 Na het Verdrag van Amsterdam kregen deze artikels een andere nummering. Zo werd artikel 100 het artikel 94 EG-
Verdrag, later artikel 115 VWEU. Het artikel 100A werd artikel 95 EG-Verdrag en vandaag artikel 114 VWEU. Artikel 
129A werd artikel 153 EG-Verdrag en is vandaag te vinden onder de artikels 12 en 169 VWEU. 
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bevoegdheden van de Europese Gemeenschap, leek een catalogus van bevoegdheden toch een 

fictie te blijven.14 Deze conventie was een poging van Giscard d'Estaing tot het ontwerpen van 

een Europese Grondwet maar bracht geen soelaas.15 Het ontbreken van duidelijkheid omtrent 

competenties van de Europese Unie leidt in de praktijk niet tot een stand-still. De stroom aan 

wetgeving van de Unie getuigt daarvan. Wat we wel kunnen besluiten is dat vandaag de dag de 

Europese Unie bevoegd is om met betrekking tot zo goed als elk gebied regelgeving uit te 

vaardigen.16 

 

I.b.  Verschillende Grondslagen van Harmonisatie op het vlak van 

Consumentenbescherming 

 

8. Concreet waren er in het Verdrag van Rome slechts 5 verwijzingen17 naar het 

consumentenrecht te vinden en zoals vermeld (supra rn. 5) was het artikel 100 van het Verdrag 

van Rome lange tijd de enige rechtsbasis om te harmoniseren. Dit artikel verwees naar 

richtlijnen om tot harmonisatie over te gaan. Dit kan een reden zijn waarom vandaag de 

Europese wetgeving nog steeds hoofdzakelijk uit richtlijnen bestaat. De lidstaten van de 

toenmalige Europese Gemeenschap lieten zich echter niet tegenhouden door het gebrek aan 

legitieme grondslag en namen al informele initiatieven om de consument een betere 

bescherming te laten genieten. Op deze beschermingsprogramma's kom ik in de afdeling 

Harmonisatie terug. Op welke grondslag de EU zich beroept om een maatregel te nemen, is van 

groot belang. Dit komt mede door de impact van de artikelen 4 en 5 VEU op de bevoegdheden 

van de EU.  

 

1) Artikel 169 VWEU 

9. De Europese Unie kan al sinds de invoering van artikel 129A EG-Verdrag18 door het 

verdrag van Maastricht de keuze maken tussen de rechtsgronden waarop ze zich beroept om 

maatregelen te nemen omtrent consumentenbescherming. Het oude artikel 153 EG-Verdrag 

werd opgesplitst in artikel 12 VWEU en artikel 169 VWEU. Het nieuwe artikel 12 VWEU is geen 

specifieke bevoegdheidsgrond voor de Unie, het bepaalt enkel dat de Unie rekening zal houden 
                                                           
14 CONV 369/02, Voorontwerp van verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa, 2002. 
15  J. SMITH en C. SOAR, Division of Competences in the European Union, European Programme Royal Institute of 

International Affairs Chatham House, Strategy Paper, online beschikbaar op http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/strat_smith_soar.pdf p. 14. 
16A. POLLACK, "The End of Creeping Competence? EU Policy-Making since Maastricht", Journal of Common Market 

Studies 2000, 519-538. 
17 Artikels 39, 40, 85.3, 86 en 87 Verdrag van Rome. 
18nadien art. 153 EG-Verdrag en huidig art. 169 VWEU. 
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met de belangen van de consumentenbescherming bij het algemene beleid. Artikel 12 VWEU is 

een soort gedragsregel voor de Europese Unie, een algemene bepaling. Artikel 169 VWEU is 

hetgeen wat telt. Dit artikel biedt een grondslag voor het voeren van een autonoom 

consumentenbeleid. De Unie moet luidens dit artikel in een "hoog niveau van 

consumentenbescherming" voorzien. Uiteraard is van dit begrip nergens een definitie te vinden 

en hebben we er dus het raden naar wat hoog is, en wat niet hoog genoeg is.  

10. In artikel 169, lid 2, a VWEU is een verwijzing naar artikel 114 VWEU vervat. De EU kan 

maatregelen treffen met als doel de interne markt te bevorderen. Deze maatregelen zullen op 

volledige harmonisatie gebaseerd zijn.19 Dit is af te leiden uit de Gonzalez Sanchez-zaak. Het Hof 

was in deze zaak van oordeel dat de lidstaten de bevoegdheid om strengere maatregelen te 

treffen dan de Europese, die te vinden is in lid 5 van het toenmalige artikel 153 EG-Verdrag, 

enkel kunnen inroepen in het kader van het lid 3, b van artikel 153 EG-Verdrag. Het betreft het 

huidige lid 2, b van artikel 169 VWEU. Met andere woorden, de maatregelen die uitgevaardigd 

werden op basis van artikel 169 lid 2, a VWEU omvatten volledige harmonisatie. Hiervan kunnen 

lidstaten niet afwijken. Art. 169, lid 2, b VWEU bevat een expliciete rechtsgrond met betrekking 

tot consumentenbescherming. De Unie kan het beleid van de lidstaten "ondersteunen, aanvullen 

en controleren". Deze maatregelen kunnen echter enkel minimale harmonisatie beogen.20 

Hiervan kunnen de lidstaten bijgevolg wel afwijken. Het betreffende lid 5 van dit artikel is 

vandaag lid 4 van artikel 169 VWEU. Hierin is te lezen dat de lidstaten nog verdergaande 

maatregelen kunnen treffen. Dit zijn de zogenaamde ontsnappingsclausules voor de lidstaten 

(infra rn. 36). 

11. Wat opvalt is dat de Europese wetgeving zelden gebaseerd is op artikel 169 VWEU. Een 

voorbeeld van de weinige maatregelen die tot nu toe getroffen werden op basis van artikel 169 

VWEU, is de Richtlijn betreffende prijsaanduidingen.21 Ook in het advies van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité werd opgemerkt dat het toenmalige artikel 153 EG-Verdrag geen 

adequate en doeltreffende grondslag was.22 Hoe komt dit? UNBERATH en JOHNSTON wijzen 

hiervoor één hoofdreden aan: het hoofddoel van de Unie is het garanderen van de vier 

fundamentele vrijheden. Met andere woorden: consumentenbescherming is geen doel op zich 

van de Unie, het is enkel een bijkomstig element dat de vrijheden kan nuanceren. Het is een 

geldige beweegreden om handelsbelemmerende regelgeving in te voeren.23 Het invoeren van 

                                                           
19 HvJ C-183/00, Gonzalez Sanchez vs. Medicina Asturiana, 2002. 
20 Eveneens over deze materie: HvJ C-154/00, Commissie tegen Griekenland, 2002. 
21 Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de 
consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, Pb. L., 18 maart 1998, 27-31. 
22  Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het “Juridisch kader voor het  
Consumentenbeleid”, Pb. C., 8 augustus 2006, afl. 185, 71-79. 
23 H. UNBERATH en A. JOHNSTON, "The double-headed approach of the ECJ concerning consumer protection", CMLRev. 
2007, 1244. 
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een artikel dat als enige doel het beschermen van de consument heeft, past dus eigenlijk niet in 

het kader van de Europese Unie.24 Dit geeft reeds de wrijving weer tussen de interne markt en 

de bescherming van de consument. Toch zou artikel 169 VWEU gerust als bevoegdheidsgrond 

kunnen dienen voor een verordening met betrekking tot het consumentenrecht, aldus REICH.25 

Een dergelijke verordening kan het consumentenbeleid van de lidstaten ondersteunen in plaats 

van het uit de weg te ruimen. 

 

2) Artikel 114 VWEU 

12. Zonder meer het belangrijkste artikel in het werkingsverdrag, met betrekking tot het 

harmoniseren van nationale wetgevingen, is artikel 114 VWEU. Hoewel het eerder een lex 

specialis ten opzichte van artikel 115 VWEU is, heeft het een zeer brede werking door de 

verwijzing naar artikel 26 VWEU, dat het streven naar de verwezenlijking van een interne markt 

weergeeft.26 Het Europees Parlement en de Raad van Ministers stellen, aan de hand van de co-

decisieprocedure, Europese wetgeving vast die de onderlinge aanpassing van de wetgeving van 

nationale lidstaten tot gevolg heeft. Dit volgt uit artikel 114, lid 1 VWEU. De Unie moet hierbij 

uitgaan, net zoals in artikel 169 VWEU, van een "hoog niveau van consumentenbescherming". 

Omtrent dit artikel en de bevoegdheid tot het realiseren van een interne markt an sich bestaat 

een uitgebreide case law van het Hof van Justitie. Deze algemene bevoegdheid tot harmoniseren 

uit artikel 114 VWEU biedt evenwel geen vrijgeleide aan de Europese Unie. Dit blijkt onder 

andere uit het Afvalstoffenarrest27. Hierin stelde het Hof dat een loutere beïnvloeding van de 

interne markt door de uitgevaardigde regelgeving, die dus een ander doel had dan de realisatie 

van een interne markt, niet rechtvaardigt dat artikel 114 VWEU als grondslag voor die 

regelgeving ingeroepen wordt. Verder voldoet het ook niet dat er louter dispariteiten tussen 

verschillende wetgevingen gevonden worden, om deze te harmoniseren. Zo oordeelde het Hof in 

het Tabaksreclamearrest.28 Dit arrest kunnen we als een mijlpaal in de bevoegdheidsrechtspraak 

van het Hof van Justitie zien. Concreet oordeelde het Hof dat de toenmalige Europese 

Gemeenschap slechts regelgevend mocht ingrijpen indien de interne markt werkelijk verstoord 

werd. Het bijzondere in dit arrest was de vernietiging van de Richtlijn29 die volgens het Hof in 

                                                           
24

 A. SCHWARZ, "Verbraucherschutz in der Falle", VuR 2013, p. 124. 
25 N. REICH, "A European Contract Law, or an EU Contract Law Regulation for Consumers?", Journal of Consumer Policy 
2005, 383-407. 
26 P.J. SLOT en G. STRAETMANS, “Harmonisatie van de wetgeving in de EG”, TPR 2003, p. 758 . 
27 HvJ C-155/91, Commissie t. Raad, 1993. 
28 HvJ C-376/98, Duitsland t. Europees Parlement en Europese Raad, 2000. 
29

 Richtlijn 98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor 
tabaksproducten, Pb. L., 30 juni 1998, afl. 213, 9-2. 
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strijd was met de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Gemeenschap.30 Het 

Tabaksreclamearrest wees op het principe van toewijzing van bevoegdheid, op grond waarvan 

de Europese Unie enkel maatregelen mag nemen met betrekking tot bevoegdheden die haar 

door de lidstaten toegewezen zijn (huidig artikel 5 VEU, voormalig artikel 5 EG-Verdrag). Dit 

arrest heeft zowel een bevoegdheidsuitbreidend karakter als een bevoegdheidsbeperkende 

karaktertrek. De brede interpretatie van de bevoegdheid vinden we in het feit dat wanneer de 

Unie een nuttige bijdrage kan leveren aan de interne markt, ze mag optreden.31 Indien de Unie 

toch haar boekje te buiten gaat, zoals hier het geval was, handelt ze ultra vires. Het Hof maakte 

tevens een bevoegdheidsbeperkend statement: wanneer de Unie haar bevoegdheden te ver 

doordrijft, zal het Hof ingrijpen. WEATHERILL wijst erop dat het Hof in haar statement, in een 

poging de bevoegdheden voor de Unie af te bakenen, gebruik maakt van te abstracte 

woordenschat. Deze is voor interpretatie vatbaar en leidt op haar beurt tot onduidelijkheid 

omtrent de bevoegdheden.32 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de criteria op grond waarvan de Unie kan 

optreden.  Zo moeten de verschillen in de wetgeving rechtstreeks of onrechtstreeks weerslag 

hebben op de mededinging en deze waarschijnlijk belemmeren. De verstoringen in de 

mededinging waartegen de Europese wetgever optreedt, moeten merkbaar zijn. Ondanks deze 

dubbelzinnigheid blijkt hier duidelijk het bevoegdheidsbeperkende aspect van dit arrest. 

13. We moeten dit restrictieve oordeel in zijn context bekijken. Het Hof van Justitie was zeer 

streng om specifieke redenen. Ten eerste is het zo dat harmonisatie op het vlak van een 

gezondheidsbeleid uitdrukkelijk uitgesloten was van de bevoegdheden van de EU. Als tweede 

motief voor de vernietiging van de richtlijn oordeelde het Hof dat de richtlijn die voorlag geen 

verbetering van de handel met zich meebracht, integendeel, de richtlijn vormde zelfs een 

hindernis voor de tabaksmarkt. Tenslotte was ook de mededinging niet gebaat bij deze richtlijn, 

aangezien de markt bijna ontoegankelijk werd voor nieuwkomers.33 De strenge houding werd 

aldus door het Hof zelf in latere zaken afgezwakt, zo bijvoorbeeld in het BAT-arrest34, de Swedish 

Match-zaak35 en de Leitner-zaak.36 Het Hof nam een houding aan die veel meer open stond voor 

een brede bevoegdheid voor de Unie. 

De Leitner-zaak draaide rond een gezin dat op vakantie was in Turkije. De dochter kreeg ter 

plekke een salmonellavergiftiging. De verwijzende rechter vroeg aan het Hof van Justitie of het 
                                                           
30  S. WEATHERILL, "The Limits of Legislative Harmonisation Ten Years after Tobacco Advertising: How the Court's Case 
Law has become a 'Drafting Guide' ", German Law Journal 2011, p. 830. 
31  D. WYATT, "Community Competence to Regulate the Internal Market" in M. DOUGAN en S. CURRIE (eds), 50 Years of the 

European Treaties, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 114. 
32  S. WEATHERILL, "The Limits of Legislative Harmonisation Ten Years after Tobacco Advertising: How the Court's Case 
Law has become a 'Drafting Guide' ", German Law Journal 2011, p.832. 
33 N. REICH, "A European Contract Law, or an EU Contract Law Regulation for Consumers?", Journal of Consumer Policy 
2005, p. 395. 
34 HvJ C-491/01, The Queen t. Secretary of State for Health ex parte British American Tobacco (Investment) Ltd., 2002. 
35

 HvJ C-210/03, Swedish Match AB en Swedish Match UK t. Secretary of State for Health, 2004. 
36 HvJ C-168/00, Simone Leitner tegen TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 2002. 
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gezin recht had op een vergoeding van de immateriële schade die het geleden heeft door het 

slecht uitvoeren van de diensten die aangeboden werden in de pakketreis. Het Hof antwoordde 

daarop dat de Richtlijn betreffende pakketreizen37 het wegwerken van de dispariteiten in 

nationale wetgevingen tot doel had. In verschillende lidstaten bestond de verplichting om de 

immateriële schade te vergoeden, in andere dan weer niet. Vakantievreugde is zeer belangrijk 

voor de consument, aldus het Hof, en vormt immateriële schade wanneer deze afwezig is door 

het slecht uitvoeren van de diensten. Uit deze overwegingen besloot het Hof dat de consument 

recht heeft op een vergoeding voor de immateriële schade. Hier valt dus op dat het Hof zowel de 

bevoegdheid met betrekking tot pakketreizen erkende onder artikel 114 VWEU, alsook het 

schadebegrip uitbreidde naar immateriële schade.  

De BAT-zaak betrof opnieuw een Richtlijn met betrekking tot tabaksproducten38. Twee Britse 

tabaksproducenten, British American Tobacco en Imperial Tobacco limited vochten voor het 

High Court of Justice in het Verenigd Koninkrijk de omzetting van de Richtlijn in Brits recht aan. 

Dit gerechtshof stelde twee prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, namelijk of het 

toenmalige artikel 95 EG-Verdrag een geschikte rechtsgrondslag was voor de richtlijn, en ten 

tweede of de Richtlijn afbreuk doet aan fundamentele vrijheden van het primaire EU-recht. Bij 

de beoordeling over de grondslag verwijst het Hof naar het eerste Tabaksreclamearrest, 

vermeldend dat "de in genoemde bepaling bedoelde maatregelen bestemd zijn om de voorwaarden 

voor de instelling en de werking van de interne markt te verbeteren en daadwerkelijk die 

doelstelling moeten hebben, door ertoe bij te dragen dat de belemmeringen van het vrije verkeer 

van goederen en van de vrijheid van dienstverrichting worden weggenomen en de 

mededingingsverstoringen worden opgeheven." In tegenstelling tot het eerste 

Tabaksreclamearrest is het Hof ervan overtuigd dat de verschillen in de nationale wetgevingen 

omtrent de verpakking en vermeldingen op tabaksproducten een belemmering zijn voor de 

mededinging. Bijgevolg oordeelt het Hof dat de richtlijn geldig gebaseerd is op artikel 95 EG-

Verdrag.  

14. Een andere mildering van het Tabaksreclamearrest is te vinden in de Swedish Match-

zaak.39 Deze zaak is gelijkaardig aan het BAT-arrest en haast een kopie van de Arnold André 

zaak40, waarvan de feiten quasi gelijklopend zijn met de feiten die ik hier zal vermelden. Swedish 

Match, een (Zweedse) tabaksproducent, wou in het Verenigd Koninkrijk tabak verkopen maar 

                                                           
37  Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten 
en rondreispakketten, Pb. L., 23 juni 1990, afl. 158, 59-64. 
38 Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, presentatie en 
verkoop van tabaksproducten, Pb. L., 18 juli 2001, afl. 194, 26-34. 
39 HvJ C-210/03, Swedish Match AB en Swedish Match UK t. Secretary of State for Health, 2004. 
40 HvJ C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG t. Landrat des Kreises Herford, 2004. 
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kon dit niet omwille van de omzetting van een Europese richtlijn.41 De producent startte een 

procedure voor de bevoegde Engelse rechtbanken die tenslotte verwijzen naar het Hof van 

Justitie. Het Hof oordeelde dat een verbod op de tabak (snus) geoorloofd is om de Europese 

toepassing van de Richtlijn omtrent productveiligheid42 te vrijwaren. De bevoegdheid van de 

Unie wordt hier dus alweer uitgerokken. Het ronduit verbieden van bepaalde producten is 

volgens het Hof toelaatbaar. De motivering van het Hof in deze zaak lijkt een raadsel, de 

verwijzing naar de zaak Duitsland tegen Commissie43 is er dan wel, maar is weinig overtuigend, 

aangezien in deze laatste zaak het Hof een verbod toestaat omwille van het vrijwaren van de 

vrijheid van verkeer van goederen, en niet omwille van het louter toepassen van 

productveiligheidsmaatregelen.44  

15. De hierboven aangehaalde milderingen in de bevoegdheidsrechtspraak van het Hof 

worden nog eens bevestigd in het tweede Tabaksreclamearrest.45 Hier verwijst het Hof zelfs naar 

de redenering in Swedish Match als motivering voor het opleggen van een ban op sponsorschap 

en reclame voor tabaksproducten. Dit is ironisch, volgens WHYATT, want als het Hof deze 

redenering had aangewend het eerste Tabaksreclamearrest, zou de toenmalige betwiste richtlijn 

geldig gebleken zijn.46  

16. Hoewel de bevoegdheid op grond van artikel 114 VWEU op het eerste zicht beperkt werd 

door onder andere het Tabaksreclamearrest, heeft de Europese Unie een verregaande 

bevoegdheid om tot harmonisatie over te gaan. De Europese wetgever gebruikt voornamelijk 

deze bevoegdheidsgrond wanneer ze richtlijnen uitvaardigt. Net zoals artikel 169 VWEU 

voorziet artikel 114 VWEU in ontsnappingsclausules voor de lidstaten. Deze zal ik verder 

behandelen bij de bespreking over het spanningsveld tussen de EU en de lidstaten op het vlak 

van bevoegdheid (infra rn. 33). 

 

3) Artikel 115 VWEU 

17. Meer dan een korte vermelding verdient artikel 115 VWEU in de context van de 

consumentenbescherming niet. Dit artikel stamt weliswaar af van artikel 100 van het Verdrag 

                                                           
41 Richtlijn 89/622/EEG van de Raad van 13 november 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksprodukten, Pb. L., 8 december 
1989, afl. 359, 1-4. 
42 Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, presentatie en 
verkoop van tabaksproducten, Pb. L., 18 juli 2001, afl. 194, 26-34. 
43 HvJ C-359/92, Duitsland t. Commissie, 1994. 
44 D. WYATT, "Community Competence to Regulate the Internal Market" in M. DOUGAN en S. CURRIE (eds), 50 Years of the 

European Treaties, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 117. 
45 HvJ C-380/03, Duitsland t. Parlement en Raad, 2006. 
46 D. WYATT, "Community Competence to Regulate the Internal Market" in M. DOUGAN en S. CURRIE (eds), 50 Years of the 

European Treaties, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 121. 
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van Rome, toch is het vooral het artikel 114 VWEU dat de klok slaat bij de harmonisatie van deze 

materie. Dit kan hoofdzaklijk zijn reden vinden in het feit dat artikel 115 VWEU een zeer 

specifieke besluitvormingsprocedure47 omvat, waarbij tevens eenparigheid vereist is. Deze 

eenparigheid vond bevestiging in de Gonzalez sanchez zaak.48 Artikel 114 VWEU is veel soepeler 

op dat gebied.49 Toch komt af en toe een richtlijn gebaseerd op dit artikel voor. Als voorbeeld 

dient de richtlijn betreffende misleidende reclame.50 De merkbare invloed die het huidige artikel 

115 VWEU wel nog heeft is dat het enkel een bevoegdheid creëert voor de Europese wetgever 

om richtlijnen uit te vaardigen. Meer bepaald: enkel richtlijnen. Dit is een overblijfsel van het 

artikel 100 in het Verdrag van Rome. Vandaag zijn richtlijnen nog steeds de belangrijkste vorm 

van Europese wetgeving, hoewel ook deze tendens lijkt om te slaan met het Voorstel tot een 

Verordening voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht (infra rn. 155 e.v.).51 

 

I. c. Spanningsveld: zoeken naar een evenwicht tussen de Unie en haar 

lidstaten 

 

18. Wetgeving van de EU heeft een grote invloed op de interne markt en de wetgeving van de 

lidstaten, daar deze voorrang heeft op de conflicterende nationale regel.52 Uit de arresten 

Simmenthal53 en Internationale Handelsgesellschaft54 is gebleken dat de Europese rechtsregels 

niet alleen voorrang hebben op gewone nationale wetten, maar ook op de nationale 

constitutionele bepalingen. In België accepteerde en volgde het Hof van Cassatie in het arrest Le 

Ski55 deze houding van het Hof van Justitie. Daarnaast kan een Europese norm direct 

doorwerken in het nationale recht.56 Om deze directe doorwerking te verkrijgen moet een norm 

aan bepaalde voorwaarden voldoen. De norm moet namelijk voldoende duidelijk geformuleerd 

en onvoorwaardelijk zijn. Het lijkt er, afgeleid uit de case law die ik hierboven besproken heb, 

dus op dat zowel de Europese wetgever als het Hof van Justitie de bevoegdheid van de Unie op 

                                                           
47

 Ook wel de "vereenvoudigde procedure" genoemd, hoewel deze redelijk omslachtig is vanwege de vereiste van 
eenparigheid. 
48 HvJ C-183/00, Gonzalez Sanchez vs. Medicina Asturiana, 2002. 
49 E. TERRYN, Het herroepingsrecht als instrument voor consumentenbescherming, onuitg. Doctoraatsthesis Rechten 
K.U.Leuven, 2005, p. 74. 
50 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid- Staten inzake misleidende reclame, Pb. L. 19 september 1984, 
afl. 250, 17-20. 
51 COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht, hierna afgekort als "GEKR". 
52 HvJ C-6-64, Flaminio Costa t. E.N.E.L., 1964. 
53 HvJ C-106/77, Administratie van de Staatsfinanciën t. Naamloze Vennootschap Simmenthal, 1978. 
54 HvJ C-11-70, Internationale Handelsgesellschaft mbH tegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 

1970. 
55 Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959. 
56 HvJ 26/62, Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen, 1963. 
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brede wijze interpreteren. Toch dient de Unie met meer dan alleen deze artikelen en 

rechtspraak rekening te houden. Zo is er het belangrijke artikel 5 VWEU dat enkele belangrijke 

principes omtrent bevoegdheid omvat. Deze worden onder de volgende titel besproken. Naast 

deze basisprincipes biedt het primaire recht de lidstaten nog een een uitweg om te reguleren. Dit 

zijn de zogenaamde verdragsexcepties. Ook in de Europese rechtspraak vinden lidstaten nog een 

mogelijkheid om legislatief op te treden. 

 

1) Artikel 5 VEU 

Toewijzing van Bevoegdheid 

19. Na een lange geschiedenis waarbij het aantal toegewezen bevoegdheden aan de Unie 

gestaag groeide, werd het attributiebeginsel in het Verdrag van Maastricht ingevoerd.57 Zoals 

hierboven reeds vermeld, en zoals in het Tabaksreclamearrest aangehaald, is de Unie hierdoor 

slechts bevoegd voor de materies die haar in het primaire recht werden toegewezen. Het gaat 

sinds het Verdrag van Lissabon om een tweevoudige toewijzing van bevoegdheden.58 Ten eerste 

heeft de Unie bepaalde exclusieve bevoegdheden, zoals het regelen van een douane-unie. Ten 

tweede heeft de Unie ook een aantal gedeelde bevoegdheden met de lidstaten. De Europese Unie 

geniet geen zogenaamde Kompetenz-Kompetenz, namelijk de bevoegdheid om zelf 

bevoegdheden te creëren. Die bevoegdheid ligt nog steeds bij de lidstaten.59 Uit het 

werkingsverdrag blijkt dat de lidstaten aan de Unie de (gedeelde) bevoegdheid toegewezen 

hebben om op te treden met het consumentenrecht. De lijst van bevoegdheden die hier te vinden 

is, is relatief uitgebreid en geeft ondanks een expliciete opsomming geen duidelijke afbakening 

weer. Belangrijker om te beoordelen of de Unie bevoegd is, of gepast handelt, met betrekking tot 

een materie is het subsidiariteitsbeginsel. 

Bevoegdheid is niet exclusief: Subsidiariteitsbeginsel 

20. De bevoegdheid tot een autonoom consumentenbeleid die in het verdrag te vinden is, 

houdt niet in dat de Unie exclusief competent is op dit vlak. Integendeel, sinds het Verdrag van 

Lissabon, waarin de pijlerstructuur van de EG werd afgeschaft, staat letterlijk in artikel 4 van het 

VWEU te lezen dat de EU samen met de lidstaten de bevoegdheid deelt om de interne markt te 

realiseren en regulerend kan optreden met betrekking tot consumentenbescherming. Dit is het 

gevolg van de invoering van verschillende graden van bevoegdheid, met name gedeelde, 

exclusieve en ondersteunende bevoegdheden. Consumentenbescherming valt volgens artikel 4, f 

                                                           
57

 Artikel G, 5 Verdrag van Maastricht, hierdoor komen deze beginselen terecht in artikel 3, B EG-Verdrag. 
58 A. WEBER, "The Distribution of Competences between the Union and the Member States", in H-J. BLANKE en S. 
MANGIAMELI (eds), The European union after the Treaty of Lisbon, Berlijn, Springer-Verlag, 2012, p. 312. 
59 HvJ C-6-64, Flaminio Costa t. E.N.E.L., 1964. 
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VWEU onder de competenties die de EU moet delen met de lidstaten. Daar het om een gedeelde 

bevoegdheid gaat, speelt het principe van subsidiariteit een grote rol. Dit principe, dat zoals 

eerder vermeld, werd neergelegd in het Verdrag van Maastricht, draait volgens REICH niet om 

belemmering of beperking van de bevoegdheden van de Unie, maar enkel en alleen om een 

"vergelijkende efficiëntie".60 De Unie kan slechts optreden wanneer de lidstaten dat niet op 

efficiënte wijze kunnen. Waar kwam het subsidiariteitsbeginsel plots vandaan? Het vastleggen 

van het subsidiariteitsbeginsel in het Verdrag van Maastricht was een gevolg van de Francovich 

case, die oproer veroorzaakte onder de lidstaten van de Gemeenschap. Deze zaak was immers 

een mijlpaal in de aansprakelijkheid van lidstaten voor het omzetten van richtlijnen. Doordat 

lidstaten aansprakelijk gesteld konden worden voor het niet-tijdig omzetten van een Europese 

richtlijn in hun nationale recht, en de Gemeenschap dankzij het Verdrag van Maastricht een hoop 

nieuwe bevoegdheden kreeg, voegde het Verdrag van Maastricht een lapmiddeltje in.61 Dat dit 

principe oorspronkelijk maar weinig effect had, blijkt uit de BAT-zaak.62 Het Hof kende alweer 

een brede bevoegdheid aan de Unie toe om de nationale wetgevingen te harmoniseren. Het doel 

van de betreffende Richtlijn was om (de regelgeving inzake) de productie, presentatie en 

verkoop van tabaksproduct te harmoniseren.63 Het Hof erkende dat de lidstaten onvoldoende in 

staat zijn om hiertoe over te gaan. Het probleem situeerde zich inderdaad in de verschillende 

benaderingen van eenzelfde toestand in verschillende lidstaten. Enkel de aanpak van hogerhand 

zou een oplossing kunnen bieden volgens het Hof. 

21. Opdat de Unie toch het subsidiariteitsbeginsel zou naleven, zijn in het Verdrag van 

Lissabon nieuwe mechanismen voorzien. De nationale parlementen zullen nu een belangrijke rol 

spelen. Het nieuwe artikel 5 VWEU verwijst zelfs naar de lokale autoriteiten. De ex ante-controle 

op het naleven van het beginsel bestond al, maar werd door het Verdrag van Lissabon versterkt. 

Dit is ook te vinden in artikel 12b VWEU.64 Er werd zelfs een gele kaart-procedure ingevoerd in 

het tweede protocol bij het Verdrag. Deze procedure houdt in dat Europese wetsontwerpen naar 

de nationale parlementen doorgestuurd worden, met verantwoording bij elke bepaling en 

aanduiding dat het subsidiariteitsprincipe nageleefd werd. De nationale parlementen mogen 

daarop als antwoord een reasoned opinion geven over het wetsvoorstel. Hierin kunnen zij hun 

opmerkingen weergeven. Wanneer voldoende reacties komen op het voorstel dient de 

                                                           
60 N. REICH, "Economic Law, consumer interests and integration." in H-W. MICKLITZ, N. REICH, P. ROTT, Understanding EU 

consumer law, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 20. 
61 KONSTADINIDES T., Division of Powers in European Union Law, Alphen aan de Rijn, Kluwer Law International, 2009, p. 
31. 
62 HvJ C-491/01, The Queen t. Secretary of State for Health ex parte British American Tobacco (Investment) Ltd., 2002.  
63

 Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, presentatie en 
verkoop van tabaksproducten, Pb. L., 18 juli 2001, afl. 194, 26-34. 
64 G. VARA ARRIBAS en D. BOURDIN, "What Does The Lisbon Treaty Change Regarding Subsidiarity Within The EU 
Institutional Framework?", University of Pittsburg Archive of European Integration, online beschikbaar op: 
http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20121213145031_GVA_Eipascope2012_2.pdf, p. 14. 
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Commissie het te herzien. Indien de Commissie niet wil herzien, moet ze duidelijk motiveren 

waarom het voorstel toch voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel.65  

22. Zoals ik al aangewezen heb, zal het subsidiariteitsbeginsel meestal geen problemen 

veroorzaken wat betreft de bevoegdheid om een bepaalde materie te reguleren. Desalniettemin 

lijkt het toch een invloed te hebben op de manier waarop de Europese wetgever regelgeving 

uitvaardigt. Zo zijn met betrekking tot het consumentenrecht amper verordeningen66 te vinden 

en des te meer richtlijnen.  Dit is een gevolg van paragraaf 6 van het protocol over subsidiariteit 

dat bij het Verdrag van Amsterdam ingevoegd is.67 Toch staat in dit protocol ook te lezen dat 

andere wetgevende instrumenten gelijkwaardig zijn aan richtlijnen. Er is dus geen sluitende 

reden waarom de Unie hoofdzakelijk gebruik maakt van richtlijnen.68 Het feit dat de Europese 

wetgever gebruik maakt van richtlijnen zal niet automatisch tot gevolg hebben dat deze het 

subsidiariteitsbeginsel respecteert. 

23. De toekomst zal uitwijzen of deze vernieuwde controle door de lidstaten de Unie wat 

meer in de hand zal kunnen houden. Bezwaarlijk kunnen we zeggen dat lidstaten zelf niet 

voldoende in staat zijn een consumentenbeleid door te voeren. Dit is een van de redenen 

waarom verschillende auteurs69 pleiten voor een cross-border aanpak. Hierbij zouden enkel de 

grensoverschrijdende transacties onderworpen worden aan Europese regelgeving. Dit zou de 

bovenhand moeten krijgen op de harmonisering van het volledige consumentenrecht, waarbij 

zowel de domestic als de cross-border transacties Europese regulering ondergaan. 

Proportionaliteit 

24. De manier waarop de Europese Unie haar bevoegdheid uitoefent moet overeenstemmen 

met het proportionaliteitsbeginsel. Wanneer de Europese wetgever wil reguleren, moet deze 

regelgeving voldoende evenredig zijn met het oog op het bereiken van het doel ervan. Dit 

principe is echter niet zo eenduidig als het subsidiariteitsbeginsel waarop de lidstaten zich 

kunnen beroepen. Een voorbeeld kunnen we vinden in de poging van de Duitse staat om de 

Richtlijn omtrent depositogarantie70 te laten vernietigen.71 Daaruit blijkt dat het Hof de 

Europese instellingen het voordeel van de twijfel geeft wanneer het op proportionaliteit 

                                                           
65 Artikel 2 t.e.m. 7, tweede protocol bij het Verdrag van Lissabon. 
66 Een zeldzaam voorbeeld is Verordening 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en 
annulatie of aanzienlijke vertraging van vluchten, Pb. L., 27 februari 2004, afl. 46, 1-8. 
67

 Paragraaf 6 Protocol betreffende de toepassing van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit, bijgevoegd 
bij het Verdrag van Amsterdam. 
68 N. REICH, "A European Contract Law, or an EU Contract Law Regulation for Consumers?", Journal of Consumer Policy 
2005, p. 398. 
69 C. TWIGG-FLESNER, "Time to Do the Job Properly - The Case for a New Approach to EU Consumer Legislation", Journal 

of Consumer Policy 2010, 355-375. + tonner? (zie tekst van reich over optional instrument) 
70 Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels, Pb. 
L., 31 mei 1995, afl. 135, 5-14. 
71 HvJ C-233/94, Duitsland t. Europees Parlement en de Raad, 1997. 
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aankomt. Dit valt op in de Fedesa zaak72, een hormonenzaak waarin het Hof moest oordelen of 

een algeheel verbod op hormonen al dan niet evenredig was met de doelstelling om de 

volksgezondheid te beschermen. Ook het Swedish Match arrest bleek een zeer ruime 

bevoegdheid aan de EU toe te kennen, aangezien het Hof van oordeel was dat een algemeen 

verbod op tabak voor oraal gebruik niet disproportioneel was.73 

Het Europese Hof lijkt bij de beoordeling van het proportionaliteitsprincipe twee standaarden te 

hanteren: wanneer het gaat om wetgeving die uitgaat van de Europese Instellingen zal het Hof 

ervoor opteren om de fundamentele vrijheden te kaderen binnen een brede discretionaire 

bevoegdheid van de instellingen. Wanneer echter de lidstaten wetgeving uitvaardigen die de 

vrijheden beperken, kiest het Hof voor een zo beperkt mogelijke impact op de vrijheden. Deze 

dubbele standaard van het Hof zwakt evenwel wat af, vanwege de veranderende, en minder 

vijandelijke, kijk vanwege de Europese Unie op nationale maatregelen die de volksgezondheid 

moeten beschermen.74  

Een voorbeeld van een toetsing aan het proportionaliteitsbeginsel van een nationale rechtsregel 

vinden we in de Gysbrechts zaak75, waarin het Hof een Belgische maatregel die de opvraag van 

een kredietkaartnummer door een verkoper op afstand verbood, weliswaar terecht, als 

disproportioneel bestempelde. Dat het Hof van Justitie de instellingen van de Europese Unie een 

brede bevoegdheid gunt met betrekking tot het consumentenrecht blijkt eveneens uit alweer de 

BAT-zaak.76 Het Verenigd Koninkrijk zag een probleem in het verbod op bepaalde 

beschrijvingen. Ook hier opteerde het Hof in het voordeel van de Richtlijn, stellende dat 

bepaalde bewoordingen misleidend waren voor consumenten en bijgevolg verboden moesten 

worden. De Richtlijn bleef dus van kracht.  

 

2) Bevoegdheid voor Lidstaten: Verdragsexcepties 

25. Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat de principes uit artikel 5 VEU de Unie niet 

tegenhouden om haar bevoegdheid zo breed mogelijk te interpreteren. Bij wijze van 

compensatie biedt het primaire recht aan lidstaten ook de mogelijkheid om zelf wetgevend op te 

treden om deze verregaande bevoegdheid van de Unie op te vangen.  Zoals hierna zal blijken 

kunnen lidstaten zich niet in alle omstandigheden op deze excepties beroepen. 

 
                                                           
72 HvJ C-331/88, The Queen t. Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State for Health, ex parte: 

Fedesa and others, 1990. 
73 HvJ C-210/03, Swedish Match AB en Swedish Match UK t. Secretary of State for Health, 2004. 
74 T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, second edition, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 161. 
75 HvJ C-205/07, Strafzaak tegen Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA, 2008. 
76 HvJ C-491/01, The Queen t. Secretary of State for Health ex parte British American Tobacco 

(Investment) Ltd., 2002. 
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Artikel 36 VWEU 

26. Het vrije verkeer van goederen is één van de pijlers van de Europese Unie en wordt dan 

ook in het primaire recht uitdrukkelijk beschermd door een verbod op zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve beperkingen in de artikelen 34 en 35 VWEU77. Een belangrijke uitzondering op dit 

verbod is te vinden in artikel 36 VWEU78. Beperkingen op invoer, uitvoer of doorvoer van 

goederen zijn, luidens dit artikel, toegestaan indien de lidstaat deze kan rechtvaardigen "uit 

hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, 

de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en 

archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom." 

Artikel 36 VWEU laat de lidstaten dus toe discriminerende maatregelen te nemen die de handel 

belemmeren. Deze bevoegdheid is zeker niet onbeperkt, zo blijkt uit het Dassonville arrest, hierin 

oordeelde het Hof reeds dat beperkende maatregelen, zelfs wanneer ze onder artikel 36 VWEU 

zouden kunnen vallen, in geen geval een willekeurige discriminatie mogen inhouden.79 Verder is 

er ook nog het Cassis de Dijon arrest waarin het Hof de bevoegdheid van lidstaten om 

invoerbeperkende maatregelen te treffen bevestigt, op voorwaarde dat deze maatregelen niet te 

vergaand zijn.80 De Dassonville redenering werd door het Hof verder verfijnd in de gevoegde 

zaken Keck en Mithouard.81 Hierin besliste het Hof dat lidstaten maatregelen kunnen opleggen 

die verkoopmodaliteiten zijn. Deze worden niet beschouwd als een maatregel die "al dan niet 

rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel" de handel zal belemmeren. Dit echter op voorwaarde 

dat "die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied 

activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de 

verhandeling van nationale producten en op die van producten uit andere Lid-Staten". Wanneer 

lidstaten uiteindelijk besluiten om beperkende maatregelen op te leggen op basis van artikel 36 

VWEU moeten ze dat op evenredige wijze met het doel ervan doen. Een maatregel heeft gelijke 

werking als een kwantitatieve beperking "wanneer de bescherming en de informatie van de 

consument kunnen worden verzekerd door maatregelen die minder belemmerend zijn voor het 

vrije handelsverkeer".82 

27. Artikel 36 VWEU probeert de verschillende belangen van de verschillende lidstaten te 

verzoenen met de interne markt. Het is echter niet zo eenvoudig om alle afwijkende nationale 

maatregelen hierop te baseren, zoals blijkt uit de hiernavolgend weergegeven zaken. 

                                                           
77 Dit zijn de voormalige artikelen 28 en 29 EG-Verdrag. 
78 Voormalig art. 30 EG-Verdrag. 
79 HvJ C-8/74, Procureur des Konings t. Dassonville , 1974. 
80 HvJ C-120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979. 
81 HvJ C-267/91 en C-268/91, Keck en Mithouard, 1993. 
82 HvJ C-261/81, Walter Rau Lebensmittelwerke t. De Smedt PVBA, 1982. 



17 

 

28. Het Hof moet de betwiste maatregel enkel in het licht van het primaire recht beoordelen 

wanneer nog geen wetgevende initiatieven in deze materie plaatsgevonden hadden.83 Naast het 

primaire recht van de Europese Unie kan namelijk ook het secundaire recht dat van de Europese 

wetgever uitgaat de bevoegdheid van de lidstaten beperken. Bij het secundaire recht speelt de 

mate van beoogde harmonisatie een grote rol. Wanneer een volledig harmoniserende richtlijn 

van kracht is, zet deze gemeenschappelijke standaarden vast en kan de lidstaat zich niet meer 

beroepen op artikel 36 VWEU om toch nog maatregelen te treffen die een negatieve invloed 

hebben op het verkeer van goederen.84 Dit heeft het Hof met zoveel woorden verklaard in de 

Ratti zaak, waarin het Hof een strengere reglementering vanwege de lidstaten omtrent 

gevaarlijke preparaten afkeurde.85 Toch wordt deze regel het Tedeschi-beginsel genoemd, 

vanwege een eerdere introductie in het Tedeschi arrest.86 De redenering in Ratti en Tedeschi 

werd nogmaals geïllustreerd in de Moormann zaak waarin het Hof naar deze zaken verwees.87  

29. Op te merken is dat ook het toepassingsgebied van een richtlijn een cruciale rol speelt bij 

de beoordeling of een lidstaat verder mag ingrijpen op grond van artikel 36 VWEU of niet. Dit 

blijkt uit het Campus Oil arrest, dat aldus een nuance vormt op het Tedeschi-beginsel.88 Wanneer 

een Europese richtlijn een bepaalde materie regelt, houdt dit niet in dat de bevoegdheid voor de 

lidstaten helemaal wegvalt voor alles wat hiermee te maken heeft. Een toepasselijk voorbeeld is 

de Schloh zaak.89 De heer Schloh kwam op tegen een autokeuringstest die de Belgische overheid 

oplegde bij de aankoop van een wagen. Het Hof oordeelde dat hoewel er een richtlijn uit 1977 

bestond die maatregelen oplegde met betrekking tot dergelijke testen, de auto van de heer 

Schloh niet onder het toepassingsgebied ervan viel, waardoor het Hof enkel op basis van het 

primaire recht een eventuele schending van het Verdrag moest vaststellen. In deze zaak werd de 

test een schending van het primaire recht bevonden. Het is echter de opvallende denkwijze van 

het Hof die belangrijk is: wanneer het toepassingsgebied van een richtlijn afgebakend is, dan 

hebben de lidstaten toch nog de bevoegdheid om buiten dit toepassingsgebied verder te 

reguleren.90  

30. Deze onbevoegdheid van lidstaten om op te treden op grond van artikel 36 VWEU 

wanneer een volledig harmoniserende richtlijn van kracht is, wordt bevestigd in de Van 

Bennekom zaak.91 Zelfs wanneer onvoldoende zekerheid bestaat op wetenschappelijk vlak wat 

                                                           
83 HvJ C-322/01, Deutscher Apothekerverband e.V., t. DocMorris, 2003. 
84 B. KURCZ, "Harmonisation by means of Directives - never-ending story?", European Business Law Review 2001, p. 
289. 
85 HvJ C-148/78, Pubblico Ministerio t. Tullio Ratti, 1979. 
86 HvJ C- 5/77, Carlo Tedeschi t. Denkavit Commerciale S.R.L., 1977. 
87 HvJ C-190/87, Oberkreisdirektor t. Moormann, 1988. 
88 HvJ, C-72/83, Campus Oil Limited en anderen t.  Minister for Industry and Energy en anderen, 1984 
89 HvJ C-50/85, Bernhard Schloh t. Auto contrôle technique SPRL, 1986. 
90 S. WEATHERILL, Cases and Materials on EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 284 
91 HvJ C-227/82, Strafzaak tegen Leendert van Bennekom, 1983. 
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betreft de vereiste maatregelen mag een lidstaat enkel ingrijpen wanneer geen volledig 

harmoniserende richtlijn van kracht is. Tevens moet de lidstaat motiveren waarom het een 

bepaalde maatregel wil invoeren en de noodzakelijkheid ervan aantonen. Wanneer het gaat om 

een richtlijn die minimale harmonisatie beoogt, kunnen lidstaten zelf nog verdergaand ingrijpen. 

Dit blijkt uit het arrest Rewe-Zentralfinanz van 1975. De Duitse overheid wilde geïmporteerde 

appels aan phytosanitaire inspecties onderwerpen. Wanneer we het arrest erbij nemen, zien we 

dat er reeds een Europese richtlijn uitgevaardigd werd met betrekking tot de controle ter 

bestrijding van de San José schildluis. Deze richtlijn beoogde enkel de maatregelen die de 

lidstaten reeds namen aan te vullen en niet te vervangen. Hieruit leidt het Hof af dat de lidstaten 

ondanks de (minimaal harmoniserende) richtlijnen toch bevoegd waren om beperkingen op te 

werpen, gebaseerd op artikel 36 VWEU. For the sake of argument wil ik hierbij wel nog aangeven 

dat in de desbetreffende zaak de Duitse controlemaatregel ongeldig werd bevonden met het 

Europese recht, aangezien deze een discriminatie inhield ten opzichte van geïmporteerde 

appels. 

31. De reden waarom ik dit artikel 36 VWEU zo uitgebreid behandeld heb, is omdat ik wilde 

wijzen op het belang van de aard van de aangenomen Europese wetgeving. Dit geeft het 

spanningsveld tussen de lidstaten en de Europese Unie goed weer. De anticlimax in dit verhaal is 

dat de lidstaten, wanneer ze verdergaande consumentenbescherming willen voorzien, zich niet 

kunnen beroepen op artikel 36 VWEU, aangezien dit artikel dit niet beoogt.92 Lidstaten mogen 

met andere woorden de consumentenbescherming niet als excuus gebruiken om discriminatoire 

maatregelen te nemen. De lidstaten zullen zich, wat betreft verdragsexcepties, voor 

consumentenbescherming moeten beroepen op de ontsnappingsclausules die in de artikelen 

114 en 169 VWEU te vinden zijn.  

 

Ontsnappingsclausules 

32. Uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt duidelijk dat lidstaten aldus geen 

onbeperkte bevoegdheid hebben om op basis van artikel 36 VWEU verdergaande maatregelen te 

nemen om het nationale belang te beschermen. Wat betreft artikel 36 VWEU zijn immers sterke 

nuances te vinden in het VWEU zelf. Voor de consumentenbescherming is het artikel 36 VWEU al 

helemaal van geen tel. Een mogelijke oplossing kan te vinden zijn in artikelen 114 en 169 VWEU, 

meer bepaald de ontsnappingsclausules die ondanks een graad van harmonisatie, dus ook bij 

volledige harmonisatie, de lidstaten nog de bevoegdheid gunnen om maatregelen te treffen. 

 

                                                           
92M.  DOUGAN, "Minimum harmonization and the internal market", CMLRev. 2000, p. 869. 
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Ontsnappingsclausules in artikel 114 VWEU 

 

33. De ontsnappingsclausules in artikel 114 VWEU werden oorspronkelijk ingevoerd door 

de Europese Akte, onder artikel 100 A, ten vierde EEG-Verdrag. Ze bestaan omwille van de 

vereenvoudigde procedure93 voor de Unie om wetgeving uit te vaardigen. Een eerste 

ontsnappingsmogelijkheid voor de lidstaten is te vinden in lid 4 van het artikel. "Wanneer een 

lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie 

een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die 

hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 36 of verband houdend met 

de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de 

redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie."  

34. Verder omvat lid 5 ook nog een ontsnappingsmogelijkheid maar deze vereist een 

verband met milieu of arbeidsmilieu. Wanneer hieromtrent nieuwe wetenschappelijke gegevens 

aan het licht komen kan de lidstaat het zich veroorloven maatregelen te treffen. Op deze 

uitzondering kan de lidstaat zich enkel beroepen indien de Europese regel zijn rechtsgrond vond 

in artikel 114 VWEU. Verder verwijst artikel 114 in het lid 10 ook nog naar artikel 36 VWEU dat 

hierboven besproken werd. 

35. Aangezien bij artikel 114 VWEU de interne markt primeert, en niet een bijkomende 

bescherming door de lidstaten, kunnen deze zich ook niet op deze ontsnappingsclausules 

beroepen om verdergaande consumentenbescherming te voorzien. Opvallend genoeg is hier dus 

reeds de tweede anticlimax voor de lidstaten wat betreft hun bevoegdheid te vinden. Ook al 

heeft de Unie geen vrij spel om regelgeving uit te vaardigen, toch is het moeilijk voor de lidstaten 

om nog een stempel te drukken op bepaalde belangrijke materies. 

 

Ontsnappingsclausules in artikel 169 VWEU 

 

36. Dankzij artikel 169 VWEU kan een lidstaat (eindelijk) wel verdergaande maatregelen 

nemen om een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen voor haar burgers. 

Dit omwille van de reden dat dit artikel het zwaartepunt op het consumentenbelang legt en niet 

bij de interne markt.94 Lid 4 van artikel 169 VWEU bevat een fout: het verwijst nog naar het oude 

lid 4 van voormalig artikel 153 EG-Verdrag. De Europese wetgever bedoelt dat een lidstaat 

verdere maatregelen mag nemen wanneer de Unie op grond van artikel 169 lid 2, b VWEU, een 

ondersteunend beleid voert. Ook in de Gonzalez Sanchez zaak is te vinden dat de 

                                                           
93 Dit is de procedure in artikel 115 VWEU. 
94 P.J. SLOT en G. STRAETMANS, “Harmonisatie van de wetgeving in de EG”, TPR 2003, p. 795. 
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ontsnappingsclausule in artikel 169 VWEU enkel slaat op het lid 2, b.95 Dit lid beoogt enkel 

minimaal harmoniserende Europese maatregelen en ironisch genoeg worden 

consumentenrichtlijnen amper op dit artikel gebaseerd en heeft het weinig slagkracht. 

 

3) Bevoegdheid voor de lidstaten: Rule of Reason exceptie 

37. Op de verdragsexceptie in artikel 36 VWEU kunnen lidstaten zoals hierboven vermeld 

zich niet beroepen. De ontsnappingsclausules die in het VWEU te vinden zijn bieden ook amper 

soelaas. Toch is er op het eerste zicht nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de rule of 

reason exceptie die in het Cassis de Dijon arrest96 vervat zit. Het Hof heeft in het arrest een niet-

exhaustieve lijst opgesteld van legitieme gronden waarop een lidstaat wetgeving kan baseren. 

Onder deze gronden vallen de doeltreffendheid van fiscale controles, de bescherming van de 

volksgezondheid, de eerlijkheid van handelstransacties en last but not least de bescherming van 

consumenten. Deze rule of reason exceptie is een soort proportionaliteitstoets. Helaas maar 

waar, ook voor deze exceptie bestaat de voorwaarde dat enkel sprake mag zijn van minimale 

harmonisatie. Slechts wanneer harmonisatie afwezig is kan een lidstaat zich op deze exceptie 

beroepen. Wanneer de Europese wetgever dus overgaat tot volledige harmonisatie sluit ze ook 

deze achterpoort voor de lidstaten. 

 

4)  Beperkingen van de Bevoegdheid van Lidstaten vanwege het secundaire Recht 

Vrijeverkeersclausule in de richtlijn zelf 

38. Niet alleen het primaire recht en de Europese rechtspraak kunnen lidstaten onthouden 

van bevoegdheden. Ook de modaliteiten van het secundaire recht kunnen een lidstaat 

verhinderen om op te treden. Dit is zoals ik verder zal uitleggen (infra rn. 60 e.v.) zeker het geval 

wanneer een richtlijn volledige harmonisatie beoogt. Wanneer daarentegen een minimaal 

harmoniserende richtlijn van kracht is kan een lidstaat zelf optreden. In sommige gevallen komt 

het echter voor dat de Europese richtlijn een vrijeverkeersclausule bevat. Dit houdt in dat een 

lidstaat niet meer kan optreden en dus enkel tot een soort omgekeerde discriminatie kan 

overgaan. Wat betekent dat buitenlandse ondernemingen bevoordeeld worden tegenover de 

binnenlandse, die wel aan strengere wetgeving onderworpen kunnen worden, aangezien deze 

bepaling enkel het vrije Europese verkeer van goederen beschermt, en niet het binnenlandse 

verkeer. De Richtlijn betreffende etiketteringsvoorschriften bevat een dergelijke 

                                                           
95 HvJ C-183/00, Gonzalez Sanchez vs. Medicina Asturiana, 2002. 
96 HvJ C-120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979. 
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verkeersclausule.97 In het artikel 18 van de Richtlijn lezen we dat de lidstaten de handel in 

levensmiddelen die aan de voorschriften in de richtlijn voldoen, niet mogen verbieden door "het 

toepassen van niet-geharmoniseerde nationale bepalingen inzake etikettering en presentatie van 

bepaalde levensmiddelen of van levensmiddelen in het algemeen". De bevoegdheid voor de lidstaat 

om het toepassingsgebied van bepaalde Europese maatregelen uit te breiden wordt dus gefnuikt 

door deze clausule.98 

 

I. d. Besluit 

 

39. Het lijkt erop dat de Europese Unie zich tegen wil en dank van de lidstaten een brede 

bevoegdheid toekent. Wanneer we het verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie samenleggen, zien we dat de Europese Unie 

vandaag in zo goed als alle economisch gerelateerde gebieden minstens een gedeelde 

bevoegdheid geniet. Deze gestage uitbreiding leidt tot een spanningsveld tussen het nationale en 

supranationale niveau. De uitwegen via uitzonderingen die in het VWEU zelf weergegeven zijn 

bieden voor de lidstaten weinig soelaas. Artikel 36 VWEU, noch de ontsnappingsclausules uit 

artikel 114 VWEU zijn van toepassing op consumentenbescherming. Toch kunnen lidstaten zich 

nog beroepen op artikel 169 VWEU om verdergaande maatregelen te nemen. Ironisch genoeg 

baseert Europa nagenoeg nooit een legislatief initiatief op deze bepaling. Hieruit leid ik af dat 

wanneer de Unie wetgeving uitvaardigt omtrent consumentenbescherming en deze een geldige 

grondslag vindt,  de lidstaten in de volgende gevallen kunnen ingrijpen: Ten eerste wanneer de 

Unie een ondersteunende maatregel neemt zoals genoemd in artikel 169 lid 2, b VWEU. Ten 

tweede wanneer op basis van artikel 114 VWEU een minimaal harmoniserende richtlijn is 

aangenomen. Indien de nationale wetgeving geen geldige grondslag vindt zal het Hof van Justitie 

haar politionele taak uitoefenen. Zolang de Europese wetgever geen volledige harmonisatie 

beoogt, kan een lidstaat dus nog ingrijpen. Dit verklaart waarom het overgaan van minimale 

naar volledige harmonisatie zo'n uitgebreid discussieonderwerp is. Daarnaast blijkt hieruit ook 

dat de afbakening van het toepassingsgebied van een volledig harmoniserende richtlijn cruciaal 

is. 

 

                                                           
97 Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en de presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor 
gemaakte reclame, Pb. L., 6 mei 2000, afl. 109, 29-42. 
98 P.J. SLOT en G. STRAETMANS, “Harmonisatie van de wetgeving in de EG”, TPR 2003, p.749. 
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Ondanks een twijfelachtige rechtsbasis blijft de Unie vooral op het gebied van 

consumentenbescherming de nationale wetgeving harmoniseren, meer zelfs, ook de mogelijke 

doorkomst van de Common European Sales Law99, een verordening nota bene, wijst erop dat de 

Unie zich niet bepaald veel zorgen maakt om haar bevoegdheidsgrondslagen (infra rn. 155 e.v.). 

  

                                                           
99 COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht. 
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HOOFDSTUK II: HARMONISATIE 

 

40. De Europese wetgever probeert de nationale wetgevingen dichter bij elkaar te brengen. 

Dit proces heet harmonisatie. De grondslag van de bevoegdheid tot harmoniseren is reeds uit de 

doeken gedaan, alsook de mogelijke wrijving tussen de lidstaten en de EU. Wat harmonisatie 

concreet is, zal ik in dit hoofdstuk proberen duidelijk te maken. Alvorens ik kan overgaan tot het 

bespreken van de verschillende vormen die harmonisatie kan aannemen, is het noodzakelijk dat 

duidelijk is wat harmonisatie nu precies is, en wat het niet is. Hierna zal ik verder ingaan op de 

technieken en gradaties van harmonisatie, alsook de argumenten die de Commissie aanbrengt 

om het initiatief te nemen om tot harmonisatie over te gaan. 

  

II. a. Wat is harmonisatie?  

 

41. Luidens artikel 114, lid 1 VWEU houdt harmonisatie "de onderlinge aanpassing van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de 

interne markt betreffen" in. Vooreerst, om begripsverwarring te voorkomen, wil ik er de nadruk 

op leggen dat harmonisatie geen synoniem van eenmaking of uniformisering is. Eenmaking 

houdt in dat een wetgevende maatregel zowel tekstueel als op interpretatief vlak exact wordt 

overgenomen. Dit leidt dus tot een uniforme wetgeving in alle lidstaten die deze maatregel 

moeten overnemen. Harmonisatie leidt daarentegen niet tot een uniform stelsel maar biedt 

lidstaten de kans (en plicht) om een legislatieve maatregel om te zetten in hun eigen recht. De 

bedoeling van harmonisatie is dus om gelijke rechten en plichten te creëren, maar de lidstaten 

de vrijheid te laten dit te doen op een manier die hen het beste past. De oplettende lezer valt het 

hier misschien wel op dat bij harmonisatie een richtlijn het aangewezen instrument is, terwijl bij 

eenmaking een verordening meer op zijn plaats is. Op de verschillende vormen en maten waarin 

harmonisatie voorkomt zal ik verder ingaan. Ook de stemmen die opgaan om de 

harmonisatiemethode door middel van richtlijnen te verlaten voor een aanpak via 

verordeningen geef ik later weer. 
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II. b. Mijlpalen in het harmonisatieprogramma: 

 

42. Reeds voor het verdrag van Rome bestond in Europa de idee om via harmonisatie de 

handel te bevorderen. In de jaren 20 en 30 werkte de Oostenrijkse jurist Ernst Rabel aan een 

"international uniform sales law". Dit project werd overgenomen door UNIDROIT100 en 

evolueerde, na de twee wereldoorlogen, in twee Haagse conventies met betrekking tot de 

verkoop van goederen. Deze conventies kenden echter weinig succes. Ze werden door bijzonder 

weinig landen101 geratificeerd. Deze conventies hadden desondanks een aanzienlijke invloed op 

de harmoniseringsmentaliteit. Zo kwam nadien ook de Weens Koopverdrag102 tot stand en nog 

later, in de jaren negentig en begin 2000 werden ook de Principles of European Contract Law 

vastgelegd, onder leiding van Ole Lando.103 

43. De allereerste formele grondslag van harmonisatie in Europa kunnen we vinden in 

artikel 100 van het Verdrag van Rome. Ook dit was na verloop van tijd niet meer voldoende om 

tot realisatie van een interne markt te komen. De geleidelijke uitbreiding van de bevoegdheid 

van de Europese Gemeenschap moest soelaas brengen. Reeds voor de Unie bevoegd werd voor 

het milieubeleid, bijvoorbeeld, trad ze in deze eerdere fase in de jaren 70 vooral met betrekking 

tot dit gebied harmoniserend op, hoewel het aantal uitgevaardigde richtlijnen zeer laag was. Pas 

in de loop van de jaren 80 kwam harmonisatie van het consumentenbeleid op de voorgrond. Dit 

is nog voor de inwerkingtreding van het verdrag van Maastricht, wat dus wijst op de lagere 

praktische betekenis van het verdrag voor de consumentenbescherming (supra rn. 6).104 De 

formele bevoegdheid was ook niet de enige mogelijkheid om tot een consumentenbeleid te 

komen. In de jaren 70 werden stappen ondernomen om via niet-formeel bindende initiatieven 

tot meer bescherming voor de consument te komen.105  In deze periode bestond de 

consumentenbescherming voornamelijk uit een aantal beleidsmatige programma's en 

resoluties106, die echter geen bindende werking hadden, zo kunnen we ook afleiden uit de 

                                                           
100

 Institut International pour l'Unification du Droit Privé. 
101 Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, San Marino, Israël en Gambia. 
102 Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkosten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, 
hierna afgekort als CISG. 
103 S. VOGENAUER en S. WEATHERILL, The Harmonisation of European Contract Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 7. 
104 A. POLLACK, "Creeping Competence: The Expanding Agenda of the European Community", Journal of Public Policy 

1994, p. 114. 
105 Dit is de soft law approach die WEATHERILL omschrijft in S. WEATHERILL, EU Consumer Law and Policy, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, 2005, p. 6. 
106 Resolutie van de Raad van 14 april 1975 betreffende een eerste programma van de Europese Economische 
Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument, Pb. C., 25 april 1975, afl. 92, p. 1; 
Eerste programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting 
van de consument, Pb. C., 25 april 1975, afl. 92, 2-17; Resolutie van de Raad van 19 mei 1981 betreffende een tweede 
programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de 
consument, Pb. C., 3 juni 1981, afl. 133, 1-13. 
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Europese verdragen.107 Via allerlei actieplannen probeerde ook de Commissie verdergaande 

harmonisatie te bereiken. Zo waren er in de jaren 90 ook twee actieplannen met betrekking tot 

het consumentenbeleid.108 Dit kon echter op kritiek rekenen van het Economisch en Sociaal 

comité. Dit klaagde de gebrekkige grondslag voor een consumentenbeleid aan.109 Hieraan werd 

later verholpen door de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht (supra rn 6). Een 

ander voorbeeld en tevens ook belangrijk actieplan is dat van 2001 omtrent het contractenrecht. 

Hierin stelden de Commissie en het Parlement verschillende opties110 voor om het 

contractenrecht in Europa te behandelen:  

Optie I:  Niets doen: de markt creëert problemen maar lost deze ook zelf op. Als de EU niet 

ingrijpt zullen de problemen ook wel opgelost raken, namelijk via incentives door lidstaten en 

economische entiteiten. 

Optie II:  Academische projecten die algemene principes voor contractenrecht ontwikkelen. Deze 

zouden dan als basis en inspiratie kunnen dienen voor toekomstige wetgeving. Ook kunnen 

contractspartijen deze principes toepassen in hun contracten en kunnen rechters zich laten 

leiden door deze principes bij het vellen van oordelen. 

Optie III: De bestaande wetgeving verbeteren. Dit door de kwaliteit van de wetsontwerping te 

verbeteren en te vereenvoudigen. Ook een consequent terminologiegebruik kan hiertoe 

bijdragen. 

Optie IV: Nieuwe wetgeving maken. Hiervoor zijn verschillende modaliteiten beschikbaar:  een 

richtlijn, een verordening, een aanbeveling. Deze keuze moet gemaakt worden naargelang het 

gewenste harmonisatieniveau. Wat betreft de bindende werking moet dan weer de keuze 

gemaakt worden tussen een opt-in model, een opt-out model of een verplicht toe te passen 

regulering die niet in het contract kan uitgesloten worden. 

44. Naar aanleiding van deze communicatie in 2001 kwam de Commissie in 2003 op de 

proppen met een actieplan voor Europees contractenrecht. Hierin werd gesproken over een 

"Common Frame of Reference". Het DCFR111 is een zeer uitgebreid werkstuk van academici, het 

werd nooit geratificeerd en heeft dus geen bindende werking. Het nut van de DCFR zou het 

gebruik ervan als toolbox zijn voor de ontwikkeling van toekomstig contractenrecht. Via 

eenvormige begrippen en definities zou het overeenkomstenrecht veel overzichtelijker en 

                                                           
107 Huidig artikel 288 VWEU, vroeger artikel 249 EG-Verdrag. 
108 COM(1993)378, Consumentenbeleid, tweede driejarig actieplan van de Commissie 1993-1995 - De interne markt 
ten dienste van de Europese consument stellen en COM(1995)519, Prioriteiten voor het consumentenbeleid 1996-
1998. 
109 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "de voltooiing van de interne markt en de 
consumentenbescherming", Pb. C., 26 september 1991, afl. 339, 16-28. 
110 COM(2001)398, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over Europees 
verbintenissenrecht. 
111 Voluit "Draft Common Frame of Reference". 
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eenduidiger kunnen worden.112 Op het contractenrecht in de ruime zin en de DCFR zal ik niet 

verder ingaan aangezien dit onderwerp veel te uitgebreid is voor een masterproef. Waarop ik 

wel zal ingaan is een interessante nieuwe ontwikkeling die zich voordoet in de 

harmoniseringsdrang van de Europese Unie. Met name het ontwerp voor een Common European 

Sales Law.113 Dit is een Voorstel tot Verordening voor een gemeenschappelijk Europees 

kooprecht. Deze zou een belangrijke impact hebben op de grensoverschrijdende 

consumententransacties. 

45. Met de komst van de Euro zag de Commissie haar kans schoon om eindelijk een 

werkelijke interne markt te realiseren. In het Groenboek over de consumentenbescherming van 

2001 wordt het consumentenrecht als een stap in het bereiken van deze doelstelling gezien.114 

Op het vlak van consumentenbescherming speelt binnen de Commissie het Directoraat-Generaal 

voor Gezondheid en Consumenten (DG SANCO) een grote rol bij het uitvaardigen van dergelijke 

groenboeken en bij het nemen van initiatief tot harmonisatie. Dit Directoraat-Generaal is actief 

sinds 1999 en is binnen de Unie mede verantwoordelijk voor het consumentenbeleid.115 Deze 

verantwoordelijkheid neemt het Directoraat-Generaal duidelijk serieus op, te zien aan de 

toeneming van wetgeving en plannen voor een beter consumentenbeleid. In haar strategie voor 

het consumentenbeleid 2002-2006 stelt de commissie dat geleidelijk moet overgegaan worden 

van minimale naar volledige harmonisatie.116 Deze omwenteling is te bespeuren in de nieuwe 

richtlijnen die de Unie vanaf deze periode uitvaardigt. In de strategie voor het 

consumentenbeleid 2007 - 2013 wordt deze ambitie herhaald.117 Het laatste wapenfeit van de 

Unie, namelijk de Richtlijn Consumentenrechten van 2011, geeft ook blijk van dit 

harmonisatieprogramma. Over deze omslag van minimale naar volledige harmonisatie zal ik 

verder nog uitweiden. Achter de Richtlijn Consumentenrechten schuilt meer dan wat er in 2011 

uitgekomen is. Tussen de strategieën door stelde de Commissie nog een nieuwe aanpak voor in 

het harmonisatiebeleid: een horizontaal instrument. Dit zou inhouden dat een breed kader 

gecreëerd wordt in plaats van vele enkele (verticale) richtlijnen. Het was de bedoeling dat de 

Richtlijn Consumentenrechten een dergelijk horizontaal instrument zou worden, doch op het 

oorspronkelijke Voorstel kwam veel kritiek.118 Hierdoor werd het toepassingsgebied van deze 

                                                           
112 COM(2003)68, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, een coherenter Europees 
verbintenissenrecht, een actieplan, p. 2. 
113 Hier zal ik later de Nederlandse afkorting GEKR aanwenden. 
114 COM(2001)531, Groenboek over de consumentenbescherming. 
115 Website van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor gezondheid en consumenten, 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/dg_sanco_en.htm. laatst bezocht op 7 mei 2014. 
116 COM(2002)208, Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006. 
117 COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013. 
118 P. ROTT en E. TERRYN, "A proposal for a consumer rights directive. No single set of rules.", ZEuP 2009, 456-488; K. 
TONNER en M. TAMM., "Der Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und seine Auswirkungen auf das 
nationale Verbraucherrecht", JZ 2009, 277-290. 
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richtlijn sterk ingeperkt tot verkoop op afstand en verkoop buiten de lokalen van de 

onderneming.  

46. We kunnen dus wel stellen dat het harmonisatieprogramma klaarblijkelijk een snel 

evoluerende materie is die nog elke dag nieuwe wendingen kan ondervinden. 

 

II. c. Waarom harmoniseren? 

 

47. De Commissie ziet de interne markt voor ogen als de grootste retailmarkt ter wereld.119 

Om dit te bereiken moeten de 28 markten die nu bestaan samengebracht worden tot één grote. 

Om in deze grote retailmarkt een hoog niveau van consumentenbescherming te bereiken, zoals 

vereist in zowel artikel 114 VWEU als in artikel 169 VWEU, lijkt een vorm van harmonisatie 

onmisbaar om de doelstellingen van de Commissie te volbrengen. Om tot een interne markt te 

komen moeten verschillende obstakels overwonnen worden. Voorbeelden hiervan zijn culturele 

verschillen, transportmoeilijkheden, verschillende talen en culturen en lokale gewoontes. 

Harmonisatie pakt slechts één van de hindernissen aan die de realisatie van de interne markt 

belemmeren, namelijk de verschillen in wetgeving van de verschillende lidstaten. De Commissie 

gaat ervan uit dat via het wegwerken van legislatieve verschillen, de hindernissen voor een 

interne markt op zijn minst gedeeltelijk weggenomen zullen worden. De motieven van de 

Commissie blijken duidelijk uit de talrijke actieplannen en groenboeken die ze uitgevaardigd 

heeft. Harmonisatie heeft met andere woorden een dubbel doel. Vooreerst heeft het als doel de 

bestaande verschillen tussen nationale wetgevingen weg te werken om zo tot bij het tweede 

doel te komen, namelijk ervoor te zorgen dat de mededinging niet verstoord wordt.120 Dit kan 

door het creëren van een level playing field. Een dergelijk level playing field houdt in dat 

ondernemingen zich aan eenzelfde regime moeten houden waardoor een vlak speelveld ontstaat 

en niemand nadeel ondervindt van afwijkende regulering. Dit speelveld is de interne markt die 

de Europese Unie wenst tot stand te brengen. 

48. Waarom wil de Unie dan zo graag een interne markt bereiken? Waar DOUGAN121 lijkt te 

beweren dat één van de primaire doelen van het Verdrag van Rome de creatie van een interne 

markt was, lijkt het mijns inziens beter om net zoals GOVAERE122 op de formulering van de 

betreffende artikelen in het toenmalige Verdrag van Rome en het VEU te letten. Volgens deze 

                                                           
119 COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013. 
120 B. KURCZ, "Harmonisation by means of Directives", European Business Law Review, 2001, p. 288. 
121 M. DOUGAN, "Minimum Harmonization and the Internal Market", CMLRev 2000, p. 857. 
122 I. GOVAERE, "De Lissabon Internemarktdoelstelling en die 'horizontale' Burger- en Dienstenrechtlijnen: Implicaties 
voor de Belgische Rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne Markt voor de Praktijkjurist, 
Mechelen, Kluwer, 2012, p.5. 
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opvatting hadden de oorspronkelijke lidstaten van het Verdrag van Rome niet het realiseren van 

een interne markt als doel vooropgesteld. Artikel 2 van het Verdrag van Rome luidde namelijk 

als volgt:: "De Gemeenschap heeft, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en door 

het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economische beleid van de lidstaten, tot taak de 

bevordering van de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele 

Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemende 

verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap 

verenigde staten". Hieruit blijkt dat het instellen van een interne markt slechts een middel is om 

het doel van meer economische welvaart te bereiken, zij het echter tot het na het Verdrag van 

Lissabon expliciet werd opgenomen onder artikel 3,3 VEU als doel op zich: "De Unie brengt een 

interne markt tot stand". 

49. Hoe kan zo'n interne markt meer economische welvaart creëren? Het doel van economie 

is het zo efficiënt mogelijk aanwenden van schaarse middelen. Wanneer er van een kleine markt 

sprake is, zullen de middelen door de efficiëntste speler op die kleine markt aangewend worden. 

Wanneer een markt groter wordt, krijgen meer spelers de kans om zich te profileren. De spelers 

op de markt zullen zich moeten aanpassen en zo doeltreffend mogelijk moeten zijn met de 

middelen die ze ter beschikking krijgen. Een grotere markt zou dus tot meer efficiëntie en ook 

schaalvoordelen kunnen leiden. Toch wordt een grote, interne markt niet enkel op 

welkomstgejuich onthaald. In de strategie om tot een "eengemaakte markt" te komen wijst 

MONTI op de kritiek die de interne markt over zicht krijgt.123 

50. Naarmate het consumentenbeleid evolueerde, werd de eindverbruiker steeds meer als 

een strategische pion in de interne markt gezien. Zonder consumenten kan uiteraard geen markt 

bestaan. Wanneer de consument niet consumeert heeft het weinig zin om een grote markt te 

creëren. Dit is één van de redenen waarom de aanpak van het consumentenrecht zo nauw 

verbonden is met de realisatie van de interne markt. Waar in het oorspronkelijke Verdrag van 

Rome de consument nog als een omstaander werd gezien die toevallig ook van de interne markt 

kon profiteren, is de consument vandaag een belangrijke "begunstigde" van Europese 

wetgeving.124 

51. Ter illustratie van de motieven van de Europese wetgever om tot harmonisatie over te 

gaan kunnen we de overwegingen van enkele uitgevaardigde richtlijnen erbij nemen. Zo staat in 

de Richtlijn betreffende de wijziging van de richtlijn tot misleidende reclame van 1984, die enkel 

minimale harmonisatie voor het oog heeft, te lezen dat vanwege het steeds meer gevarieerde 

                                                           
123 M. MONTI, Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt, 2010, online beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_nl.pdf, p. 25. 
124 G. STRAETMANS, "Het Europese Consumentenacquis: Genese en Toekomstblik", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A-M. 
VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 2. 
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aanbod voor de consumenten het gebruik van vergelijkende reclame geharmoniseerd dient te 

worden, omdat dit een stimulans kan vormen voor de concurrentie in de interne markt.125 

Daarnaast bevat eveneens de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten van 1993 een overweging die stelt dat de verschillen tussen de 

wetgeving van de dienstenaanbieder enerzijds en die van de consument anderzijds nadelig zijn 

voor de interne markt aangezien de vrije mededinging hier hinder van ondervindt.126 

 

II. d. Manieren om de markt te integreren: positief en negatief 

 

52. Harmonisatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het dichter bij elkaar brengen van de 

nationale wetgevingen gebeurt via een wisselwerking tussen herreguleren en dereguleren. Dit is 

de zogenaamde positieve en negatieve integratie.  

 

1) Negatieve integratie: 

53. Niet alleen de Europese wetgever speelt een grote rol in het realiseren van een interne 

markt en het vaststellen van bindende bepalingen. Ook het Europese Hof neemt de taak op zich 

om wetgeving die niet conform de Europese streefdoelen is, te beoordelen of te vernietigen. Dit 

is het deregulerende aspect van het interne marktbeleid van de Unie. Zoals de naam het zelf zegt 

wijst negatieve integratie, ook wel negatieve harmonisatie genoemd, op het wegnemen van 

handelsbelemmerende maatregelen.127 Vooral in de periode voor de Europese Akte was 

negatieve harmonisatie de regel. Dit kwam enerzijds door het ontbreken van communautaire 

regels.128 Anderzijds kwam dit door de vereiste unanimiteit bij het nemen van beslissingen, 

waardoor de procedure trager en intenser was, en de invoering van wetgeving meer tijd vergde. 

Ook had deze procedure een meer legitieme grondslag tot gevolg voor de uitgevaardigde 

regelgeving dan wanneer beslissingen genomen zouden worden door middel van een 

gekwalificeerde meerderheid. Dit heeft op zijn beurt als gevolg dat lidstaten minder afwijkende 

maatregelen nemen aangezien zij niet verzeild geraakten in een minderheidspositie en zich dus 

moesten schikken naar de meerderheid.  

                                                           
125 Overweging 2 en 3 Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging 
van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, Pb. L., 23 
oktober 1997, afl. 28, 18-33. 
126 Overwegingen 1 tot en met 10 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten, Pb. L., 21 april 1993, afl. 95, 29-34. 
127 I. MALETIC, The Law and Policy of Harmonisation in Europe's Internal Market, Cheltenham, Edwar Elgar, 2013, p. 7. 
128 HvJ C-8/74, Procureur des Konings t. Dassonville , 1974. 
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54. Oorspronkelijk trad het Europese Hof enkel op om constitutionele zaken negatief te 

harmoniseren. Deze aanpak breidde zich slechts in de laatste decennia uit naar de harmonisatie 

van het privaatrecht, en dan vooral op het vlak van consumentenbescherming.129 

Hoewel deze negatieve harmonisatie van het privaatrecht veelvuldig voorkomt, blijft deze niet 

zonder kritiek. De vraag is gerezen of het Hof wel op zijn plaats is om door middel van het 

interpreteren van richtlijnen een interne markt te realiseren. Het Hof hanteert namelijk geen 

vaste methodiek om richtlijnen te interpreteren130 en kan zich ten tweede niet moeien in de 

concrete wetgeving van lidstaten.131 Zij hebben de bevoegdheid om richtlijnen om te zetten op 

een manier die coherent is met de nationale wetgeving, daarin kan het Hof niet ingrijpen. Het 

Hof kan met andere woorden enkel de inhoud van de richtlijnen interpreteren en geen nationale 

wetgeving. Het Europese Hof heeft tot nu toe zelf geen duidelijkheid geschapen in hoeverre de 

interpretatiebevoegdheid zich uitstrekt. Waar in Océano Grupo132 het Hof zelf nog oordeelt dat 

een concrete clausule in een contract een oneerlijk beding was, nuanceert het in de Freiburger 

Kommunalbauten133 dat het zich niet kan uitspreken over een concrete clausule tenzij deze 

manifest oneerlijk is. Ook kan het Hof niet in zijn eentje de wetgeving harmoniseren door middel 

van rechtspraak. Opdat er complete harmonisatie kan bestaan in Europa is het nodig dat de 

rechtbanken in elke lidstaat eenzelfde interpretatie toepassen.134 Dit benadrukte het Hof in de 

Leitner-zaak.135 

55. Ondanks deze moeilijkheden lijkt een actievere rol voor het Hof toch aanvaardbaar en 

zelfs opportuun. Het Europese Hof kan door middel van zijn bindende arresten bijdragen tot 

duidelijkheid. Vaste rechtspraak kan een interpretatiemethode opleggen die zo in elke lidstaat 

gerespecteerd zal moeten worden. Verder moeten we niet naïef zijn en aannemen dat het Hof 

geen actieve rol speelt in de Unie en zich niet zal stilhouden wanneer het om privaatrecht 

gaat.136 Voor het verder verloop van deze masterproef zal ik omtrent deze bevoegdheid van het 

Hof niet meer uitweiden en ga ik ervan uit dat het Hof wel bevoegd is om op te treden met 

betrekking tot het privaatrecht. 

                                                           
129 C. SCHMID, "The ECJ as a Constitutional and a Private Law Court, a Methodological Comparison", Zentrum für 

Europäische Politik Bremen, dikussionspapier 4/2006, 2006, 39 p. 
130 C. SCHMID, "The ECJ as a Constitutional and a Private Law Court, a Methodological Comparison", Zentrum für 

Europäische Politik Bremen, dikussionspapier 4/2006, 2006, 39 p. 
131 Art. 267 VWEU. 
132 HvJ C-240/98, Océano Grupo Editorial SA t. Roció Murciano Quintero, 2000. 
133 HvJ C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG t. Ludger Hofstetter en Ulrike Hofstetter, 
2004. 
134 P. ROTT, "What is the Role of the ECJ in EC Private Law? - A Comment on the ECJ's Judgments in Océano Grupo, 
Freiburger Kommunalbauten, Leitner and Veefald", Hanse Law Review 2005, p. 6. 
135 HvJ C-168/00, Simone Leitner tegen TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 2002. 
136 V. MAK, "Harmonisation through 'Directive-Related' Case Law: The Role of the ECJ in the Development of European 
Consumer Law", ZEuP 2010, p. 131. 
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56. Ervan uitgaande dat het Hof op zijn plaats is om het privaatrecht te harmoniseren, moet 

het erover waken dat een overmaat aan negatieve harmonisatie niet resulteert in een compleet 

gedereguleerde markt. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer het Hof in het principe van 

wederzijdse erkenning137 een magisch instrument ziet om nationale beperkende wetgeving op te 

heffen. MALETIC wees er reeds op dat het Hof daarom niet roekeloos overgaat tot dereguleren 

maar dat het eerder een autonomie creëert voor de lidstaten.138 De lidstaten kunnen dus zelf ook 

regelgeving uitvaardigen en kunnen zich daarvoor beroepen op de principes in de Europese 

verdragen. Bijkomstig kunnen ze ook nog eens op basis van de artikelen 34 tot 36 VWEU139 

maatregelen nemen die de grensoverschrijdende handel belemmeren op voorwaarde dat daar 

een gegronde reden voor is. Zoals eerder vermeld kan consumentenbescherming geen grondige 

reden zijn onder artikel 36 VWEU. Wanneer het Hof een oordeel moet vellen in een zaak die 

draait om maatregelen van een lidstaat die te handelsbeperkend zijn, kiest het Hof dikwijls de 

kant van de interne markt. Zelfs al hebben lidstaten de bevoegdheid om strengere en zelfs 

discriminerende maatregelen te voorzien, op basis van artikel 36 VWEU, toch zal het Hof vaak 

overgaan tot vernietiging ervan. Deze vaststelling werd gedaan door UNBERATH en JOHNSTON. Zij 

onderzochten de methoden van de negatieve en positieve harmonisatie en ondervonden dat het 

Hof van Justitie een soort duale strategie hanteert wat betreft consumentenbescherming. Zoals 

hierboven reeds vermeld houdt het Hof rekening met het realiseren van een interne markt bij de 

interpretatie van richtlijnen. Waar het Hof sceptisch staat tegenover elke nationale maatregel 

die de handel belemmert, erkent het Hof consumentenbescherming toch als een fundamenteel 

principe in het Europese recht. De erkenning van het consumentenrecht als belangrijk principe 

komt tot uiting in het zo breed mogelijk interpreteren van de Europese wetgeving. Met andere 

woorden, het Hof voorkomt een uitgebreide bescherming op nationaal vlak, maar stelt zelf een 

vergaande bescherming te werk door de Europese regelgeving een brede interpretatie toe te 

kennen.140  

57. Voorbeeld van de interne-marktvisie van het Hof is de befaamde Cassis de Dijon zaak, 

waarin het Hof het principe van wederzijdse erkenning141 introduceerde, alsook de bevoegdheid 

erkende om op basis van toenmalig artikel 30 EG-Verdrag wetgeving uit te vaardigen, maar 

tegelijk vaststelde dat lidstaten hun bevoegdheid om strengere maatregelen te nemen niet te ver 

                                                           
137

 HvJ 120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979 

138 I. MALETIC, The Law and Policy of Harmonisation in Europe's Internal Market, Cheltenham, Edwar Elgar, 2013, p. 9. 
139 Voormalige artikelen 28 en 30 EG-Verdrag. 
140 H. UNBERATH en A. JOHNSTON, "The double-headed approach of the ECJ concerning consumer protection", CMLRev. 
2007, p. 1240. 
141

 Uit paragraaf 14B HvJ 120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979 valt af te 
leiden dat het principe van wederzijdse erkenning inhoudt dat, wanneer een product op een wettelijke 
manier op de markt is gebracht van een lidstaat, dit ook op de markt gebracht moet kunnen worden in een 
andere lidstaat. 
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mochten doordrijven.142 De lidstaten genieten dus nog een zekere graad van autonomie. Dit 

bevestigde het Hof later nog in de Keck en Mithouard zaak, waarin het Hof de reikwijdte van 

artikel 36 VWEU beperkt en dus ook zijn bevoegdheid om deregulerend op te treden.143 

58. Wanneer een volledig harmoniserende maatregel voorligt en de lidstaten wetgeving 

uitvaardigen, moet het Hof deze in het licht van het secundaire recht, dus de desbetreffende 

geharmoniseerde richtlijn, bekijken. Wanneer minimale harmonisatie voorligt, zal de lidstaat bij 

het aannemen van verdergaande wetgeving het primaire recht in rekening moeten nemen. Het 

Hof zal de maatregel dan enkel vernietigen wanneer deze in strijd is met het Europese 

verdragsrecht. Een hoeksteen van de negatieve integratie, evenals van het verdragsrecht, is 

artikel 34 VWEU, dat een verbod op kwantitatieve beperkingen inhoudt en zo de realisatie van 

een interne markt moet waarborgen.144 Een voorbeeld in het consumentenrecht van negatieve 

integratie met betrekking tot dit artikel is de Clinique zaak. In concreto ging het om een bepaling 

in het Duitse UWG145  die als gevolg had dat de term "clinique" niet op een product vermeld 

mocht worden omdat dit de consument mogelijk zou misleiden. Het Hof oordeelde dat deze 

bepaling strijdig was met de Europese wetgeving en baseerde dit oordeel op de redenering dat 

het betreffende product niet in apothekers verkocht werd maar in gewone winkels verkrijgbaar 

was. Ook stelde het Hof vast dat elders in Europa de consument geen problemen ondervond met 

deze vermelding. Het eindoordeel was dus dat de Duitse wetgever zijn UWG moest aanpassen.146  

 

2) Positieve integratie: 

59. Positieve integratie duidt op het uitvaardigen van regelgeving door de instellingen van 

de Europese Unie. De Europese Unie kan bindende wetgeving uitvaardigen door middel van 

verordeningen, richtlijnen en beschikkingen.147 Als hoeksteen voor de positieve integratie dient 

artikel 114 VWEU, dat, zoals eerder behandeld, de Unie de bevoegdheid geeft om een interne 

markt te realiseren door middel van harmonisatie (zie supra "hoofdstuk over bevoegdheid"). 

Wanneer het Hof moet oordelen over maatregelen die de EU neemt ter bescherming van de 

consument en ter realisatie van de interne markt heeft het Hof schijnbaar een andere visie dan 

bij de negatieve harmonisatie. De eerste, en een van de weinige, succesvolle zaak die tegen de 

Europese Gemeenschap aangespannen werd vanwege het te ver drijven van haar bevoegdheden 

                                                           
142 HvJ 120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979. 
143 HvJ  C-267/91 en C-268/91, Keck en Mithouard, 1993. 
144 I. MALETIC, The Law and Policy of Harmonisation in Europe's Internal Market, Cheltenham, Edwar Elgar, 2013, p. 8. 
145 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dit is de Duitse tegenhanger van onze WMPC. 
146 HvJ C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb eV tegen Clinique Laboratoires SNC en Estée Lauder Cosmetics GmbH, 
1994. 
147 Art. 288 VWEU. 
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door middel van regelgeving was het Tabaksreclamearrest.148 De Unie kan, wanneer ze overgaat 

tot positieve integratie, kiezen tussen verschillende gradaties van harmonisatie om het gewenste 

niveau te bereiken. Deze zal ik hierna bespreken, alsook de argumenten van de Commissie en 

Europese wetgever om vandaag de volledige harmonisatiemethode toe te passen. 

 

II. e. De verschillende gradaties van harmonisatie 

 

60. Door middel van positieve harmonisatie kan de Europese wetgever de nationale 

wetgevingen dichter bij elkaar brengen. Hiervoor zijn meerdere methodes mogelijk. Hoewel uit 

de titel van deze masterproef anders afgeleid zou kunnen worden, zijn er meerdere gradaties 

van harmonisatie dan enkel de volledige en de minimale. Zo zijn er ook nog de partiële, optionele 

en alternatieve harmonisatie.149  Zoals dat wel vaker gebeurt met juridische terminologie 

worden de begrippen uitputtende, volledige en maximale harmonisatie regelmatig door elkaar 

gehaald. Om die reden wil ik erop wijzen dat het begrip uitputtende harmonisatie eerder de 

omvang van het toepassingsgebied van de harmonisatie betreft en niet de mate waarin het 

geharmoniseerd wordt. Hoe ruimer het toepassingsgebied van een richtlijn, hoe uitputtender de 

richtlijn harmoniseert. Volledige harmonisatie is wel de correcte term wanneer we naar de 

graad van harmonisatie verwijzen. De term maximale harmonisatie is dan weer het begrip dat 

door de rechtsleer gebruikt wordt, maar geen officiële betekenis heeft.150 Omwille van de 

juridische correctheid zal ik dan ook het begrip maximale harmonisatie niet gebruiken. 

61. Naast harmonisatie in de enge zin is er ook nog het door het Hof ingevoerde principe van 

wederzijdse erkenning. Ook dit is een instrument tot harmoniseren en werd ingevoerd in de 

Cassis de Dijon rechtspraak. Het principe houdt in dat lidstaten geen invoerbeperkingen mogen 

opleggen wanneer goederen aan de vereisten van een andere lidstaat voldoen, ook al zijn die 

vereisten minder streng dan die in de ontvangsstaat. 151 In deze masterproef zal ik alleen ingaan 

op de minimale en volledige harmonisatie. 

 

                                                           
148 H. UNBERATH en A. JOHNSTON, "The double-headed approach of the ECJ concerning consumer protection", CMLRev. 

2007, p. 1238; HvJ C-376/98, Duitsland t. Europees Parlement en Europese Raad, 2000. 
149 Meer informatie hierover is te vinden in P.J. SLOT en G. STRAETMANS, “Harmonisatie van de wetgeving in de EG”, TPR 
2003, 691-832. 
150 J.  STUYCK, "Harmonisatieniveau", DCCR 2009, afl. 84-85, 7-25. 
151 HvJ C-120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979. 
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1) Minimale harmonisatie 

62. Met 28 lidstaten tot een beslissing komen waarmee iedereen kan leven is niet evident. 

Wanneer in land A een bepaalde bescherming voorligt, en in land B de bescherming veel hoger 

is, dan is de kans reëel dat wanneer deze beide landen een akkoord moeten bereiken omtrent de 

vereiste bescherming, deze het niet eens zullen raken over het beschermingsniveau. Wat ik een 

Duitse oplossing noem, zou zijn dat land A zijn bescherming moet optrekken tot het hoge niveau 

van land B. Wat misschien een Italiaanse oplossing genoemd zou kunnen worden zou zijn dat 

land A vasthoudt aan het lage beschermingsniveau. Een typisch Belgische oplossing zou dan 

weer zijn dat deze landen een compromis sluiten en de bescherming ergens in het midden laten 

balanceren. 

63. Een andere, mijns inziens betere, oplossing voor dit probleem kunnen we vinden in de 

techniek van de minimale harmonisatie. Deze houdt in dat een algemene minimumstandaard 

opgelegd wordt waar de partijen niet onder, maar wel boven mogen gaan. Met andere woorden, 

wanneer de Europese Unie binnen een bepaald toepassingsgebied een bepaald 

beschermingsniveau oplegt, mogen lidstaten minder noch meer bescherming bieden, 

betreffende dat specifieke toepassingsgebied.152 De Richtlijn op verkoop buiten de lokalen van 

de onderneming, de Richtlijn op pakketreizen en de Richtlijn op consumentenverkoop zijn 

voorbeelden van minimaal harmoniserende regulering.153 Opgelet, het is niet omdat een lidstaat 

mag reguleren omwille van de minimale harmonisatie, dat deze nationale wetgeving het Verdrag 

niet meer dient te respecteren. Op welke grond de lidstaat ook reguleert, dit moet altijd 

verenigbaar zijn met het primaire Europese recht.154  

64. Een voordeel van minimale harmonisatie is het feit dat deze de eigenheid van elke 

lidstaat bewaart. Het geeft inhoud aan de slogan In Varietate Concordia, eenheid in 

verscheidenheid, die de Europese Unie voert. Door de minimumstandaard die voorzien wordt, 

krijgt elke consument ook nog de garantie dat hij of zij toch een of andere vorm van bescherming 

kan genieten. Bovendien heeft elke consument door middel van het Rome I-verordening155 nog 

de mogelijkheid om zich te beroepen op het eigen nationale beschermingsregime. Hierop zal ik 

in een van de volgende hoofdstukken nog terugkomen (infra rn. 144 e.v.) 

                                                           
152 Dit bevestigde het Hof van Justitie recent nog in de zaak Scarpelli. HvJ C-509/07, Luigi Scarpelli t. NEOS Banca SpA, 
2009. 
153 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L., 31 december 1985, afl. 372, 31-33; Richtlijn 90/314/EEG 
van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, 
Pb. L., 23 juni 1990, afl. 158, 59-64; 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., 18 januari 2000, 
afl. 12, 16-23. 
154 HvJ 179/85, Commissie v. Duitsland, 1986. 
155

 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 (Rome I), Pb. L., 4 juli 2008, afl. 177, 6-16; hierna ook "Rome I" 
genoemd. 
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65. Een nadeel van deze vorm van harmonisatie zou de zogenaamde race to the bottom 

kunnen zijn. Als gevolg van minimale harmonisatie en het principe van de wederzijdse 

erkenning kunnen lidstaten enkel een vorm van omgekeerde discriminatie toepassen. De 

buitenlandse ondernemingen kunnen ten opzichte van de inlandse niet benadeeld worden, maar 

binnenlandse kunnen wel onderworpen blijven aan de strengere nationale wetgeving. Omdat 

lidstaten de buitenlandse ondernemingen niet mogen onderwerpen aan deze strengere 

wetgeving zullen ondernemingen zich vestigen in landen die slechts de minimumstandaard van 

bescherming hanteren. Dit kan tot gevolg hebben dat de lidstaten met een hoger 

beschermingsniveau hun wetgeving aanpassen naar een minder streng niveau, om deze 

ondernemingen aan te trekken. Dit is een soort domino-effect dat in het geval van 

consumentenrecht tot een laag niveau van bescherming leidt.156 

 

2) Volledige harmonisatie 

66. Deze mate van harmonisatie leidt er, in tegenstelling tot wat het begrip doet denken, niet 

toe dat de allerhoogst mogelijke vorm van bescherming van bovenaf opgelegd wordt. Volledige 

harmonisatie houdt enkel in dat lidstaten een richtlijn die deze mate van harmonisatie tot doel 

heeft moeten omzetten in het nationale recht. Van dit Europese recht mogen ze niet afwijken 

door meer of minder bescherming te voorzien.157  Hierbij heb ik mij de vraag gesteld wat dan 

nog het verschil is met een verordening. Mijns inziens is het antwoord te vinden in de 

definiëring de concepten verordening en richtlijn. Een verordening is namelijk algemeen 

bindend en behoeft geen omzetting in het nationale recht meer.158 Een richtlijn daarentegen 

behoeft wel steeds een omzetting.159 Het onderscheid tussen een richtlijn die volledige 

harmonisatie beoogt en een verordening is dus dat de lidstaten wel nog deze richtlijn in hun 

recht kunnen inpassen zoals het voor dat concrete rechtsstelsel nodig is, terwijl een verordening 

zo moet opgenomen worden zoals ze is opgesteld door de Europese wetgever. Hierbij kan ik 

terugverwijzen naar het verschil tussen eenmaking en harmonisatie. Volledige harmonisatie 

heeft belangrijke gevolgen voor de bevoegdheid van de lidstaten (supra Hoofdstuk I). Deze 

kunnen  namelijk geen verdergaande consumentenbescherming voorzien voor alles wat binnen 

het toepassingsgebied van de betreffende richtlijn valt.  

67. Het begrip volledige harmonisatie houdt evenmin in dat alles wat met een bepaalde 

materie te maken heeft geharmoniseerd wordt. Dit zou een uitputtende harmonisatie zijn. De 

                                                           
156 H-W. MICKLITZ, "Minimum/maximum harmonisation and the internal market clause" in G. HOWELLS, H-W. MICKLITZ 
en T. WILHELMSSON, European Fair Trading Law, The Unfair Commercial Practices Directive. p. 31. 
157 R. BARENTS  en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees Recht, Deventer, Kluwer, 2003, p. 478 en COM(2006)744, 
Groenboek ter herziening van het consumentenacquis, p. 11. 
158 HvJ. 26/62, Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen, 1963. 
159HvJ C-6/90, Francovich t. Italië, 1990. 
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Europese wetgever beseft dat ze niet zomaar alles kan gaan harmoniseren en daarom spreken 

we van targeted full harmonisation. Dit is het harmoniseren van bepaalde aspecten van een 

materie. De nieuwe Richtlijn consumentenrechten introduceerde deze techniek, nadat op het 

Voorstel voor deze Richtlijn zeer veel kritiek vanuit de rechtsleer kwam.160 De op het gebied van 

consumentenrecht relatief nieuwe techniek van volledige harmonisatie vergt een hele 

aanpassing van de lidstaten.161 De Europese wetgever besefte dit en gaf de lidstaten bijvoorbeeld 

in de Richtlijn betreffende de oneerlijke handelspraktijken nog zes jaar respijt om zich aan te 

passen en eventuele vereiste verdergaande bescherming te handhaven.162 

 

II. f. Omslag van minimale naar volledige harmonisatie 

 

68. Vooreerst wijs ik er op dat de Europese wetgever in haar vroegere wetgeving 

oorspronkelijk meer gebruik maakte van volledige harmonisatie dan van minimale 

harmonisatie. De wetgeving die de Europese Gemeenschap uitvaardigde had immers te maken 

met puur economische materies. Pas bij het in werking treden van de Europese Akte en nog 

meer na het Verdrag van Maastricht kende deze manier van reguleren een ommekeer en ging, 

vooral door het feit dat de toenmalige Gemeenschap bevoegd werd voor gebieden als milieu- en 

consumentenbescherming, de wetgever vooral minimaal geharmoniseerde richtlijnen 

uitvaardigen.163 

 

1) Expliciete argumenten van de Commissie 

69. Aangezien de wetgevende initiatieven in de Europese Unie komen van de Europese 

Commissie is het logischerwijze ook aan deze instelling om een bepaald voorstel te 

beargumenteren. Zoals eerder al vermeld is het bekomen van een interne markt één van de 

doelen van de Commissie. Dit doel lijkt naar het oordeel van de Commissie niet bereikt te 

                                                           
160 P. ROTT en E. TERRYN, "A proposal for a consumer rights directive. No single set of rules.", ZEuP 2009, 456-488; K. 
TONNER en M. TAMM., "Der Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und seine Auswirkungen auf das 
nationale Verbraucherrecht", JZ 2009, 277-290. 
161 Andere voorbeelden van volledige harmonisatie zijn de Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van 
de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten 
van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, 
Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30; Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van Richtlijnen 
90/619/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG van de Raad, Pb. L., 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24 en Richtlijn 2008/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot 
intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 2008, afl. 133, 66-92. 
162 Art. 3, 5 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 149, 22-39. 
163 B. KURCZ, "Harmonisation by means of Directives - never-ending story?", European Business Law Review 2001, p. 
297. 
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kunnen worden wanneer het enkel steunt op minimale harmonisatie. Zo wijst de Commissie er 

ten eerste op dat de ondernemingen hoge transactiekosten moeten betalen voor de aanpassing 

aan verschillende rechtssystemen.164 

70. De Commissie is ervan overtuigd dat enkel door middel van het harmoniseren van de 

verschillende nationale wetgevingen ze een hoog niveau van consumentenbescherming kan 

bereiken. Deze uitdrukkelijke wens voor een hoog niveau van bescherming uitte de Commissie 

in de strategie voor het consumentenrecht van 2002 tot 2006. Daarnaast streeft de Commissie 

ook naar een doeltreffende handhaving165 van de voorschriften inzake 

consumentenbescherming en als derde doelstelling ook nog een rol voor de 

consumentenorganisaties in het EU-beleid.166 De Europese wetgever gaat reeds in deze strategie 

uit van een aanpak door volledige harmonisatie. In deze eerste strategie werd ook het concept 

van de confident consumer, dat reeds vroeg in de preambules van de Richtlijn inzake 

onrechtmatige bedingen167 en in die van de Richtlijn over de verkoop van garanties voor 

consumptiegoederen168 werd vermeld, herhaald.169 Aan het wantrouwen in het recht van andere 

staten dan de eigen lidstaat moet verholpen worden. Door middel van volledige harmonisatie 

zou dit vertrouwen volgens de Commissie bereikt kunnen worden. Deze aanpak werd herhaald 

en de doelstellingen werden opgevolgd door nieuwe in de strategie van 2007 tot 2013: de 

Europese wetgever wil de consument mondiger maken, zijn welzijn verbeteren en hem 

uiteindelijk ook doeltreffend beschermen.170 De Commissie noemt de volledige harmonisatie in 

deze strategie zelfs een hoofddoel van de Unie.171 Het oogmerk om het consumentenvertrouwen 

op te krikken is makkelijk terug te vinden in de richtlijnen. Zo bijvoorbeeld in de Richtlijn 

betreffende consumentenkredietovereenkomsten172 alsook in de Richtlijn betreffende oneerlijke 

handelspraktijken173. Verder is ook de informatieverlening een hoofdzaak in de recente 

richtlijnen van de Unie. Voorbeeld hiervan is de richtlijn consumentenrechten174, eveneens diens 
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 COM (2006)744 final, groenboek ter herziening van het consumentenacquis, p. 4. 
165 Op de handhaving van de consumentenvoorschriften en de geschillenregeling kom ik terug in Onderafdeling IV 
over het consumentenvertrouwen. 
166 COM(2002)208, Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006, p. 5. 
167 Overweging 2 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb. L., 21 april 1993, afl. 95, 29-34. 
168 Overweging 5 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., 18 januari 2000, afl. 12, 16-
23. 
169 COM(2002)208, Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006, p. 7. 
170 COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013, p. 6. 
171 COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013, p. 14. 
172 Overweging 18 t.e.m. 24 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92. 
173 Overweging 15 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 
149, 22-39. 
174 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 
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voorloper de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken175, alsook de Richtlijn inzake 

consumentenkredietovereenkomsten176 Een argument dat hierbij aanleunt is dat van de 

rechtszekerheid. Als voorbeeld dient de richtlijn betreffende het gebruik in deeltijd177 en ook de 

recente Richtlijn betreffende de consumentenrechten178.  

71. Steeds terugkerend is ook de assumptie dat verschillende wetgevingen een belemmering 

voor het vrije verkeer vormen en concurrentieverstorend werken. Door het verminderen van 

deze versnippering beoogt de Europese wetgever deze verstoring van de mededinging weg te 

werken. Deze veronderstelling is ook terug te vinden in de Richtlijn betreffende de oneerlijke 

handelspraktijken179, de Richtlijn betreffende consumentenkredietovereenkomsten180 en de 

Richtlijn betreffende het gebruik in deeltijd181. Recent nog vaardigde de Commissie een 

groenboek betreffende oneerlijke handelspraktijken uit. Dit is enkel gericht aan ondernemers, 

die een vragenlijst voorgeschoteld krijgen het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken. Het 

lijkt er dus op dat de Europese wetgever niet enkel met betrekking tot de bescherming van 

consumenten, maar ook tot bescherming van ondernemers tot volledige harmonisatie zal 

overgaan.182 

 

2) Overige argumenten 

72. Niet alleen de argumenten van de Commissie pleiten voor volledige harmonisatie, ook 

andere factoren kunnen meespelen. Een rechtvaardiging voor de omslag naar volledige 

harmonisatie zou volgens DE VRIES te vinden kunnen zijn in de evolutie naar een Europees 

                                                                                                                                                                                     

Europees Parlement en de Raad 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. 364, 64-88. 
175 Overwegingen 10, 14 en 15 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 
2005, afl. 149, 22-39. 
176 Overweging 18 t.e.m. 24 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92. 
177 Overweging 3 Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende 
de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik 
in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30. 
178 Overweging 7 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 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. 364, 64-88. 
179 Overwegingen 3 en 5 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 
149, 22-39. 
180 Overweging 4 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92. 
181 Overweging 2 Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende 
de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik 
in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30. 
182 COM(2013)37, Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen 
ondernemingen in Europa. 
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consumentenbegrip. Een eenduidig begrip laat ook toe meer geharmoniseerde wetgeving te 

creëren.183 Dat het consumentenbegrip toch nog enige differenties kent van lidstaat tot lidstaat 

zal ik verder aantonen.  

73. Ook het ingewikkelde internationale privaatrecht kan aanleiding geven tot een overstap 

naar volledige harmonisatie. De Rome I-verordening betreffende het toepasselijke recht op 

contracten voorziet voor zwakke partijen extra bescherming. De consumenten zijn zo'n 

zwakkere partij. Ook voor hen is in artikel 6 Rome I een extra bescherming voorzien die inhoudt 

dat (passieve) consumenten steeds kunnen terugvallen op hun eigen nationale dwingende recht. 

Dit is voor de Commissie ook een reden om te harmoniseren. Wanneer een onderneming door 

het internationale privaatrecht zich zal moeten houden aan de verschillende nationale 

dwingende consumentenregels wordt dit zeer ingewikkeld.  

Een bijkomende oplossing kan de uitschakeling van het internationaal privaatrecht zijn. De 

lidstaten kunnen immers zelfs bij volledige harmonisatie de volledig geharmoniseerde 

bepalingen toepassen op situaties die buiten het in de richtlijn aangeduide toepassingsgebied 

vallen. Hiervoor heeft de Commissie een Voorstel voor een verordening betreffende een 

gemeenschappelijk kooprecht ingediend184, dat ik later zal bespreken. 

74. Vanuit het oogpunt van de consument is ook HONDIUS zeer te vinden voor volledige 

harmonisatie. Zijn argumentatie luidt dat consumenten in een minimaal geharmoniseerde 

situatie dan wel weten welke rechten ze minimaal zullen hebben, maar dat ze daarentegen niet 

weten welke rechten ze nog boven die minimale bescherming krijgen. Een ongekend recht is een 

nutteloos recht. Minimale harmonisatie zou ook misleidend kunnen zijn voor de actieve 

consument. Wanneer deze in een vreemd land een transactie aangaat en meent dat hij op zijn 

eigen, meer beschermende, recht kan terugvallen terwijl dat niet het geval is, kan hij voor 

onaangename verrassingen komen te staan. In tegenstelling tot andere auteurs die ook te vinden 

zijn voor volledige harmonisatie gaat HONDIUS nog een stap verder in zijn pleidooi. Hij is van 

mening dat de beperking van de harmonisatie tot grensoverschrijdende transacties een stap 

terug zou zijn. Éen regime om na te leven bij alle soorten transacties is namelijk net het 

aantrekkelijke van heel het systeem.185 

                                                           
183 DE VRIES A.," De relatie tussen de Europese interne markt en de consumenten: tijd voor ontspanning?", TvC 2006, p. 
191. 
184 COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht. 
185 E. HONDIUS, "De toekomst van het consumentenrecht in het licht van het voorstel voor een richtlijn 
consumenterechten en het ontwerp gemeenschappelijk referentiekader" in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A-M. VAN DEN 
BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, 101-156; Zie als voorstander 
van volledige harmonisatie in hetzelfde werk ook VERHOEVEN, die het eens is met HONDIUS op het vlak van volledige 
harmonisatie, maar desondanks toch eerder vindt dat het regime beperkt moet blijven tot cross-border transacties: A. 
VERHOEVEN, "Consument en interne markt: beschouwingen bij het voorstel van richtlijn betreffende 
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75. Tenslotte lijkt ook vanuit ondernemingsstandpunt een volledige harmonisatie wenselijk. 

Zo wijst BROEKMAN erop dat slechts in het geval van volledige harmonisatie ondernemingen ten 

volle van de interne markt kunnen genieten. Zo kunnen zij reclamecampagnes opzetten en 

promoties voeren over heel Europa, zonder advies te moeten inwinnen over de verschillende 

reclamewetgevingen in de verschillende lidstaten. 

 

II. g. Besluit 

 

76. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verschillende nationale wetgevingen in 

Europa dichter bij elkaar te brengen. Dit kan via het Hof van Justitie gebeuren door middel van 

negatieve harmonisatie, of door de Europese wetgever zelf aan de hand van positieve 

harmonisatie. Positieve integratie houdt het uitvaardigen van Europese wetgeving in. Deze kan 

verschillende gradaties van harmonisatie, waaronder minimale en volledige, beogen. De 

harmonisatie van het consumentenrecht vindt steeds intensiever plaats. Waar vroeger met 

betrekking tot het consumentenrecht vooral minimale harmonisatie de bovenhand had, is dit 

sinds de millenniumwissel volledige harmonisatie. Deze omslag vond plaats omwille van 

verschillende redenen die de Commissie zelf aangeeft, zoals het consumentenvertrouwen en het 

verlagen van transactiekosten, alsook het hoge niveau van consumentenbescherming dat de 

Unie dient na te streven. Overige argumenten zijn de ontwikkeling van een algemeen 

consumentenbegrip, het internationaal privaatrecht dat zaken kan bemoeilijken en eveneens de 

onbekendheid van zijn rechten bij de consument. 

  

                                                                                                                                                                                     

consumentenrechten", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en 

straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, 39-54. 
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HOOFDSTUK III: EVALUATIE VOLLEDIGE HARMONISATIE 

 

77. In deze afdeling is het mijn doel na te gaan of de nieuwe strategie van volledige 

harmonisatie wel effectief de problemen die de Commissie opwerpt heeft kunnen oplossen. 

Hierbij geef ik aan dat transactiekosten niet werkelijk verlagen dankzij volledige harmonisatie. 

Daarnaast onderzoek ik of we kunnen spreken van een vermindering in de mate van 

versnippering van de wetgeving in de Unie en of de consument werkelijk gebaat is bij de nieuwe 

harmonisatietechniek. Ook wil ik bekijken hoe groot de impact op het internationaal 

privaatrecht is en stel ik in de afdeling over het consumentenvertrouwen de vraag of er vanuit 

subjectief oogpunt nood is aan volledige harmonisatie. 

 

Afdeling I: Verlaging van de transactiekosten is een fabeltje 

 

78. De Commissie lijkt enkel de verlaging van bepaalde transactiekosten voor 

ondernemingen voor ogen te hebben wanneer ze beweert dat volledige harmonisatie leidt tot 

een verlaging van de transactiekosten.186 De kosten voor een onderneming om zich aan te 

passen aan de plaatselijke wetgeving zijn slechts marginaal. In een impact assessment heeft de 

Commissie berekend dat een onderneming die handel wil drijven in de hele Europese Unie 

310.000 EUR spendeert aan het zich aanpassen aan verschillende nationale wetgeving. Hoewel 

deze impact assessment uitgevoerd werd met het oog op het Voorstel voor een GEKR kunnen we 

dit onderzoek in dit oogpunt ook toepassen op de harmonisatiepolitiek.187 Wat de Commissie 

niet vermeldt bij deze assessment is dat een onderneming zich slechts moet aanpassen aan de 

wetgeving van een andere lidstaat wanneer een consument zich in een geding beroept op het 

vangnet in de Rome I-verordening. Deze verordening houdt namelijk niet de verplichting in om a 

priori reeds aan het recht van de consument-contractspartij te voldoen. Ook moet de 

onderneming pas voldoen aan de wetgeving van de consument indien deze voordeliger is.188 

In volgende afdelingen zal ik erop wijzen dat ondanks de initiatieven om tot volledige 

harmonisatie van het consumentenrecht over te gaan, ondernemingen zich nog steeds aan 

                                                           
186 COM (2006)744 final, groenboek ter herziening van het consumentenacquis, p. 4. 
187 SEC(2011)1165, Commission staff working paper: Impact Assessment accompanying the document COM(2011) 
635, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a Common European Sales Law,  p. 16. 
188 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, online beschikbaar op 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2027455, p. 7. 
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verschillende rechtsstelsels zullen moeten aanpassen. Pas in een ideale, volledig en uitputtend 

geharmoniseerde wereld zullen ondernemingen slechts met één systeem rekening moeten 

houden. 

79. Wat de Commissie verder nog lijkt te vergeten, is de keerzijde van de medaille: de kosten 

die eventueel bespaard worden op ondernemingsvlak, moeten elders wel gespendeerd worden. 

Aangezien het nog steeds harmonisatie door middel van richtlijnen betreft, moeten lidstaten 

grote kosten maken om deze te implementeren in de eigen nationale wetgeving. Zo moeten 

wetboeken of wetten aangepast worden. We weten dat dit in België niet altijd van een leien 

dakje loopt. Deze implementatie leidt dan weer tot versnippering in de nationale wetgeving 

(infra rn. 82 e.v.). Deze versnippering in de nationale wetgeving brengt op haar beurt weer 

kosten mee voor de partijen die zich aan deze rechtsregels dienen te houden. 

80. Wanneer we het hebben over kosten dan gaat het niet enkel om in geld waardeerbare 

zaken. Naast een onderneming die zich aan volledige harmonisatie zal moeten aanpassen, is 

eveneens de aanpassing van de consument een kost. Naar mijn mening is het zo dat verschillen 

in nationale wetgevingen er om een reden zijn. Consumenten in verschillende landen hebben 

verschillende behoeften. Wanneer elke verschillende consument eenzelfde regeling opgelegd 

krijgt, moeten vanzelfsprekend vele consumenten aan rechten inboeten. 

Besluit 

81. De Commissie lijkt uit haar berekening van transactiekosten enkele elementen uit het 

oog te verliezen. Na verloop van tijd zal waarschijnlijk blijken dat de overstap naar volledige 

harmonisatie geen positieve invloed zal hebben op transactiekosten. Naast het ontbrekende 

effect op de transactiekosten, leidt volledige harmonisatie alleen maar tot meer kosten voor de 

lidstaten. 

  



43 

 

Afdeling II: Fragmentation of the law is nog steeds een feit 

 

82. Wat de Commissie hoopt te bereiken met volledige harmonisatie lijkt een utopie te zijn. 

Via volledige harmonisatie ziet ze een vereenvoudiging van de regelgeving voor zich die in elk 

land dezelfde gevolgen zou hebben en die zo klaarheid zou scheppen voor zowel consument als 

handelaar. Ik wil hier nog eens benadrukken dat het niet om een uniform wettensysteem gaat, 

dan wel om een systeem van gelijke bescherming. Door middel van volledige harmonisatie wil 

de Commissie de gefragmenteerde wetgeving in de Europese Unie, die handelsbarrières in de 

interne markt zou veroorzaken, opheffen. Dit is een moeilijke opdracht. Zoals in de vorige 

afdeling reeds aangehaald zijn er te veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden, 

zoals taal, gewoonte en praktische overwegingen. Ook moeten richtlijnen nu eenmaal omgezet 

worden. Zowel op personeel als op materieel vlak hebben lidstaten daardoor nog enige 

speelruimte, ondanks volledige harmonisatie. In deze afdeling wil ik een blik werpen op de 

versnippering die zowel op personeel gebied, wat betreft het consumentenbegrip, als het 

materieel gebied nog aanwezig lijkt te zijn. 

 

§ 1 Personeel toepassingsgebied: consumentenbegrip 

 

83. Het lijkt logisch dat, wanneer we het hebben over het consumentenacquis, de inhoud 

ervan vooral gericht is aan ondernemers en consumenten. Zoals het elk juridisch begrip 

betaamt, moet ook de notie "consument" goed gedefinieerd worden. Laat nu net daar het 

schoentje wringen. Zowel de Europese wetgever, als het Hof van Justitie, als de lidstaten hebben 

een eigen interpretatie van dit begrip. In de volgende randnummers zal ik een algemene 

weergave geven van het consumentenbegrip in Europa, alsook met voorbeelden aantonen dat in 

verschillende lidstaten de toepassing van een eenvormig consumentenbegrip niet evident is. 
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De Europese wetgever 

 

De Europese definitie 

84. In het Verdrag van Rome waren slechts enkele verwijzingen naar het consumentenrecht 

te vinden. De consument werd als passieve beneficiaris van de interne markt gezien.189 De 

actieplannen in de jaren 70, 80 en 90 namen om die reden de consumentenbescherming over. De 

positie van de consument in Europa is door deze programma's sterk geëvolueerd. Zo luidt het 

programma van 1975: "De consument wordt niet meer alleen als koper en gebruiker van goederen 

of diensten ter voorziening in eigen behoeften of in de behoeften van een gezin of een groep 

beschouwd, doch als individu dat te maken heeft met de verschillende aspecten van de samenleving, 

waarbij hij als consument rechtstreeks of zijdelings betrokken kan worden".190 Dit geeft weer dat 

de positie van de consument veranderd is, van loutere bijstaander naar actieve deelnemer in de 

economie. Desondanks is in het primaire Europese recht vandaag nog steeds geen definitie van 

de notie consument te vinden. Gezien de heterogene benadering in verschillende landen van het 

consumentenbegrip (infra rn. 91 e.v.) lijkt dit de beste optie. Voor een definitie van het 

consumentenbegrip hangen we dus af van het secundaire recht.  

85. Uit verschillende richtlijnen blijkt dat de Europese wetgever weldegelijk een concreet 

beeld heeft van wie een consument kan zijn en wie niet. Bij de pogingen tot vormen van een 

definitie houdt de Unie rekening met de realisatie van de interne markt.191 Dit houdt in dat enige 

flexibiliteit en weerbaarheid van de consument zelf vereist wordt, wat duidelijk terugkeert in de 

case law (infra rn. 90). Twee gemeenschappelijke kenmerken die in minstens twaalf Richtlijnen 

gericht op consumentenrechten voorkomen zijn dat de consument ten eerste een natuurlijke 

persoon is die ten tweede handelt voor privédoeleinden.192 Niet alleen de richtlijnen die 

                                                           
189 G. STRAETMANS, "Het Europese Consumentenacquis: Genese en Toekomstblik", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A-M. 
VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 2. 
190 Eerste programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en 
voorlichting van de consument, Pb. C., 25 april 1975, afl. 92, 2-17. 
191G. STRAETMANS, "Some Thoughts on the Future European Consumer Acquis ", EBLR 2009, 423-442. 
192 Art. 2 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, art. 1, 2, a Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 
1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het 
consumentenkrediet, art. 2,4 Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, Art. 2,b Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, art. 2 Richtlijn 94/47/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde 
aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende 
goederen, art. 2,2 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, art. 2, e Richtlijn 98/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding 
van aan de consument aangeboden producten, art. 1, 2, a  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, 
art. 2, e Richtijn 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, art. 
2, d Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op 
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specifiek op de consument gericht zijn bevatten deze definitie. Ook de Rome I-verordening 

inzake het toepasselijke recht op overeenkomsten verwijst in artikel 6, 1 naar de consument als 

"een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor een gebruik dat niet als beroeps- of 

bedrijfsmatig kan worden beschouwd". Met betrekking tot de zogenaamde gemengde 

overeenkomsten, die een gebruik voor privédoeleinden en een gebruik voor beroepsdoeleinden 

inhouden in één en dezelfde overeenkomst bestaat onduidelijkheid over wanneer iemand nog 

als consument te behandelen is en wanneer niet. Dit komt uitgebreid terug in de Europese 

rechtspraak. 

86. De Commissie wees op onduidelijkheid omtrent rond het consumentenbegrip vanwege 

de vele gelijkaardige maar niet eensluidende definities. In het groenboek ter herziening van het 

consumentenacquis, in de eerste annex, geeft de Commissie twee opties om deze situatie te 

verhelpen. De eerste is een uniforme definitie gebruiken die voor het gehele consumentenbeleid 

geldt. De tweede optie zou een verbreding kunnen zijn van de huidige gehanteerde definities. Dit 

zou inhouden dat een persoon ook nog als consument gezien wordt wanneer hij handelt voor 

"hoofdzakelijk" privédoeleinden.193 De Europese wetgever lijkt gekozen te hebben voor de optie 

van de verbreding. Dit schijnt zo in de recente Richtlijn betreffende consumentenrechten. 

Hoewel de definitie duidelijk in dezelfde trant lijkt te lopen als alle overige richtlijnen: 

"Consument is iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten 

handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen" valt toch op dat in 

overweging 17 van deze richtlijn een bijzondere interpretatie van het consumentenbegrip te 

lezen staat:  "Onder de definitie van consument dienen natuurlijke personen te vallen die buiten 

hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelen. Bij gemengde overeenkomsten, 

waar een overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de 

handelsactiviteit van de persoon liggen en het handelsoogmerk zo beperkt is dat het binnen de 

globale context van de overeenkomst niet overheerst, dient die persoon echter ook als consument te 

worden aangemerkt". Dit begrip lijkt overeen te stemmen met de rechtspraak van het Hof van 

Justitie omtrent de notie consument, doch zaait ook verwarring aangezien deze overweging geen 

bindende kracht heeft en dus niet overgenomen dient te worden in de nationale wetgeving. De 

                                                                                                                                                                                     

afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG 
van de Raad, art. 2, a Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, art. 3, a Richtlijn 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, art. 1, f Richtlijn 2008/122/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met 
betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange 
duur, doorverkoop en uitwisseling; Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 
en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 63-79; opmerking hierbij: in de 
Nederlandse vertaling van deze laatste Richtlijn wordt de definitie van consument vanwege een vertaalfout verkeerd 
weergegeven. De definitie in de originele versie van de Richtlijn loopt wel gelijk met de overige Europese richtlijnen. 
193 COM(2001)531, Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie, Annex I, p.16. 
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nationale rechter zal om die reden deze bepaling niet als rechtsgrond kunnen inroepen bij de 

motivering in een oordeel over het consumentenbegrip.  

87. De verschillende opvattingen rond het consumentenbegrip in Europa brengen 

vanzelfsprekend moeilijkheden met zich mee. Vooral bij grensoverschrijdende transacties stelt 

zich de vraag welk consumentenbegrip toegepast moet worden. Zo heeft de Europese wetgever 

ook in de internationaal privaatrechtelijke verordeningen zoals Rome I een afzonderlijk 

consumentenbegrip ontwikkeld. Dit kan tot verwarring leiden wanneer ook 

consumentenrichtlijnen van toepassing zijn. Zo gaan overwegingen 13 en 17194 van de Richtlijn 

consumentenrechten in tegen de definitie van Rome I, waarin te vinden is dat enkel een 

natuurlijke persoon die handelt buiten zijn beroepsdoeleinden een consument kan zijn. Welk 

begrip moet dan toegepast worden? De preambules van een richtlijn zijn niet bindend. Wanneer 

deze overwegingen in een later stadium toch bindende werking zouden krijgen, dient een 

wijziging van de Rome I-verordening zich op.195 Misschien komt het binnenkort al tot 

verandering in deze situatie. Het Voorstel voor een GEKR van de Commissie voert niet het begrip 

van de Richtlijn consumentenrechten en zijn overwegingen 13 en 17 in. Dit lijkt alweer 

problematisch, maar op 26 februari 2014 heeft het Europees Parlement het Voorstel tot een 

gemeenschappelijk Europees kooprecht aangenomen, mits amendering. Het nieuwe 

consumentenbegrip zou dan niet meer inhouden dat een consument een natuurlijke persoon is 

die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of 

beroepsactiviteit. Wel zou in het geamendeerde GEKR een consument een natuurlijke persoon 

zijn die handelt "voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- 

of beroepsactiviteit; indien een overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden die deels binnen en 

deels buiten de handelsactiviteit van deze persoon liggen en het handelsoogmerk zo beperkt is dat 

het binnen de algehele context van de overeenkomst niet overheerst, wordt deze persoon ook als 

consument aangemerkt".196 Indien het ontwerp inclusief deze amendementen goedgekeurd 

wordt door de Raad zal de definitie in Rome I dus ook een aanpassing dienen te ondergaan.  

Het nadeel in deze situatie is dat het GEKR een optioneel instrument zal worden. Wanneer de 

partijen het dus niet van toepassing verklaren, bestaat nog steeds onduidelijkheid omtrent het 

consumentenbegrip aangezien we dan terug moeten grijpen naar de toepasselijke richtlijnen. 

                                                           
194 Uit overweging 13 blijkt dat lidstaten bevoegd zijn om de voorschriften uit de Richtlijn consumentenrechten toe te 
passen op zaken die buiten het toepassingsgebied ervan vallen. Dit houdt in dat ook rechtspersonen zouden kunnen 
genieten van de voorschriften in de Richtlijn, indien de lidstaat dit toestaat. Overweging 17 geeft weer dat bij een 
gemengde overeenkomst iemand toch nog als consument beschermd kan worden indien het beroepsmatig doel niet 
de dominante bestemming van de transactie is. 
195 S. PEINTINGER, "Der Verbraucherbegriff im Lichte der Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern und des 
Vorschlages für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht - Plädoyer für einen einheitlichen europäischen 
Verbraucherbegriff." GPR 2013, p. 31. 
196 De eerste lezing van het Ontwerp voor een GEKR door het Europees Parlement, verslag online beschikbaar op 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2014-0159. 
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Een oorzaak voor de aanblijvende fragmentatie is het gebruik van verticale richtlijnen. Hiermee 

bedoel ik richtlijnen die één aspect van, in dit geval, het consumentenrecht regelen. De lidstaat 

moet met betrekking tot één bepaald onderwerp een omzettingsprocedure instellen, en dit 

telkens opnieuw. De mogelijke oplossing bracht de Commissie zelf reeds aan in het groenboek 

ter herziening van het consumentenacquis in 2007.197 Een horizontaal instrument zou een 

eenvormig kader kunnen scheppen waardoor voor het gehele consumentenrecht dezelfde 

begrippen en concepten gehanteerd worden. Hoewel ik reeds vermeldde dat in de verschillende 

lidstaten verschillende benaderingen voor het consumentenbegrip gehanteerd worden, lijkt het 

me niet onmogelijk om een kaderbegrip te hanteren, aangezien in elk begrip steeds dezelfde 

twee criteria opduiken. Toch is deze oplossing niet sluitend, aangezien lidstaten bij het omzetten 

van richtlijnen, of ze nu horizontaal of verticaal zijn, niet ad verbatim de bepalingen dienen over 

te nemen.198 

 

De verschillende elementen van de Europese definitie 

Het element natuurlijke persoon 

 

88. Wat een natuurlijke persoon is, is duidelijk. Maar de reden waarom de Europese 

wetgever opteert voor een consument als natuurlijke persoon is minder voor de hand liggend. 

Dit zou kunnen omdat de wetgever rechtspersonen als dusdanig niet ziet als een zwakkere 

partij. Zij staan immers economisch sterker dan de consument, hebben meer ervaring in 

juridische kwesties en zijn beter georganiseerd. SCHULLER wijst op twee motieven die de 

Europese Unie heeft bij het uitvaardigen van wetgeving. Een economisch motief, zoals dit altijd 

al het geval is geweest sinds het Verdrag van Rome, en een politiek motief. Het economische 

motief houdt in dat de consument gezien wordt als een actor in de economie die zelf beslissingen 

moet kunnen nemen en via zijn gedrag één van de steunpilaren van de interne markt is. Vanuit 

deze ratio lijkt het niet aan te raden om het consumentenbegrip te beperken tot enkel 

natuurlijke personen. Hoe meer entiteiten van de bescherming kunnen genieten, hoe meer zij de 

stap maken om contracten aan te gaan. De beperking tot de natuurlijke personen blijkt dus 

vanuit een politieke gedachte ontstaan te zijn. Dit politieke motief houdt de betrekking van de 

consumenten in het "Europese project" in. De Europese wetgever wil de consument, en alzo ook 

de Europese burger, betrekken in het streven naar een Unie, zodat deze geen ver-van-mijn-

                                                           
197 COM(2006)744, Groenboek ter herziening van het consumentenacquis, pg. 9. 
198 C. TWIGG-FLESNER, "No sense of purpose or direction? The modernisation of European Consumer Law", ERCL 2007, 
p. 201; C. TWIGG-FLESNER en D. METCALFE, "The proposed Consumer Rights Directive - Less haste, more thought?", ERCL 
2009, p. 2. 
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bedshow meer lijkt te zijn. Vanuit dit standpunt lijkt het dan logisch dat 

consumentenbescherming enkel betrekking heeft op natuurlijke personen. Het concept van de 

consument als natuurlijke persoon is de perfecte link tussen de burger en de Europese Unie.199 

Deze visie bevestigt de Commissie min of meer in het groenboek over de 

consumentenbescherming in de Europese Unie, waarin te lezen staat dat een volledig 

functionerende interne consumentenmarkt de Unie dichter bij de burgers zou kunnen 

brengen.200 Deze verschillende visies leiden tot versnippering op intracommunautair vlak. Elke 

lidstaat heeft een eigen begrip ingevoerd van consument, om zo de minimaal harmoniserende 

richtlijnen ook op hen te kunnen toepassen. Hierover later meer onder de titel "nationale 

wetgever". 

 

 

 

Het element handelen voor privédoeleinden 

 

89. Het tweede deel van de definitie houdt een bestemmingscriterium in. Om te bepalen of 

iemand als consument beschouwd moet worden, moeten we kijken naar het doel waarvoor 

iemand een transactie aangaat. Dit werkt als volgt: wanneer een persoon een fiets koopt voor 

zijn dochter, gaat het duidelijk om een privaat doel van het contract. Bijgevolg is deze persoon 

een consument. Wanneer een persoon een fiets koopt, omdat hij fietskoerier is, kunnen we 

spreken dat hier duidelijk een beroepsdoel als motief voor deze overeenkomst dient. De zaak ligt 

anders wanneer iemand een goed aankoopt voor persoonlijke én beroepsdoeleinden. Zoals de 

fietskoerier die als hobby elk weekend een fietstocht van 200 kilometer onderneemt. Dit is een 

gemengde overeenkomst. Hierboven heb ik er reeds op gewezen dat de Europese wetgever een 

andere weg ingeslagen is met betrekking tot gemengde overeenkomsten, door de opgelegde 

bescherming ook toe te laten met betrekking tot kleine ondernemers. Toch bestaat uitgebreide 

rechtspraak van het Hof van Justitie die een strikte interpretatie van het consumentenbegrip 

oplegt. Deze behandel ik onder de volgende titel. 

 

 

 

                                                           
199 B. SCHULLER, "the definition of consumers in EU law", in J. DEVENNEY en M. KENNY, European consumer protection, p. 
126. 
200 COM(2001)531, Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie, p. 11. 
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Europese rechtspraak 

 

90. Het Hof van justitie was al meermaals van oordeel dat een consument, net zoals de 

Europese wetgever definieert, een natuurlijke persoon is. In de zaak Idealservice, waarin het Hof 

moest antwoorden op enkele prejudiciële vragen over het consumentenbegrip, oordeelde het 

Hof dat een consument enkel een natuurlijke persoon kon zijn.201 Het Hof gaat uit van de 

veronderstelling dat consumenten de zwakkere partij zijn en beschermd moeten worden. 

Althans, zo redeneert het Hof in Océano.202 Het is echter niet omdat alle consumenten een 

natuurlijke persoon zijn, dat alle natuurlijke personen een consument zijn. Uit het Di Pinto arrest 

bleek dat een handelaar, zelfs als die zich in een gelijkaardige positie als een consument bevindt, 

niet de bescherming kan genieten van de oude Richtlijn betreffende de verkoop buiten lokalen 

van de onderneming. Het Hof oordeelde, net zoals de Europese wetgever, dat de aard van de 

activiteiten bepalend was als criterium of de persoon kon genieten van de Europese 

bescherming. Het Hof laat echter niet na ook te vermelden dat de lidstaten toch de bevoegdheid 

hebben om ook handelaren dezelfde bescherming te bieden als deze in de Richtlijn203 Het Hof 

trekt de Di Pinto-redenering over het belang van het doel van de handeling van een persoon in 

een transactie door in de Dietzinger-zaak. De heer Dietzinger had in zijn ouderlijk huis een 

borgovereenkomst afgesloten ten voordele van zijn vader. Het betrof hier dus een overeenkomst 

buiten de lokalen van de onderneming. Hoewel Dietzinger zelf een zelfstandige is, handelde hij 

bij het ondertekenen van de borgovereenkomst niet in die hoedanigheid. Het Hof oordeelde dat 

hij geen bescherming kon genieten van de richtlijn betreffende verkoop buiten lokalen van de 

onderneming aangezien de borgovereenkomst accessoir was aan een kredietovereenkomst 

tussen een bank en een handelaar. Hieruit blijkt dat zelfs een verre connectie met enige 

beroepsactiviteiten al voldoende is om uitgesloten te worden van de consumentenbescherming. 

Deze zienswijze nam het Hof eerder al aan in de Benincasa-zaak, waaruit bleek dat eenzelfde 

persoon die handelaar is ook consument kan zijn. Maar zodra zijn handelingen te maken hebben 

met zijn beroepsactiviteit, zelfs al is deze enkel toekomstig, kan deze persoon niet als consument 

gezien worden.204 In lijn met de voorgaande arresten, maar toch licht nuancerend, is de 

uitspraak van het Hof in de Gruber-zaak. Een boer die voor de dakbekleding van een gebouw op 

zijn hofstede dakpannen had gekocht werd verrast door het feit dat deze niet allemaal dezelfde 

kleur hadden, ondanks het feit dat dit de afspraak was. Daarop ving hij aan te procederen tegen 

het tegelbedrijf. In de beroepsfase stelde het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof een prejudiciële 

vraag omtrent gemengde overeenkomsten aan het Hof van Justitie. Het antwoord van het Hof 

                                                           
201 Hvj C-541/99 en C-542/99, Cape Snc t. Idealservice Srl en Idealservice MN RE Sas t. OMAI Sr, 2001. 
202 HvJ C-240/98, Océano Grupo Editorial SA t. Roció Murciano Quintero, 2000. 
203 HvJ C-361/89, Strafzaak tegen Patrice Di Pinto, 1991. 
204 HvJ C-269/95, Francesco Benincasa t. Dentalkit Srl., 1997. 
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luidde dat iemand slechts als een consument behandeld kan worden wanneer de betrekking van 

de overeenkomst op de beroepsactiviteit "verwaarloosbaar" is. Het is aan de nationale rechter 

om hierover te oordelen of de betreffende overeenkomst nauw verbonden is met de 

beroepsactiviteit of eerder aan de persoonlijke doeleinden.205 Deze uitspraak van het Hof van 

Justitie betrof het consumentenbegrip in het EEX-Verdrag. Hierdoor ontstond in de rechtsleer 

enige discussie of deze interpretatie ook op de richtlijnen met betrekking tot het 

consumentenrecht toegepast mag worden.206 HOWELLS is volledig tegen het doortrekken van 

deze strikte interpretatie naar het modale consumentenrecht. Waar in eerdere zaken de strikte 

interpretatie van het Hof enkel sloeg op zaken die niet meteen met de modale consument te 

maken hadden207, is het onttrekken van een kleine boer aan de bescherming voor consumenten 

te vergaand.208 Desalniettemin kunnen lidstaten nog steeds het toepassingsgebied van eventuele 

bescherming uitbreiden, zodra het voorwerp van de uitbreiding zelf niet onderworpen is aan 

volledige harmonisatie (infra rn. 99 e.v.). Ook HONDIUS is niet te vinden voor een al te enge 

interpretatie, daar deze de zwakke, ongeletterde consument onbeschermd laat.209 

 

De nationale consumentenbegrippen 

 

91. Elk nationaal rechtssysteem ontstaat uit een andere ratio. Dit houdt ook in dat elke 

lidstaat van de Unie een eigen opvatting omtrent het consumentenbegrip heeft ontwikkeld die in 

de context van het eigen systeem past. Wanneer van bovenaf, door middel van verticale 

richtlijnen, een definitie opgelegd wordt, kan dit leiden tot interne versnippering in het recht 

van deze lidstaten (infra rn. 107 e.v.). Deze laatste hebben immers ook een eigen 

consumentenbeleid gevoerd, nog voor de Unie hieromtrent optrad. In tegenstelling tot de 

Europese wetgeving kiezen de lidstaten dikwijls voor een meer uitgebreide bescherming.210 De 

visies van de lidstaten die ik hieronder behandel, zijn de opvatting in België, evenals de Duitse 

notie van de consument en als extraatje ook nog het onbestaande Franse consumentenbegrip. 

 

                                                           
205 HvJ C-464/01, Johann Gruber t. Bay Wa AG, 2005. 
206 HOWELLS G. "The Scope of European Consumer Law", ERCL 2005, 360-372; G. STRAETMANS, "Het Europese 
Consumentenacquis: Genese en Toekomstblik", in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-

consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-37. 
207 Zo draaide het in de Benincasa-zaak om een franchiseovereenkomst, dit is dus niet meteen de overeenkomst die de 
gemiddelde consument aangaat, hier was een enge interpretatie van het consumentenbegrip aldus gewenst. 
208 G. HOWELLS, "Scope of European Consumer Law", ECRL 2005, p. 362. 
209 E. HONDIUS, "Notion of Consumer: European Union versus Member States", Sydney L. Rev. 2006, 89-98. 
210 E. HONDIUS, "Notion of Consumer: European Union versus Member States", Sydney L. Rev. 2006, p. 94. 
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België 

92. De Belgische wetgever is tot nu toe samen met Spanje de strengste in Europa wat betreft 

de interpretatie van het consumentenbegrip.211 Dit blijkt niet uit artikel 1649bis §2, 1° BW, dat 

dezelfde criteria als de Europese wetgever weergeeft om de consument aan te duiden. Wel blijkt 

de strengheid uit het enge begrip in de Wet marktpraktijken en consumentenbescherming van 

2010 (hierna als "WMPC" afgekort). Hierin lezen we vandaag nog in de definitie dat een 

consument "iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de 

markt gebrachte producten verwerft of gebruikt" is.212 Let vooral op het woord "uitsluitend", dat 

bij een gemengde overeenkomst het consumentenrecht uitsluit. Onze wetgever is wat betreft dit 

criterium zelfs strenger dan de Europese wetgever. De definities in de context van de 

consumentenkoop in het Burgerlijk Wetboek en deze die in de WMPC te vinden is, liggen dus 

uiteen. In een arrest van het hof van beroep van Antwerpen duidde het hof erop dat om een 

consument te zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek een uitsluitend gebruik voor 

privédoeleinden niet vereist is, terwijl dit voor de toenmalige Wet handelspraktijken213 wel 

vereist werd.214  

Naast het Burgerlijk Wetboek en de WMPC is er ook nog het consumentenbegrip dat in de Wet 

op het consumentenkrediet te vinden is.215 Dit begrip stemt dan wel weer overeen met de 

Europese definitie die in de Richtlijn consumentenkredieten216 te vinden is: een consument is 

"elke natuurlijke persoon die ten aanzien van de onder deze wet vallende verrichtingen handelt 

met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps-, of 

ambachtelijke activiteiten". De Wet op het hypothecair krediet stemt ook overeen met de 

Europese definitie, meer zelfs, ook het hoofdzakelijk gebruik voor privédoeleinden voldoet voor 

deze wet al om onder het begrip consument te vallen.217 

93. De aandachtige lezer heeft al gemerkt dat ik verschillende wetten moet aanhalen om het 

Belgische consumentenbegrip te bespreken. België is een land dat geen algemene 

consumentendefinitie hanteert, maar per toepasselijke wet een begrip definieert dat in de 

betreffende wet het beste past. Deze verschillende begrippen in onze wetgeving komen er 

dikwijls omwille van een Europese impuls die uit de stroom van wetgeving van de Unie 

                                                           
211 H. SCHULTE-NOLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS, "EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis", 
Universität Bielefeld, online beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf, 713-
731. 
212 Art. 2, 3° WMPC. 
213

 Art. 1, 7 Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument, BS 29 augustus 
1991, 18712. 
214 Antwerpen 30 juni 2009, NJW 2010, 504-506, noot R. STEENNOT. 
215 Art. 1, 1° Wet op het consumentenkrediet. 
216 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten 
voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 2008, afl. 133, 66-92. 
217 Art. 1, lid 1, Wet op het hypothecair krediet. 
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voortkomt. Dit kan tot verwarring leiden en duidt ook op een versnippering van de wetgeving op 

nationaal vlak. Verandering is op komst met het nieuwe Wetboek economisch recht (hierna ook 

afgekort als "WER"). Dit zal niet enkel de WMPC zal vervangen, door middel van het boek VI, 

maar ook de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op het hypothecair krediet, in het boek 

VII, waarvan de wetgevingsprocedure midden april 2014 beëindigd werd. 218 In het WER zal 

onze wetgever wederom een van bovenaf opgelegd consumentenbegrip in onze wet invoeren. 

Dit begrip komt terecht in het algemene boek I, en zal consequent gebruikt worden voor alle 

boeken van het WER. Naar aanleiding van de Gruber rechtspraak en de nieuwe Richtlijn 

betreffende de consumentenrechten past onze wetgever zich aan en zal het strenge begrip uit de 

WMPC verdwijnen. In het nieuwe WER valt het criterium "uitsluitend" weg en komt een definitie 

conform de Europese in de plaats: Consument is "iedere natuurlijke persoon die handelt voor 

doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen".219 Ondanks 

de reeds zeer strikte Europese interpretatie wordt ons WER dus ietwat minder streng dan de 

WMPC.  

94. Net als bij het Europese begrip is bij de toepassing van ons consumentenbegrip in België 

een bestemmingscriterium aan de orde. Met andere woorden het doel waarvoor een persoon 

een goed koopt, determineert of de persoon als consument behandeld dient te worden of als een 

niet-consument. Een andere optie zouden we eventueel kunnen vinden in het 

specialisatiecriterium. Dit zou inhouden dat wanneer iemand niet thuis is in de branche waarin 

hij een product koopt, hij als consument behandeld wordt. Een fietsenmaker die bijvoorbeeld 

een bestelwagen koopt om aan fietspechverhelping te doen, weet niet meer van bestelwagens af 

dan een particulier die een bestelwagen koopt. Voor een gelijkaardige oplossing opteerde het 

vredegerecht te Brussel reeds in 1999, maar deze uitspraak werd sterk bekritiseerd.220 Eerder 

had ook het hof van beroep van Brussel zich gewaagd aan het specialisatiecriterium, ook zonder 

verdere gevolgen voor de Belgische definitie.221 Het resultaat is dat vandaag nog steeds een 

bestemmingscriterium van toepassing is en geen specialisatiecriterium, dat, hoewel in de 

praktijk moeilijk omzetbaar, misschien een meer correcte oplossing had kunnen bieden.222 

 

                                                           
218

 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch 
recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de 
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, Parl.St., Kamer 2013-
2014, nr. 53K3429; Art. VII. 2, §2, 4de lid WER. 
219 Art. I. 1, 2° Boek I WER. 
220 Vred. Brussel 29 april 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 198, noot I. DEMUYNCK. 
221 Brussel 26 augustus 1998, R.W. 1998-1999, 820. 
222 R. STEENNOT, "Bescherming van de consument in de wet handelspraktijken", TPR 2009, p. 236. 
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Duitsland 

95. Het Duitse consumentenrecht liet zich in twee fases integreren in het Duitse recht. De 

eerste was door bijzondere wetgeving, die nog niet de invloed onderging van de Europese 

richtlijnen. Dit leidde echter tot een chaos, waardoor in de tweede fase zo veel mogelijk van het 

consumentenrecht, dat ondertussen wel al de invloed van het Europese recht onderging, in het 

Bürgerliches Gesetzbuch (hierna als "BGB" afgekort) geïntegreerd werd in 2002.223 Wanneer 

bepaalde bijzondere wetgeving toch gebruik maakt van het consumentenbegrip, verwijst deze 

meestal naar §13 BGB. Als voorbeeld kan de Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dienen.224 

Duitsland poogt namelijk een algemeen consumentenbegrip te hanteren dat in alle situaties 

toepasselijk is.225 Het Duitse BGB omvatte tot voor kort een ruimere notie van de consument dan 

het Belgische recht. In §13 omvat het consumentenbegrip namelijk ook werknemers: 

"Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann". Het invoegen van het woord "selbständigen" wijst erop dat ook niet-zelfstandige 

werknemers onder het consumentenbegrip vallen.226 Zo oordeelde ook het Duitse 

Bundesarbeitsgericht in 2005.227 

Ook in Duitsland werd aldus een bestemmingscriterium ("rollenbezogen") gehanteerd: wanneer 

iemand een consumentencontract aangaat voor een doel dat niet met zijn "zelfstandig" beroep te 

maken heeft, valt deze persoon onder het consumentenbegrip. De vraag kan dan gesteld worden 

of dit uitgebreide begrip niet in strijd was met de richtlijnen die beogen de nationale wetgeving 

volledig te harmoniseren (infra rn. 99 e.v.). 

96. Deze respectabele poging om een enkel consumentenbegrip te creëren is echter niet 

geslaagd. Zo is in de Insolvenzordnung een eigen, evenwel gelijkluidende, definitie te vinden om 

het personele toepassingsgebied van het Verbraucherinsolvenzverfahren te bepalen.228 Te 

vermelden is de Richtlijn consumentenrechten229 die een grote hervorming teweegbrengt in het 

Duitse consumentenrecht. Auteurs noemen dit zelfs de grootste ommekeer sinds de hervorming 

                                                           
223 F. DENKINGER, Der Verbraucherbegriff, Berlijn, De Gruyter Rechtswissenschaften, 2007, p. 426. 
224 § 2,7 UWG. 
225 R. MANKO, "The notion of 'consumer' in EU law", Library Briefing 2013, 1-2. 
226 SCHULTE-NOLKE H., TWIGG-FLESNER C. en EBERS M., "EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis", 
Universität Bielefeld, online beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf, 713-
731. 
227 BAG, 25 mei 2005, 5 AZR 572/04, Neue Juristische Wochenschrift, 3305-3309. 
228 §304, 1 InsO. 
229Richtlijn 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 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. 364, 64-88. 
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van 2002.230 Zo wordt het consumentenbegrip van §13 aangepast naar "Verbraucher ist jede 

natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann". Net 

zoals het Belgische begrip wordt het bestemmingscriterium nu geïnterpreteerd in de zin van 

"overwegend" voor private doeleinden.  

97. Het Duitse consumentenbegrip zou nog uitgebreider kunnen, aldus MICKLITZ. Hij pleit 

ervoor om ook kleine ondernemingen op te nemen in het begrip.231 Mijns inziens zou een soort 

getrapt consumentenrecht zoals hij voorstelt, met gepaste bescherming voor de verschillende 

soorten consument, nog ingewikkelder worden. In dat geval zou vastgelegd moeten worden 

waar de grens is voor verschillende soorten ondernemingen. Dit zou enkel meer regelgeving met 

zich meebrengen en ook meer discussie op Europees vlak tussen de lidstaten. 

 

Een bijzonder geval: Frankrijk 

98. Een eensluidend juridisch consumentenbegrip is in het Franse recht onbestaande. Meer 

zelfs, het consumentenbegrip kreeg nog nooit een echte wettelijke definitie. De Franse wetgever 

liet dit aan de Franse rechtbanken over.232 De Code de la Consommation geeft enkel een aantal 

verschillende uitdrukkingen van het consumentenbegrip weer.233 Aangezien in het positieve 

recht geen definitie te vinden was, nam de rechtspraak de taak op zich om duidelijkheid te 

scheppen. Het Cour de Cassation hield twee criteria voor ogen die in rekening gebracht moeten 

worden om te bepalen of iemand al dan niet "non professionel" is. Deze criteria zijn het 

bestemmingscriterium en het specialisatiecriterium.234 Net als de Belgische gerechtshoven is het 

Cour de Cassation van oordeel dat rechtspersonen geen consumenten kunnen zijn.235 De Franse 

consument zal dus in principe ook enkel een natuurlijke persoon zijn.236 Toch kunnen ook 

bepaalde rechtspersonen van de consumentenbescherming genieten, aangezien het Franse Hof 

van Cassatie het criterium "non professionel" ruim interpreteert: ook rechtspersonen op niet-

professionele manier handelen en in dit geval vallen zij ook onder het toepassingsgebied van de 

                                                           
230 K. TONNER, "Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie - unionsrechtlicher Hintergrund und 
Überblick.", VuR 2013, 443 - 448. 
231 B. GSELL, "Verbraucherrealitäten und Verbraucherrecht im Wandel", JZ 2009, p.811. 
232 R. MANKO, "The notion of 'consumer' in EU law", Library Briefing 2013, p. 1-2. 
233 L. COX, "La définition du consommateur", Commission Consommation, online beschikbaar op www.conso-
confiance.fr/file/94171/ 11p. 
234 Cass. Fr. 1ère civ. 25 mei 1992; Cass. Fr. 1ère civ. 20 oktober 1992; Cass. Fr. 1ère civ. 6 januari 1994; Cass. Fr. 1ère 
civ. 5 november 1996; Cass. Fr. 1ère civ. 9 mei 1996, geciteerd door L. COX, "La définition du consommateur", 
Commission Consommation, online beschikbaar op www.conso-confiance.fr/file/94171/. 
235 Cass. 1ère civ. 27 september 2005, geciteerd door L. COX, "La définition du consommateur", Commission 

Consommation, online beschikbaar op www.conso-confiance.fr/file/94171/, 
236 L. TICHY, "La notion du consommateur en tant que partie contractante en droit tchèque et européen", Cahiers du 

CEFRES. Nr. 27 2010,  online beschikbaar op 
http://www.cefres.cz/IMG/pdf/tichy_2001_consommateur_droit_tcheque_europeen.pdf, p. 15. 
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Code de la Consommation. 237 Hierbij gaat de Franse rechter in tegen de rechtspraak van het Hof 

van Justitie in de gevoegde zaken Idealservice, waarin het oordeelde dat het consumentenbegrip 

niet kan slaan op rechtspersonen.238 Om toch iets meer duidelijkheid te scheppen in het kluwen 

van rechtspraak en de ambiguïteit omtrent het begrip heeft de Franse wetgever recent 

ingegrepen door de consumentenbegrippen die in de Europese richtlijnen opgelegd worden 

over te nemen.239 Toch is in de Code de la Consommation nog geen algemeen 

consumentenbegrip te vinden. Elk boek hanteert zo nodig een eigen definitie.240 

 

Bevoegdheid van de nationale wetgever om ook rechtspersonen onder de bescherming te 

laten vallen bij volledig harmoniserende richtlijnen. 

 

99. Wanneer de richtlijn minimaal harmoniserend is, is het vanzelfsprekend dat een lidstaat 

verder mag gaan dan de richtlijn vooropstelt en dus ook het consumentenbegrip mag uitbreiden. 

Bij volledig harmoniserende richtlijnen ligt dit gevoeliger. Wanneer de richtlijn zelf vooropstelt 

dat een lidstaat het toepassingsgebied mag uitbreiden, zoals onder de Richtlijn 

consumentenkrediet, stelt zich geen probleem.241 De situatie is uiteraard anders wanneer de 

richtlijn hierover zwijgt. 

100. RIEHM wijst hierbij op twee vormen van "überschiessende Umsetzung". Hierbij gaat het 

om de omzetting op het vlak van het toepassingsgebied van de richtlijn, en anderzijds om de 

omzetting op het vlak van de inhoud van de richtlijn. Wanneer het Duitse BGB het 

consumentenbegrip uitbreidt tot werknemers betreft het de eerste soort verdergaande 

omzetting. Deze is onbeperkt mogelijk, aangezien over het concept "non-consument" niets 

geregeld wordt door Europa. Wat betreft het toepassingsgebied mag volgens RIEHM de nationale 

wetgever onbeperkt verdergaan dan de volledig harmoniserende richtlijn, aangezien het hier 

niet om inhoudelijke beschermingsmaatregelen gaat.242 

101. Ook in Volksbank Romania243 lijkt het Hof van oordeel dat volledige harmonisatie, in dit 

geval in de Richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten, een lidstaat niet 

                                                           
237L. COX, "La définition du consommateur", Commission Consommation, online beschikbaar op www.conso-
confiance.fr/file/94171/ p.6.   
238 Hvj C-541/99 en C-542/99, Cape Snc t. Idealservice Srl en Idealservice MN RE Sas t. OMAI Sr, 2001. 
239 Bij wijze van voorbeeld de wet Chatel: Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la 
protection du consommateur, NOR: ECOX0307005L, over het beëindigen van stilzwijgende contracten. 
240 Als voorbeeld: article L-311-1, livre III Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, JOFR 
27 juli 1993, 10538. 
241 P. ROTT, "Consumer Credit, in H-W. MICKLITZ, N. REICH, P. ROTT, Understanding EU consumer law, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, p. 191. 
242 T. RIEHM, "Die überschiessende Umsetzung volharmonisierender EG-Richtlinien", JZ 2009, p. 1044. 
243 HvJ C-602/10, SC Volksbank România SA t. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi, 2012. 
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verhindert om bescherming te bieden die niet onder het geharmoniseerde toepassingsveld van 

de richtlijn valt. Het Hof vermeldt hier wel bij dat dit enkel toegestaan is indien het voorwerp 

waarop de extra bescherming van de lidstaat slaat zelf niet geharmoniseerd is door een richtlijn. 

De strikte interpretatie van het consumentenbegrip door het Europese Hof werkt een 

versnippering van bescherming in Europa verder in de hand. Waar bepaalde landen het 

toepassingsgebied van de richtlijnen zullen uitbreiden tot bijvoorbeeld kleine ondernemingen of 

handelaars, zal dit in andere landen niet gebeuren. Zo zijn zelfstandigen, zoals Johann Gruber, de 

dupe wanneer zij minder bescherming genieten dan iemand in dezelfde situatie in een andere 

lidstaat.  

Besluit: 

102. Op Europees vlak lijkt toch ietwat duidelijkheid te bestaan over hoe we het 

consumentenbegrip dienen te interpreteren. In elke richtlijn vinden we een gelijkaardige maar 

anders geformuleerde definitie van de consument. Wanneer we de begrippen van verschillende 

lidstaten naast elkaar leggen zien we toch nog aanzienlijke verschillen. Een horizontaal 

instrument zou duidelijkheid kunnen brengen, maar indien dit nog steeds een richtlijn is, hoeven 

de lidstaten het aangeboden begrip niet letterlijk over te nemen. De mogelijkheid die voor 

nationale wetgevers bestaat om de bescherming die Europa oplegt ten voordele van 

consumenten uit te breiden voor niet-consumenten lijkt een goede zaak, doch brengt verdere 

versnippering met zich mee. Zo zal een kleine onderneming in het ene land wel bescherming 

kunnen genieten, maar kan een gelijkaardige onderneming in een ander land dit niet. Een 

eenduidig Europees begrip zou voor duidelijkheid kunnen zorgen binnen de lidstaten. Dit mag 

echter niet tot gevolg hebben dat diegenen die bescherming genieten dankzij een uitgebreid 

nationaal consumentenbegrip zouden moeten inboeten. 

 

§ 2 Materieel toepassingsgebied 

 

103. Het materiële toepassingsgebied van een richtlijn geeft weer wat een richtlijn precies 

regelt en in welk gebied een lidstaat bijgevolg al dan niet zelf nog mag optreden. Een richtlijn 

kan slechts op beperkte vlakken toegepast worden. Het toepassingsgebied is met andere 

woorden niet oneindig. Dit heeft tot gevolg dat alles wat niet onder harmoniserende richtlijnen 

valt, in elke lidstaat afzonderlijk aan een ander regime onderworpen is. 
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Op intracommunautair vlak 

 

104. Bij volledige harmonisatie is het cruciaal dat de richtlijn vermeldt, of dat uit de richtlijn 

afgeleid kan worden, welk materieel toepassingsgebied deze heeft. Het is zo dat de materie die 

buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt nog steeds overgelaten is aan de lidstaten.244 

Deze kunnen dus nog nationale regels uitvaardigen indien het aspect dat de regel omvat buiten 

het toepassingsgebied valt van de richtlijn. De aanpak van de Unie is sinds recent, vanwege de 

kritiek op volledige harmonisatie245, die van een targeted full harmonisation. Deze aanpak werd 

letterlijk vermeld in de Richtlijn betreffende consumentenrechten: "harmonisation of certain 

aspects".246 Dit houdt in dat slechts bepaalde punten het onderwerp zijn van Europese 

regulering. Het is logisch dat wanneer slechts bepaalde aspecten volledig geharmoniseerd 

worden, dit alweer leidt tot toepassing van verschillende wetgeving in eenzelfde situatie. In één 

casus zijn zowel europeesrechtelijke regels (omgezet in nationale wetgeving) als andere, 

soeverein tot stand gekomen, nationale wetten van toepassing. Deze versnippering wou de 

Commissie juist tegengaan. Nu voorkomt niets dat lidstaten op alle andere vlakken buiten de 

richtlijnen onafhankelijk van elkaar wetgeving uitvaardigen. Voor elk geharmoniseerd punt zijn 

nog vele andere onderwerpen te vinden die niet geharmoniseerd werden en bijgevolg enkel aan 

de nationale wetgeving onderhavig zijn. 

105. Voorbeelden van aspecten die niet geregeld worden vinden we in de overwegingen van 

de Richtlijn consumentenrechten. Hierin staat te lezen dat de richtlijn niet van toepassing zal 

zijn op nietigheid van het contract omwille van een wilsgebrek.247 In mijn ogen zou dit toch 

verwarring kunnen zaaien, aangezien de betreffende Richtlijn informatievereisten oplegt. Deze 

vereisten hebben weliswaar niet de nietigheid tot gevolg maar hebben toch een invloed op de 

kennis waarmee een consument een beslissing neemt. Zo mag een ondernemer zijn klanten niet 

misleiden. Misleiding vindt uitdrukkelijke regeling door de Richtlijn oneerlijke 

                                                           
244 HvJ C-602/10, SC Volksbank România SA v Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul 

Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi, 2012. 
245 P. ROTT en E. TERRYN, "A proposal for a consumer rights directive. No single set of rules.", ZEuP 2009, 456-488; K. 
TONNER en M. TAMM., "Der Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und seine Auswirkungen auf das 
nationale Verbraucherrecht", JZ 2009, 277-290. 
246 Overweging 30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92; preambule 5 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 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. 364, 64-88. 
247 Overweging 14 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 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. 364, 64-88. 
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handelspraktijken.248 Het concept bedrog wordt niet geregeld door deze richtlijn, aangezien deze 

het verbintenissenrecht onbetuigd laat. Niet alleen misleiding kan overlappen, ook de agressieve 

handelspraktijken doen dit. Deze kunnen sterk lijken op dwang. Wat zullen lidstaten dan moeten 

doen met deze overlap van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en hun 

verbintenisrechtelijke wilsgebreken? Elke lidstaat zal hiervoor een eigen oplossing moeten 

vinden. Zo zal in Duitsland een overeenkomst die afgesloten werd onder dwang of na bedrog 

anfechtbar zijn. Net zoals in België de consument de nietigverklaring voor de rechter kan 

vorderen. Belangrijk verschil is dat in België de vordering tot nietigverklaring vanwege een 

wilsgebrek, tenzij anders bepaald in een bijzondere wet, 10 jaar tot na het beëindigen van de 

dwang, of na de vaststelling van bedrog ingesteld kan worden.249 In Duitsland daarentegen kan 

iemand die een wilsgebrek ondervond bij het aangaan van een overeenkomst dit slechts tot 1 

jaar na de vaststelling van dit wilsgebrek anfechten.250 Dit betekent dus, wanneer een consument 

een wilsgebrek vaststelt bij zijn overeenkomst, hij in België veel langer de nietigheid zou kunnen 

aanvragen dan in Duitsland. Dit zal niet veranderen door het harmoniseren van bepaalde topics 

in het consumentenrecht, en toont aan dat het consumentenrecht onmogelijk los van het 

verbintenissenrecht gezien kan worden. Hiermee wil ik echter niet beweren dat de Europese 

wetgever het gehele verbintenissenrecht moet harmoniseren. Dit voorbeeld dient enkel om aan 

te tonen dat volledige harmonisatie niet de wonderoplossing kan zijn die de Commissie zich 

wenst. 

106. Een oorzaak voor deze aanblijvende fragmentatie is, net zoals de differenties in het 

consumentenbegrip, het gebruik van verticale richtlijnen, waardoor lidstaten telkens één 

bepaald aspect in hun wetgeving moeten implementeren. Daarnaast speelt niet alleen de 

wetgeving een rol in de fragmentatie. DE MEESTER wijst op het feit dat ook de nationale rechter 

die de wetgeving moet interpreteren een hand in de fragmentatie een invloed heeft.251 Dit is een 

onrechtstreeks gevolg van de Europese wetgeving: veel nationale wetgeving en Europese 

richtlijnen kennen geen eenduidige formulering, wat tot interpretatieproblemen kan leiden. Het 

is dan wel de taak van de rechter om een richtlijn te interpreteren volgens haar doelstelling,252 

toch hebben de rechters van de verschillende lidstaten een eigen interpretatiemethode en -

traditie. Deze relatieve interpretatieve vrijheid lijkt tegenstrijdig met het principe van volledige 

harmonisatie, maar zal altijd aanwezig blijven. 

 

                                                           
248 Art. 3,2 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 149, 22-39. 
249 Art.1304 BW. 
250 §124 BGB. 
251 W. DE MEESTER, "De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Hoeveel vrijheid heeft België nog?", 
Jura Falconis 2008-2009, p. 58. 
252 HvJ C-106/89, Marleasing SA t. Comercial Internacional de alimentación SA, 1990. 
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Op nationaal vlak 

 

107. Niet enkel op internationaal vlak blijft het fenomeen van de versnipperde wetgeving 

bestaan. Door de drang naar harmonisatie van de Commissie raakt ook het nationale recht 

versnipperd en werken de richtlijnen deze chaos in de hand. Als gevolg van de volledige 

harmonisatie en tevens oorzaak van versnippering zal de wetgever het stukje Europese 

wetgeving via wat knip- en plakwerk moeten inpuzzelen in de bestaande wetgeving. De 

nationale wetgever blijft dikwijls stug vasthouden aan de eigen principes en wil deze zoveel 

mogelijk behouden. Dit leidt uiteraard tot onduidelijkheid. Op exemplatieve wijze geef ik hier 

enkele situaties weer waaruit de koppigheid, of onoplettendheid, van de Belgische wetgever 

duidelijk blijkt. 

 

108. Voorbeeld 1 

De Wet betalingsdiensten253, die in ons land op 10 januari 2011 in werking trad, heeft een 

belangrijk consumentenbeschermend aspect. Zo beschermt ze de consument tegen een fout van 

de bank bij een betalingstransactie. Deze wet zet de Richtlijn betalingsdiensten254 in de interne 

wetgeving om en beoogt, zoals in artikel 86 van de Richtlijn te lezen is, volledige harmonisatie. 

Het verwarrende aspect in de wetgeving waar ik op doel, betreft de bewijslast inzake bedrog, 

opzet of grove nalatigheid die op de betalingsdienstaanbieder rust. Het artikel 37, §3 van de Wet 

betalingsdiensten legt de bewijslast bij de betalingsdienstaanbieder, en stelt een verbod van 

vermoeden in. Artikel 35, §2 van de Wet Betalingsdiensten daarentegen voert een halfslachtig 

vermoeden van grove nalatigheid in. Het was de Belgische wetgever niet opgevallen dat in de 

Europese richtlijn reeds een artikel over bewijslast ontworpen was. Beide artikelen staan in de 

wet, de rechter zou ze dus moeten toepassen. Gelukkig brengt het Europese recht hier iets meer 

duidelijkheid en moet de rechter, zoals in het arrest Marleasing255 werd bepaald, de wet op een 

richtlijnconforme wijze interpreteren. Het absolute verbod op vermoeden van nalatigheid zal 

België dus moeten laten varen in ruil voor de regeling in artikel 35, §2 van de Wet 

Betalingsdiensten.  

 

109. Voorbeeld 2 

                                                           
253

 Wet 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, BS 15 januari 2010, 1906. 

254Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, Pb. L., 5 december 2007, afl. 319, 
1-36. 
255  HvJ C-106/89, Marleasing SA t. Comercial Internacional de alimentación SA, 1990. 
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Een volgend voorbeeld situeert zich nog steeds in de financiële context. De Wet 

consumentenkrediet256 voorziet in de bescherming van de consument wanneer deze een 

kredietovereenkomst aangaat. Hoewel de wet in werking trad op 12 juni 1991 onderging ze 

veelvuldige aanpassingen omwille van de Europese wetgeving. Op Europees vlak leidt onze wet 

tot discussie. Heeft België de Richtlijn consumentenkrediet, die volledige harmonisatie 

vooroplegt, overtreden of niet? De bron van discussie situeert zich rond artikel 15 van de Wet, 

dat inhoudt dat banken moeten uitzoeken welk krediet het beste bij hun cliënt past. In België 

voorziet de wetgever in een verplichte bescherming die door alle kredietverleners geboden 

moet worden aan de consument. De Richtlijn consumentenkrediet van 2008 voorziet echter 

enkel in een bescherming "waar nodig".257 Ook Artikel 15, lid 2 is controversieel. In de Belgische 

wet staat te lezen dat wanneer de bank niet kan aannemen dat de consument zijn verplichtingen 

zal kunnen nakomen, de kredietinstelling deze geen krediet mag verlenen. De Europese richtlijn 

Consumentenkrediet heeft in deze sanctie niet voorzien. ROTT is ervan overtuigd dat België hier 

zijn boekje te buiten gaat.258 Deze problematiek wijst nogmaals op het belang van een correcte 

afbakening van het toepassingsgebied van een richtlijn. 

 

110. Voorbeeld 3 

Als derde voorbeeld heb ik het over de herroeping in de WMPC in vergelijking met het 

herroepingsrecht in het nieuwe WER. Meer bepaald bij de verkoop buiten de onderneming. De 

volledige harmonisatie die de Richtlijn consumentenrechten voorziet heeft tot gevolg dat 

lidstaten de partijen die een overeenkomst sluiten buiten de onderneming geen verbod mogen 

opleggen om deze verplichtingen al tijdens de herroepingstermijn uit te voeren. Dit staat te 

lezen in artikel 9, 3 van de Richtlijn. Concreet houdt dit in dat de Belgische wetgever, zoals dat 

nu onder artikel 61, vierde lid van de WMPC het geval is, de ondernemingen niet kan verbieden 

reeds een voorschot te vragen wanneer de herroepingstermijn nog loopt. De Belgische wetgever 

respecteert deze regel noodgedwongen, maar laat niet na er in het nieuwe boek VI van het WER 

een zootje van te maken. De herroepingstermijn in de WMPC voor verkoop buiten de 

onderneming bedraagt nu nog in artikel 61, eerste lid, zeven dagen. De herroepingstermijn voor 

zowel verkopen op afstand, als voor verkopen buiten de onderneming zal luidens artikel 9, 1 

Richtlijn Consumentenrechten veertien dagen bedragen. De Belgische wetgever heeft er niet 

beter op gevonden dan voor verkopen buiten de onderneming een verbod in te lassen om een 
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 Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 9 juli 1991, 15203. 
257 Art. 8, 1 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92. 
258 P. ROTT, "Consumer Credit, in H-W. MICKLITZ, N. REICH, P. ROTT, Understanding EU consumer law, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, p. 199. 
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voorschot te ontvangen voor het verstrijken van de eerste zeven werkdagen van de 

herroepingstermijn. De resterende dagen van de opgelegde herroepingstermijn mag de 

onderneming wel al een prestatie van de consument vragen. Dit valt mijns inziens toch niet 

overzichtelijk te noemen. 

 

111. Voorbeeld 4 

Om af te sluiten wil ik wijzen op het vroegere Belgische verbod op gezamenlijk aanbod. In de 

Belgische wet van 1991 betreffende de handelspraktijken was onder artikel 54 een verbod te 

vinden op gezamenlijke aanbiedingen. Onder gezamenlijk aanbod begreep de wetgever "de al 

dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee 

men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of 

diensten." Dit verbod heeft de wetgever als gevolg van de Richtlijn betreffende de oneerlijke 

handelspraktijken259 moeten laten varen. De wetgever was van oordeel dat een gezamenlijk 

aanbod niet onder de definitie van handelspraktijken in de richtlijn valt en volhardde, waardoor 

het tot een veroordeling door het Europese Hof van justitie kwam. Dit is de welgekende VTB-

VAB-zaak.260 Hierin ging het om een prejudiciële vraag die in verschillende zaken werd gesteld. 

De vraag luidde of de richtlijn oneerlijke handelspraktijken zich tegen het aanbieden van een 

gezamenlijk aanbod verzette. Om tot een antwoord te komen moest het Hof eerst controleren of 

een gezamenlijk aanbod wel een handelspraktijk is in de zin van de richtlijn. Dit blijkt wel zo te 

zijn en dus kwam het Hof tot de constatering dat de Belgische wetgever de volledig 

harmoniserende richtlijn niet naleefde. De Belgische wetgever gehoorzaamde aan het Hof en 

stond toe dat ondernemingen gezamenlijke aanbiedingen konden doen, zij het echter dat de 

wetgever de uitspraak van het Hof zeer eng heeft geïnterpreteerd. Daar er niets over financiële 

diensten vermeld werd, noch een richtlijn hierover werd uitgevaardigd door Europa, blijft het 

gezamenlijk aanbod tot op de dag van vandaag verboden wanneer er een financiële dienst bij 

betrokken is. 

 

112. Niet enkel in ons land is de versnippering een probleem. Zo werd bijvoorbeeld in 

Duitsland het consumentenrecht  in het BGB opgenomen, opdat het zijn wiskundige systematiek 

kan behouden. Op dit moment omvat het BGB volgende richtlijnen261: de Richtlijn op de 

                                                           
259 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 149, 22-39. 
260 HvJ. C-261/07, VTB-VAB t. Total Belgium, 2009. 
261 EC Consumer Law Compendium, Database online beschikbaar op www.eu-consumer-law.org. 
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consumentenkoop262, de Richtlijn betreffende pakketreizen263, de oude Richtijn betreffende 

verkopen op afstand264,  alsook de oude Richtlijn betreffende de verkoop buiten onderneming265, 

de time-sharing Richtlijn266 en de Richtlijn omtrent de oneerlijke bedingen267. Door steeds meer 

nieuwe Europese wetgeving hebben de Duitsers ook de handen in het haar omdat hun alom 

geliefde systematische BGB ook dreigt te verdrinken in een zee van Europese chaos. Aangezien 

enkel hier en daar een topic Europees geregeld werd, komen ook de Duitsers tot de vaststelling 

dat er geen algemeen Gesammtkonzept van consumentenrecht bestaat.268 MICKLITZ heeft om deze 

redenen zware kritiek op het Duitse consumentenbeleid. Het BGB is als het ware een logge 

tanker die niet de dynamiek heeft van het Europese consumentenbeleid. Hij pleit ervoor om 

deze dynamiek bij te benen met een Code de la Consommation, naar Frans voorbeeld.269 

 

§ 3 De lidstaten ontwijken het toepassingsgebied 

 

113. Een volgende oorzaak van versnippering is de mogelijkheid die de lidstaten nog steeds 

hebben om via andere rechtstakken, die niet onder het geharmoniseerde toepassingsveld van de 

Europese richtlijnen vallen, maatregelen te treffen die de consument uiteindelijk dezelfde 

bescherming bieden als deze die de Europese wetgever volledig wilde harmoniseren.270 Zo 

wordt in de Richtlijn consumentenrechten reeds verklaard dat het nationale verbintenissenrecht 

niet getroffen wordt door de volledige harmonisatie die de richtlijn voor ogen heeft (supra rn. 

105). Als bijkomend voorbeeld kan ik ook wederom de problematiek rond de laatste nieuwe 

Richtlijn van de Unie aanhalen, met name de Richtlijn consumentenrechten van 2011. In de 

overwegingen van deze Richtlijn is te zien dat het verbintenissenrecht normalerwijze buiten het 
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 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., 18 januari 2000, afl. 12, 16-23. 
263

 Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten 
en rondreispakketten, Pb. L., 23 juni 1990, afl. 158, 59-64. 
264

 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de 

consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, Pb. L., 4 juni 1997, afl. 144, 19-27. 
265

 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L., 31 december 1985, afl. 372, 31-33. 
266

 Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming 
van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van 
deeltijds gebruik van onroerende goederen, Pb. L. 29 oktober 1994, afl. 280, 83-87.  
267

 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb. L., 21 april 1993, afl. 95, 29-34. 
268 M. TAMM, Verbraucherschutzrecht: Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts und Herausbildung 

eines Verbraucherschutzprinzips, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 85-92. 
269 B. GSELL, "Verbraucherrealitäten und Verbraucherrecht im Wandel", JZ 2009, p. 812. 
270 V.MAK, "Review of the Consumer Acquis: Towards Maximum Harmonisation?", European Review of Private Law, 
2009, p. 68. 
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toepassingsgebied valt.271 Hieromtrent bestaan twee opvattingen over welke gevolgen de 

Richtlijn dan kan hebben voor het verbintenissenrecht. De eerste opvatting houdt in dat heel het 

verbintenissenrecht buiten schot blijft. Dit betekent dat lidstaten de consumentenbeschermende 

maatregelen die zij getroffen hebben onder het verbintenissenrecht kunnen behouden. De 

tweede opvatting stelt dat het verbintenissenrecht dan wel buiten het toepassingsgebied valt, 

maar de maatregelen die betrekking hebben op consumentenbescherming zullen desondanks 

toch conform de Europese regelgeving moeten zijn.272 Een voorbeeld van mogelijke, 

aanhoudende verschillen na uitputtende harmonisatie vinden we in de de Agostini-

rechtspraak273 van het Hof van Justitie. Een Europese richtlijn inzake televisie-

omroepactiviteiten stond lidstaten niet toe grensoverschrijdende televisiereclame te verbieden. 

De Zweedse Wet handelspraktijken daarentegen liet wel toe dat bepaalde televisiereclame 

verboden werd. De richtlijn, zo oordeelde het Hof, stond de toepassing van de nationale 

regelgeving niet in de weg. Zolang de verspreiding van grensoverschrijdende reclame niet belet 

werd door de nationale maatregelen die een lidstaat neemt tegen bepaalde reclame vanuit een 

andere lidstaat, schendt die verbiedende staat de richtlijn niet. 

114. De Belgische wetgever heeft nog een techniek uitgevonden om het toepassingsgebied 

van de Europese regelgeving te kunnen ontwijken. Zo heeft onze wetgever simpelweg de ratio 

legis van uitvaardigen van bepaalde regelgeving aangepast. Waar soldenperiodes vroeger nog 

dienden om zowel de handelaars als de consument te beschermen, blijkt nu plots dat de 

soldenperiodes enkel en alleen dienen om de handelaars te beschermen en dus niet onder de 

Europese richtlijnen vallen. De wetgever heeft in artikel VI, 25 §1 weergegeven dat "Teneinde de 

eerlijke marktpraktijken te verzekeren tussen ondernemingen" de soldenperiode gedurende 

bepaalde periodes zal gelden. Ook in de Memorie van Toelichting is in de buurt van het woord 

solden nergens nog het woord consument te bespeuren.274 

 

 

                                                           
271 Overweging 14 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 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. 364, 64-88. 
272 I. SAMOY, en E. TERRYN, "Informatie aan Consumenten in het Voorstel voor een Richtlijn Consumentenrechten", DCCR 
2009, p. 43. 
273 HvJ C-34/95, C-35/95 en C-36/95, Konsumentombudsmannen (KO) t. De Agostini (Svenska) Förlag AB en TV-Shop i 

Sverige AB, gevoegde zaken. 1997. 
274 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende invoeging van Boek VI. "Marktpraktijken en 
consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan 
boek VI en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van 
economisch recht, Parl.St., Kamer 2012-2013, nr. 53K3018, 5-53. 
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§ 4 De Unie heeft haar toolbox niet gebruikt 

 

115. Bij de herziening van het consumentenacquis had de Commissie eerst de idee opgevat om 

zich te baseren op het DCFR (Draft Common Frame of References) dat zou dienen als een toolbox 

voor het maken van degelijke nieuwe richtlijnen over contractenrecht. Het DCFR zou een 

begrippenapparaat tot stand brengen dat kon dienen voor de verdere ontwikkeling van een 

Europees contractenrecht. Die idee heeft de Commissie laten varen in het Groenboek ter 

herziening van het consumentenacquis.275 Uiteindelijk hebben de DCFR en nieuwe Europese 

Richtlijnen, zoals de Richtlijn consumentenrechten van 2011, amper nog iets met elkaar te 

maken.276 Dit is geen goede zaak. Een volledige harmonisatie van het consumentenrecht is toch 

onmogelijk wanneer elke richtlijn opnieuw weer eenzelfde concept op een andere manier 

benaderd wordt? Grootste voorbeeld hierin is het consumentenbegrip. Wanneer de Europese 

wetgever geen uniform stelsel van begrippen gebruikt, zal de wetgeving incoherent blijven.277  

 

§ 5 Volledige harmonisatie na minimale harmonisatie 

 

116. Wat gebeurt er wanneer de Europese wetgever een volledig harmoniserende richtlijn 

uitvaardigt en er nog een minimaal harmoniserende richtlijn van kracht is? Indien de nieuwe 

volledig harmoniserende richtlijn dezelfde materie betreft als de oude minimaal 

harmoniserende zal de nieuwe uiteraard in de plaats komen van de oude. Dit is het principe van 

lex posterior derogat anteriori. Het belang hierbij is dat het toepassingsgebied van de nieuwe 

overeenstemt of breder is dan dat van de oude richtlijn. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Richtlijn 

oneerlijke handelspraktijken278 die ten dele de regelgeving van de Richtlijn betreffende 

misleidende en vergelijkende reclame279 verving. De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken had 

als doel om, in tegenstelling tot de oude Reclamerichtlijn, de regelgeving omtrent de misleidende 

reclame volledig te harmoniseren. Hierbij hanteerde de nieuwe richtlijn een andere bewoording 

voor wat misleidend is. Ook paste de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken het 

harmonisatieniveau betreffende misleidende reclame niet aan. Dit leidde dus tot divergenties in 

het toepassingsgebied: voor vergelijkende reclame dienden lidstaten zich aan de Richtlijn 

                                                           
275 COM(2006)744, Groenboek ter herziening van het consumentenacquis. 
276 M. HESSELINK, "The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?", ERCL 2009, 290-303. 
277 M. STORME, "Een Richtlijn Consumentenrechten zonder gemeenschappelijk referentiekader?", DCCR 2009, 25-33. 
278 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. L., 11 juni 2005, afl. 149, 22-39. 
279 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid- Staten inzake misleidende reclame, Pb. L. 19 september 1984, 
afl. 250, 17-20. 
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oneerlijke handelspraktijken te houden en diens volledige harmonisatieniveau. Voor 

misleidende reclame konden lidstaten toch nog verdergaande maatregelen treffen.280 Alweer is 

duidelijk dat het toepassingsgebied van de volledig harmoniserende richtlijn cruciaal is. Een 

klein woordelijk verschil tussen de oude en de nieuwe richtlijn kan tot grote legislatieve 

verschillen leiden. 

 

§ 6 Fragmentation of the law vormt niet altijd een probleem. 

 

117. Het lijkt duidelijk dat de Commissie haar doel om eenheid te creëren niet bereikt. We 

hoeven hierom toch niet al te rouwig te zijn. Het belang van geharmoniseerde rechtsstelsels 

dient niet overschat te worden. Ondernemingen dienen namelijk met meer dan wetgeving alleen 

rekening te houden wanneer ze in een bepaalde lidstaat handel willen drijven of zich willen 

vestigen. Zo speelt bijvoorbeeld de loonkost in ons land een grote rol, alsook het 

belastingsregime. Voor andere ondernemingen spelen milieuvoorschriften dan weer een grote 

rol. De marginale kost van de aanpassing aan het nationale rechtssysteem wordt dus kleiner, 

afhankelijk van welke onderneming handel drijft in een bepaald land. 

118. Verder kan internationale discrepantie in de rechtsstelsels ook voordelen opleveren. 

Hierbij kan ik verwijzen naar de optiek vanuit de rechtsvergelijking. Wanneer verschillende 

lidstaten een verschillend systeem hanteren kan het ene systeem als voorbeeld voor het andere 

dienen. Zo kunnen nadelen vermeden worden en voordelen van bepaalde wetgeving benut 

worden. Terwijl de Commissie argumenteert dat verschillende rechtsstelsels in de EU 

concurrentieverstorend werken, kan ik ook het tegendeel beweren. Het sterke punt van de ene 

lidstaat kan het zwakke punt van de andere zijn en omgekeerd. 

 

Besluit 

 

119. Wat betreft eenduidigheid en het personele toepassingsgebied kan de volledige 

harmonisatie mijns inziens wel degelijk een oplossing brengen, al handelt de Europese wetgever 

niet consequent. In plaats van in elke richtlijn een begrip op te nemen lijkt het beter een 

eenvormig begrippenapparaat te hanteren. Wat betreft de materiële kant daarentegen, lijkt het 

er sterk op dat noch minimale noch volledige harmonisatie het doel van de Commissie kunnen 

                                                           
280 M.F.H. BROEKMAN, "De Richlijn Oneerlijke Handelspraktijken", TvC 2005, p. 182. 
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bereiken. De stappen die Europa onderneemt lijken een maat voor niets te zijn. De Europese 

puzzel blijft even ingewikkeld, en door het ingrijpen van de Europese wetgever wordt ook de 

nationale puzzel van wetgeving in steeds kleinere stukjes opgedeeld. De nationale wetgever is 

zeer inventief om toch nog de bestaande wetgeving te kunnen behouden. Dat op Europees vlak  

legislatieve verschillen blijven bestaan lijkt niet bepaald een ernstig probleem te zijn. De 

versnippering op nationaal niveau is dat des te meer. De plannen van de Commissie lijken dus 

eerder een averechts effect te hebben.  
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Afdeling III: De Unie wil de consument beschermen, maar niet 

werkelijk 

 

120. In de volgende randnummers poog ik te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de 

consument van het hanteren van volledige harmonisatie en of door het hanteren van een 

volledige harmonisatiemethode de bescherming van de consument hier al dan niet onder zal 

lijden. 

 

§ 1 Treedt een vermindering van bescherming op? 

 

121. Door middels richtlijnen de nationale wetgevingen volledig te harmoniseren, legt de 

Commissie het niveau van consumentenbescherming vast. De lidstaten mogen hier niet strenger 

optreden. Leidt dit dan automatisch tot een lagere bescherming? HOFHUIS brengt het voorbeeld 

van de Colportagerichtlijn naar voor.281 Het artikel 5 van deze Richtlijn geeft de consument ten 

minste zeven dagen om afstand te doen van een overeenkomst. Zij oppert dat wanneer de 

Europese wetgever zou opteren voor volledige harmonisatie van deze Richtlijn, dit zou leiden tot 

een verlaging van de bescherming van de consument in vele landen, die een langere periode 

voor het herroepingsrecht hanteren.282 Dit is mijns inziens een verkeerde redenering. De 

Europese wetgever heeft bij het invoeren van deze Richtlijn helemaal niet gekozen voor 

volledige harmonisatie en heeft bijgevolg ook de bescherming die ze voorziet in de richtlijn niet 

aangepast aan de methode van volledige harmonisatie. De wetgever hield er met andere 

woorden rekening mee dat lidstaten in veel gevallen nog verder zouden gaan dan het voorziene 

minimum van zeven dagen. Dit blijkt ook uit de nieuwe Richtlijn consumentenrechten, die wel 

volledige harmonisatie beoogt. In de nieuwe Richtlijn voorziet de Europese wetgever in een 

langere termijn van veertien dagen voor de consument om zich te bedenken. We mogen dus niet 

aan de hand van oude richtlijnen oordelen of de bescherming van de consument te lijden krijgt 

onder de volledige harmonisatie. De situatie dienen we in concreto te beoordelen. 

Het is aan de Europese wetgever om, wanneer hij wil overgaan tot volledige harmonisatie, niet 

enkel uit te gaan van het bestaande consumentenacquis en dit om te dopen van minimale tot 

volledige harmonisatie. Wel moet de Europese wetgever een nieuw systeem ontwerpen. Dit 

                                                           
281 Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten. Dit is de voorloper van de huidige richtlijn consumentenrechten. 
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68 

 

volgt ook uit wat TONNER en FANGEROW beweren.283 Het probleem is dat met de nieuwe strategie, 

de Europese wetgever dit nog niet volledig lijkt te beseffen en gewoon verder bouwt op het 

huidige systeem.  

122. De vraag die we mijns inziens bijgevolg moeten stellen, wanneer we over harmonisatie 

spreken, is welke standaard we moeten hanteren om de consument te beschermen. Wanneer 

minimale harmonisatie de regel is, stelt zich niet meteen een probleem, aangezien de lidstaten 

zelf nog kunnen ingrijpen. Bij volledige harmonisatie, echter, is het vinden van een gepast niveau 

een moeilijke opgave. De visie waarmee we de actoren in het contractenrecht interpreteren, is 

van cruciaal belang om een gepaste standaard te vinden.284   

123. De Europese lidstaten gaan ervan uit dat de consument een zwakke partij is en zien deze 

bijna als een incapabele persoon om voor zichzelf te beslissen. Dit is de reden van soms 

verregaande bescherming die de lidstaten opleggen.285 Van Europa uit, daarentegen, blijkt uit de 

rechtspraak van het Hof van Justitie in de GB-Inno-zaak286 dat het Hof de consument beschouwt 

als een goed geïnformeerd iemand die niet te veel de hand boven het hoofd gelegd moet worden. 

De consument moet in staat gesteld worden zelf te vergelijken en zichzelf te informeren over de 

prijs van goederen. Het Luxemburgse verbod op het adverteren met de oude en nieuwe prijs van 

een product was bijgevolg ongeoorloofd aldus het Hof. Ook in de Estée Lauder-zaak verwijst het 

Hof naar de gemiddelde consument als een gemiddeld geïnformeerde, oplettende en omzichtige 

actor. Een nuance dien ik hierbij wel te vermelden. Het Hof is van oordeel dat samen met dit 

criterium van de gemiddelde consument de rechter ook moet nagaan of "sociale, culturele of 

taalkundige factoren kunnen rechtvaardigen (…) door de consument anders wordt opgevat dan 

door de consument in andere lidstaten". 287 Dit wil ook zeggen dat een label op een product in een 

verstaanbare taal moet zijn voor de consument in het importerende land. Vreemd genoeg 

betekent dit volgens het Hof niet dat de taal van het label een officiële taal van het importland 

moet zijn.288 Dit lijkt toch merkwaardig: van een consument kunnen we dan wel verwachten dat 

deze zich redelijk informeert en, ook al leven we in België, vele gemiddelde consumenten zijn 

geen tweede taal machtig, en vooral de oudere generatie heeft problemen met het Engels, wat 

vandaag toch regelmatig op producten terug te vinden is. Verder is er ook de Clinique-zaak, die 

                                                           
283 K. TONNER en K. FANGEROW, "Directive 2011/83/EU on consumer rights: a new approach to European consumer 

law?", Journal of European Consumer and Market Law 2012, 69-80. 
284 G. HOWELLS, "The Scope of European Consumer Law", ERCL 2005, 360-372. 
285 E. HONDIUS, "The Notion of Consumer: European Union versus Member States", Sydney L. Rev. 2006, p. 94. 
286 HvJ C-326/88, GB-INNO-BM v. Confédération du commerce luxembourgeois, 1990. 
287 HvJ C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH, 2000. 
, waarin ook naar de Gut Springenheide zaak verwezen wordt: HvJ C-210/96, Gut Springenheide GmbH en Rudolf Tusky 

tegen Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, 1998. 
288 HvJ C-27/80, Strafzaak tegen Anton Adriaan Fietje, 1980 en verder kwam de bevestiging van het Hof in HvJ C-
369/89, Piageme et al t. BVBA Peeters en HvJ 366/98, Strafzaak tegen Geoffroy & Casino France SNC, 2000. 
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ik in het hoofdstuk harmonisatie reeds vermeld heb, en waaruit we kunnen afleiden dat de 

consument zich niet te snel mag laten misleiden. 

Deze beoordelingen van het Hof kunnen de "liberale houding" verklaren die de Europese 

wetgever aanneemt tegenover de lidstaten. Veelal worden voornamelijk 

informatieverplichtingen volledig geharmoniseerd. Dit past ook in de mentaliteit die in de 

richtlijnen289 terug te vinden is: de consument moet goed geïnformeerd zijn. Dit duidt op het 

belang dat de Europese wetgever hecht aan duidelijke informatie om het 

consumentenvertrouwen op te krikken. De Richtlijn e-handel van 2000 is hier een voorbeeld 

van.290 Het liberale aspect in de houding om de voorkeur te geven aan de harmonisatie van 

loutere informatieregels is dat deze ook het minst ingrijpend zijn in de soevereiniteit van de 

lidstaten.291 Dit zouden we een positief punt kunnen noemen van de volledige harmonisatie. De 

consument ontvangt uitvoerige informatie over de producten die hij aankoopt. Hierbij maak ik 

dan wel de bedenking of deze eindeloze stroom aan informatie wel werkelijk bijdraagt aan zijn 

bescherming. Hoe meer informatie de consument krijgt, hoe meer de waarde ervan 

marginaliseert en de echt belangrijke gegevens over het hoofd gezien worden. 

Informatie die de EU oplegt, is toch niet altijd de beste manier om de consument te beschermen, 

integendeel: los van de problematiek over de volledige harmonisatie bestaat nog een recent 

voorbeeld dat de consument niet al te achteloos mag zijn wanneer hij door Europa opgelegde 

informatie krijgt.292 De Richtlijn betreffende consumenteninformatie van het brandstofverbruik 

van personenauto's293, die minimale harmonisatie beoogt294, schrijft voor dat, teneinde de 

consument een geïnformeerde aankoop te laten doen, het brandstofverbruik van een wagen 

bekendgemaakt moet worden. Dit lijkt een goede maatregel. Problematisch is echter de test die 

                                                           
289 Zonder exhaustief te willen zijn kunnen als voorbeeld dienen de overwegingen 33-39 Richtlijn 2008/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot 
intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 2008, afl. 133, 66-92; overwegingen 11 en 12 van de 
Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming 
van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, 
vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30; en 
overwegingen 18-24 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 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. 364, 64-88. 
290 B. DE GROOTE, "Elektronische handel." In B. TILLEMAN en E. TERRYN, XIII handels- en economisch recht : deel I 

ondernemingsrecht : volume B, Mechelen, Kluwer, 2011, 1743 - 1776. 
291 I. SAMOY, en E. TERRYN, "Informatie aan Consumenten in het Voorstel voor een Richtlijn Consumentenrechten", DCCR 
2009, p. 37. 
292 Deze problematiek kwam onder mijn aandacht door een artikel in de zakenkrant De Tijd, afdeling Netto: E. 
CLEEREN,  "Gezocht: waakzame consumenten?"  De Tijd, afdeling Netto,  5 mei 2014, online beschikbaar op 
http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/Gezocht_waakzame_consumenten.9496865-2214.art. 
293 Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de 
beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO²-uitstoot bij de verbranding van 
nieuwe personenauto's, Pb.L. 18 januari 2000, afl. 12, 16-23. 
294 M. DE WITTE, Europees Consumentenrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, p. 165. 
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vandaag nog geldt om dit brandstofverbruik te meten.295 Deze test ligt vervat in een richtlijn die 

dateert van 1980.296 Logischerwijze is deze test, na alle technologische vooruitgang, hopeloos 

verouderd en komt het erop neer dat de verkopers de consument zelfs moeten misleiden, 

aangezien de cijfers die resulteren uit de test de enige zijn die de verkopers mogen 

bekendmaken. Een uitspraak van 17 maart 2014 door de Nederlandse kortgedingrechter297 

wijst erop dat de consument zelf gewaar moet zijn van mogelijke verschillen in het 

brandstofverbruik. Gelukkig heft een nieuwe verordening de richtlijn van 1980 op en zal de test 

binnenkort aangepast worden. Toch moeten we als consument waakzaam blijven. Europese 

informatievereisten houden niet altijd een verbeterde of zelfs maar voldoende bescherming in. 

124. Het vastleggen van de beschermende bepalingen door middel van volledige harmonisatie 

kan leiden tot een onvoldoende niveau van bescherming.298 Dat kunnen we dan toch een 

tegenstrijdigheid noemen in de doelstellingen van de Commissie. Eén van de drie doelstellingen 

in de strategie van 2002-2006 was namelijk om "recht te doen aan de belangen van de 

consument" door middel van een "hoog gemeenschappelijk niveau van 

consumentenbescherming".299 Dit voornemen houdt niet in dat ook werkelijk het hoogst 

mogelijke niveau van bescherming vastgelegd wordt (zie supra). 

125. Wanneer een niveau van bescherming vastgelegd moet worden, zijn de belangen die 

afgewogen moeten worden bij het opleggen van een niveau van bescherming deze van de 

businesses en die van de consumenten. Bij een hoog niveau van bescherming zijn het uiteraard 

de consumenten die er het meest baat bij hebben. De ondernemingen zullen zich dan moeten 

aanpassen aan dit hoge niveau en dat kan kosten met zich meebrengen. Bij een laag niveau van 

bescherming zal de interne markt wellicht sneller gerealiseerd kunnen worden, aangezien de 

handelaars dan slechts weinig compliance costs zullen hebben.300 Dit is nefast voor de belangen 

van de consument.301 In afdeling I heb ik er echter reeds op gewezen dat de gevolgen voor de 

transactiekosten groter zullen zijn naargelang de mate van volledige en uitputtende 

harmonisatie. Aangezien vandaag nog geen sprake is van volledige en uitputtende harmonisatie 

                                                           
295 Artikel 2, 6 Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen , Pb. L., 31 december 1980, afl. 375, 
36-45. 
296 Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen , Pb. L., 31 december 1980, afl. 375, 
36-45. 
297 Rb. Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2014, C/02/275080. 
298 P. ROTT en E. TERRYN, "A proposal for a consumer rights directive. No single set of rules.", ZEuP 2009, p. 487. 
299 COM(2002) 208, Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006. 
300  Het verlagen van het beschermingsniveau zal alleen een merkbare invloed hebben op de kosten van de 
onderneming in een ideale wereld van volledige en uitputtende harmonisatie waarbij geen fragmentatie van de 
wetgeving meer bestaat en geen andere aspecten zijn waarmee de onderneming rekening mee moet houden.  
301 V. MAK, "Review of the Consumer Acquis: Towards Maximum Harmonization?" European Review of Private Law 
2009, p. 66. 
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mag mijns inziens het transactiekostenargument niet ingeroepen worden om een laag niveau 

van bescherming te rechtvaardigen. 

Een moeilijke evenwichtskwestie ligt voor. De EU wordt weleens verweten te veel aandacht te 

besteden aan de belangen van de ondernemingen en te weinig aan die van de consument.302 Dit 

kan zijn oorzaak vinden in de positie van de ondernemingen in vergelijking met die van de 

consument. Waar ondernemingen sterker staan en kunnen lobbyen, zijn consumenten helemaal 

niet georganiseerd. Zij moeten dus rekenen op bepaalde goodwill en onafhankelijke 

consumentenorganisaties om hun rechten gegarandeerd te zien.303 Een recent voorbeeld van 

uitgebreidere rechten voor de ondernemingen in vergelijking met het vroegere beleid vinden we 

in artikel 13, paragraaf 3 van de Richtlijn consumentenrechten.304 Dit artikel heeft tot gevolg dat 

een onderneming, wanneer het een goed moet terugbetalen, kan wachten met de terugbetaling 

totdat het goed de onderneming bereikt heeft, of tot de consument bewijst dat hij het goed 

teruggezonden heeft. In dezelfde Richtlijn vinden we ook een voorbeeld in artikel 16. Dit artikel 

breidt de uitzonderingen op het herroepingsrecht van de consument gevoelig uit (infra rn. 

128).305  

 

§ 2 Concrete voorbeelden 

 

126. De in concreto beoordeling die ik hierboven bepleitte om het niveau van bescherming te 

evalueren wil ik met een aantal voorbeelden toepassen. Als gevolg van de foute aanpak door de 

Europese wetgever zijn de voorbeelden van een opgelegd lager niveau talrijk. Naar goede 

gewoonte grijp ik terug naar het Belgische en het Duitse recht, ditmaal vooral gebaseerd op de 

nieuwe Richtlijn consumentenbescherming. Veelvuldig situeren de conflicterende nationale 

rechtsregels zich in de materie van het herroepingsrecht. 

 

 

 
                                                           
302 Bij wijze van voorbeeld M. ARTZ, "Die "Vollständige Harmonisierung" des Europäischen Verbraucherprivatrechts", 
GPR 2009, 171-177; C. TWIGG-FLESNER en D. METCALFE, "The proposed Consumer Rights Directive - Less haste, more 
thought?", ERCL 2009, 368-391 en I. SAMOY, en E. TERRYN, "Informatie aan Consumenten in het Voorstel voor een 
Richtlijn Consumentenrechten", DCCR 2009, 36-80. 
303 S. WEATHERILL, EU Consumer Law and Policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2005, p.25. 
304 Art. 3 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 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. 364, 64-88. 
305 K. TONNER en K. FANGEROW, "Directive 2011/83/EU on consumer rights: a new approach to European consumer 
law?", Journal of European Consumer and Market Law 2012, p.71. 
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127. Voorbeeld 1 

Waar tot nu toe op eigen bodem de WMPC een herroepingsrecht van zeven dagen voorzag, 

voorziet de nieuwe Richtlijn consumentenrechten een langere termijn van veertien dagen. Dit is 

alvast positief. Minder positief is helaas de vernieuwde sanctie op het niet naleven van de 

informatieverplichtingen met betrekking tot het herroepingsrecht. 306 In huidig artikel 46 van de 

WMPC vinden we de sanctie die rust op het niet vermelden van het herroepingsbeding in de 

koopovereenkomst op afstand. Deze bedraagt vandaag nog het recht voor de consument om het 

goed te houden zonder het te moeten betalen of terug te leveren. In artikel 47, §2 WMPC zijn nog 

andere sancties opgenomen voor het niet naleven van de informatieverplichtingen. Zo krijgt de 

consument een verlenging van zijn bedenktermijn tot drie maanden wanneer verplichte 

mededelingen niet op een duurzame drager aan de consument verleend worden alsook wanneer 

de afwezigheid van een herroepingsrecht bij een bepaalde aankoop niet vooraf bekendgemaakt 

wordt. Deze sancties zullen in het nieuwe boek VI van het WER verdwijnen en plaats maken 

voor één enkele sanctie voor één enkele hypothese. Enkel en alleen wanneer de onderneming de 

consument van niet het modelformulier voor herroeping van de overeenkomst heeft voorzien, 

zal de consument een verlenging van zijn bedenktermijn krijgen. Deze herroepingstermijn wordt 

dan verlengd tot één jaar.307 Dit betekent dus dat wanneer de consument wil terugkomen op een 

overeenkomst op afstand en merkt dat de onderneming de informatieverplichtingen, die als 

gevolg van de richtlijn tevens sterk uitgebreid zijn, niet nageleefd heeft zich zal moeten 

beroepen op de precontractuele aansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat de consument 

fout, schade en een causaal verband ertussen moet aantonen. We kunnen hier dus spreken van 

een verzwaring van de bewijslast voor de consument, die vanzelfsprekend nadelig is 

 

128. Voorbeeld 2. 

Een blik werp ik ook op de wetgeving bij onze oosterburen die de gevolgen ondergaat van de 

nieuwe Richtlijn Consumentenrechten. Zo moet § 312d IV van het Duitse BGB, net als onze 

WMPC in het WER, aangepast worden aan de meer uitgebreide lijst van uitzonderingen op het 

herroepingsrecht die de Europese wetgever noodzakelijk acht en in artikel 16 van de Richtlijn 

vastgesteld heeft. Deze zijn vandaag bij ons nog te vinden in artikel 47, §4 van de WMPC maar 

zullen in het boek VI van het WER onder artikel VI 53 te vinden zijn. Minder mogelijkheden voor 

de consument om zich te beroepen op de bedenktermijn van veertien dagen kunnen mijns 

inziens wel een verlaging van het beschermingsniveau voor de consument vormen, hoewel de 
                                                           
306 Art. 10 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 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. 364, 64-88. 
307 Artt. VI. 48 en VI. 68 WER. 
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opgelegde uitzonderingen toch wel logisch lijken. Zo voert de richtlijn terecht een uitzondering 

in die bepaalt dat wanneer de consument digitale informatie verkrijgt en de prestatie met zijn 

voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verleend, de consument zijn recht op 

herroeping verliest. Wat mij hierbij ook opviel is dat noch in de Belgische WMPC, noch in het 

Duitse BGB (behalve drie puntjes in §312 III ) een lijst te vinden was met uitzonderingen op het 

herroepingsrecht in de situatie van de verkoop buiten de lokalen van de onderneming 

("Haustürgeschäfte"). De lijst die we nu enkel bij verkoop op afstand kunnen vinden zullen we in 

de toekomst ook bij deze verkopen buiten de lokalen van de onderneming aantreffen. In ons 

WER meer bepaald in artikel VI 73. 

 

129. Voorbeeld 3 

De Duitse consument zal verder nadelen ondervinden wanneer hij werkelijk gebruik maakt van 

zijn herroepingsrecht. In paragraaf 357 II 3 BGB staat te lezen dat wanneer de consument 

gebruik maakt van zijn herroepingsrecht na een overeenkomst op afstand, hij slechts zal moeten 

opdraaien voor de kosten van terugzending wanneer het een koop betreft waarvan de waarde 

van het product de 40 euro niet overstijgt. Deze bepaling is in de Richtlijn consumentenrechten 

niet terug te vinden. De consument zal de kost van de terugzending van het goed zelf moeten 

dragen, ongeacht de waarde ervan.308 

 

130. Voorbeeld 4 

In zijn herroepingsrecht wordt de Duitse consument nog een tweede keer getroffen. Bij onze 

oosterburen kon de consument van een soort "eeuwig" herroepingsrecht genieten wanneer de 

onderneming naliet hem in te lichten over deze bedenktermijn. De Duitse wetgever zal dus het 

paragraaf 355 IV 3 van het BGB moeten aanpassen aan de Richtlijn consumentenrechten. 

 

131. Voorbeeld 5 

Veelal, en niet alleen voor het herroepingsrecht, kan volledige harmonisatie problemen met zich 

meebrengen. Het Voorstel van de Commissie om een interne markt voor elektronische 

communicatie te creëren heeft ook gevolgen voor de consument.309 Deze Verordening zal de 

                                                           
308 Art. 14, 1, lid 2, 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 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. 364, 64-88. 
309 COM(2013)627, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot 
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nationale wetgeving volledig harmoniseren en heeft als doel de gefragmenteerde markten tot 

één grote telecommunicatiemarkt te hervormen om zo naast de economische voordelen ook een 

hoog niveau van consumentenbescherming te verwezenlijken. De Duitse consument zal hier 

eerder nadeel van ondervinden, zo blijkt uit de reactie van de Verbraucherzentrale 

Bundesverbandes. Deze wijst erop dat deze toekomstige verordening beperkende gevolgen kan 

hebben voor de bescherming van de consument.310 De Duitse wetgever maakte namelijk gebruik 

van de mogelijkheid om verdergaande bescherming in te voeren betreffende de verandering van 

operator. Deze regelgeving zal moeten verdwijnen omwille van de volledige harmonisatie. Het 

Comité van de regio's heeft deze daling van bescherming in verschillende lidstaten opgemerkt 

en vraagt dan ook om het Voorstel te amenderen om in plaats van de volledige harmonisatie de 

minimale harmonisatiemethode aan te wenden.311 

 

Besluit 

 

132. Hoewel volledige harmonisatie op het eerste gezicht handiger lijkt voor zowel de 

consument als de onderneming lijkt het erop dat de consument hier nadelige gevolgen van zal 

ondervinden. De Europese wetgever heeft de situatie van de consument achtergesteld op het 

realiseren van een interne markt. Het bestaande acquis kan niet zomaar aangevuld worden met 

richtlijnen die volledige harmonisatie nastreven. Een nieuw coherent consumentenrecht zou 

moeten ontwikkeld worden, in plaats van op het oude te steunen. Zodat we doorheen de Unie 

een degelijke standaard van bescherming kunnen hanteren. De Europese wetgever kiest voor 

het harmoniseren en opleggen van uitgebreide informatieverplichtingen. Dit kan goed bedoeld 

zijn, maar door de aandacht te veel te vestigen op steeds meer bekend te maken informatie kan 

dit een averechts effect hebben. Verder vond ik, daar het herroepingsrecht van fundamenteel 

belang is voor de consument die buitenshuis of buiten lokalen van een onderneming koopt, het 

opportuun om aan te tonen dat de gevolgen voor dit specifieke onderdeel van de bescherming 

niet voordelig zijn voor de consument. Hieruit besluit ik tenslotte dat de consument niet echt 

gebaat is bij het toepassen van volledige harmonisatie op het huidige acquis. 

                                                                                                                                                                                     

stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen 
(EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012. 
310 Europäischer Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation, Stellungnahme des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung über Maßnahmen zum 
europäischen Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents 
COM(2013)627, online beschikbaar op  
http://www.surfer-haben-
rechte.de/cps/rde/xbcr/digitalrechte/STN_vzbv_VO_Entwurf_Europaeischer_Binnenmarkt_der_elektronischen_Kom
munikation.pdf. p. 4.  
311 Draft Opinion, Committee of the Regions, European single market for electronic communications, online 
beschikbaar op http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=nl&docnr=5960&year=2013. 
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Afdeling IV: Gebrek aan consumentenvertrouwen, ingebeeld 

probleem? 

 

133. Zoals onder andere uit het groenboek van de Commissie van 2007 blijkt, is de Commissie 

ervan overtuigd dat het vertrouwen van de consument om te consumeren in de interne markt 

lijdt onder de divergerende wetgevingen van de lidstaten.312 Of dit argument wel een valabel 

argument is dan wel een drogreden bespreek ik in dit hoofdstuk. Een aantal argumenten die uit 

empirisch onderzoek blijken zal ik hierbij weergeven, zonder evenwel exhaustief te zijn. Verder 

wil ik ook wijzen op een aantal andere voorbeelden of stellingen die toepasselijk kunnen zijn op 

de consument. 

 

§ 1 Verkeerde staving van het argument 

 

134. Consumentenvertrouwen is niet de enige factor die meespeelt in de internationale 

handel. Zoals eerder vermeld zijn er verschillende factoren die de grensoverschrijdende handel 

bemoeilijken, zoals taal, vervoer, lokale gewoonten in een bepaalde regio of algemeen 

wantrouwen tegenover een ander land. Het consumer confidence argument wordt sterk 

weerlegd door WILHELMSSON.313 Hij verwijst hierbij naar de recente Eurobarometers en een 

onderzoek van 1991. Hieruit bleek dat de consumenten niet overgingen tot 

grensoverschrijdende aankopen uit angst om praktische problemen te ondervinden wanneer 

een product hersteld of omgewisseld moet worden. Dit heeft dus duidelijk niets te maken met de 

gedifferentieerde wetgevingen in de verschillende lidstaten. Naast de angst voor praktische 

problemen blijkt uit de Eurobarometer van 2010 ook nog dat de consument zich bij 

grensoverschrijdende transacties sterk zorgen maakt over fraude en oplichting.314 Malafide 

praktijken die eventueel plaatsvinden, hebben naar mijn mening helemaal niets te maken met de 

wetgeving in verschillende lidstaten met betrekking tot de consumentenbescherming an sich. 

Strafbare feiten worden niet verholpen door het harmoniseren van de consumentenwetgeving. 

135. Wat betreft informatieverplichtingen die de bovenhand nemen in de nieuwe 

richtlijnen315 neem ik er het Eurobarometeronderzoek van 2001 bij. Dit toont aan dat een 

                                                           
312 COM (2006)744, Groenboek ter herziening van het Consumentenacquis, p. 7. 
313 T. WILHELMSSON, "The Abuse of the "Confident Consumer" argument as a justification for EC Consumer Law.", 
Journal of Consumer Policy 2004, 317-337. 
314 Flash EB 299, Cross-border trade and consumer protection, 2010, p. 37. 
315 Richtijn 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 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
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meerderheid van de consumenten zich ook toen reeds goed geïnformeerd voelde. Uitzondering 

hierop vormen de consumenten uit Portugal en Griekenland. Hoe hoger de opleiding van de 

consument, hoe beter zijn gevoel was over zijn geïnformeerdheid. Dit kan erop wijzen dat de 

mate waarin de Europese wetgever informatievereisten uitbreidt en oplegt aan de 

ondernemingen in de lidstaten overbodig is.  

136. Verder duidt de Eurobarometer van 2012 aan dat veel consumenten niet eens het recht 

van hun eigen land kennen. Vooral met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken blijkt de 

kennis van de consumenten zeer beperkt.316 Ook WILHELMSSON heeft dit eerder reeds opgemerkt. 

Het gebrek aan kennis van het eigen rechtssysteem weerhoudt deze consumenten er niet van 

om in hun eigen land aankopen te doen, waarom zou dit dan plots wel het geval zijn voor 

aankopen in een vreemd land? Het lijkt meer voor de hand liggend te zijn dat de consument een 

algemeen wantrouwen heeft in een vreemd recht, net zoals veel mensen bang zijn voor het 

onbekende. Dit gegeven kan ik ook aantonen met het recente Eurobarometeronderzoek van 

2012. Hieruit blijkt duidelijk dat wanneer alle respondenten de vraag krijgen of ze vertrouwen 

hebben in online aankopen in een ander EU land dan hun eigen land, 49% deze vraag expliciet 

negatief beantwoordt. Wanneer we van naderbij bekijken welke groep consumenten deze vraag 

zo negatief beantwoordt, wordt duidelijk dat veel consumenten in deze groep nog nooit een 

online aankoop verricht hebben. Wanneer we enkel de consumenten in rekening nemen die wel 

reeds online aankopen verricht hebben, zien we meteen dat 90% van deze consumenten 

vertrouwen heeft in de eigen markt en maar liefst 80% ook in de markt van andere EU 

lidstaten.317 Het gebrekkige consumentenvertrouwen dat de Commissie dus opwerpt is eerder 

een gebrek in vertrouwen in de technologie, eerder dan een gebrek in vertrouwen van het recht 

van andere lidstaten. Hieruit leid ik een andere factor af die mijns inziens speelt in de 

internetaankopen van de consument: de toegankelijkheid van de technologie. Uit de barometers 

blijkt dat in armere lidstaten van de Europese Unie, waar vanzelfsprekend minder inwoners een 

computer en internet ter beschikking hebben, minder aankopen via het internet gebeuren. De 

afwezigheid of mindere mate van internetaankopen in dergelijke landen kunnen we dus 

bezwaarlijk wijten aan een gebrek aan vertrouwen. 

137. Dat consumenten een algemeen hoger vertrouwen hebben in hun eigen recht toonde het 

Eurobarometeronderzoek van 2001 ook aan. Dit "nationalisme" vanwege de consumenten vloeit 

voort uit een veronderstelling die meer dan de helft van de consumenten hebben. Namelijk dat 

                                                                                                                                                                                     

kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 
2008, afl. 133, 66-92; 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 tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, Pb. L., 22 november 20011, afl. 364, 64-88. 
316 Flash EB 385, Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection, 2012, p.61. 
317 Flash EB 385, Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection, 2012, p.23-24. 
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een geschil omtrent hun rechten in eigen land gunstiger zou uitdraaien dan in een ander 

Europese lidstaat.318 Voornamelijk consumenten uit de Zuid-Europese landen hebben meer 

vertrouwen in de rechten van een andere lidstaat dan in hun eigen rechten. Dit kan wijzen op 

een lagere graad van bescherming in deze landen, maar zoals ik eerder reeds beweerd heb, kan 

volledige harmonisatie voor het aanpassen van het niveau van bescherming geen goede 

oplossing zijn. Zuiderse consumenten zouden misschien wel voordeel ondervinden, maar daar 

tegenover staan de consumenten uit noordelijke landen, die nadeel zouden ondervinden. Met 

zekerheid kunnen we alvast stellen dat het wantrouwen tegenover vreemd recht afneemt. Zo 

blijken jongeren veel minder wantrouwig te staan tegenover andere lidstaten. Dit lijkt mijns 

inziens normaal aangezien de jongeren van vandaag opgegroeid zijn met de idee van 

internationalisering.  

De consument is een eerder praktisch ingesteld wezen (supra rn. 134). Het nationalisme 

omtrent geschillenregeling zal dan ook eerder een oorzaak vinden in het gebrek aan 

toegankelijke procedures voor geschillenoplossing, dan uit de angst voor een vreemd recht. De 

bescherming aangeboden in een lidstaat mag nog zo hoog zijn, wanneer de consument er geen 

toegang tot heeft, zal deze niet baten. Zo blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van de 

consumenten van mening is dat geschillen eenvoudig opgelost kunnen worden via 

buitengerechtelijke procedures. Voor gerechtelijke procedures vindt zelfs minder dan 40% van 

de consumenten dit een goede oplossing. Toch is een positieve evolutie merkbaar. Vandaag 

vinden iets meer consumenten, in vergelijking met 2006, de procedures toegankelijk.319 Wil de 

EU de consumenten meer aansporen om met buitenlandse ondernemingen overeenkomsten af 

te sluiten, dan dient ze in te grijpen. Het lijkt erop dat de EU deze boodschap begrepen heeft. Met 

het nieuwe consumentenprogramma 2014-2020320 lijkt de EU toegang tot een geschillenregeling 

als prioriteit te zien (zie infra rn. 141 e.v.). 

138. Verder lijkt het zo te zijn dat de consument de Europese wetgever niet de meeste 

geschikte acht om op te komen voor zijn rechten. Het nationale parlement en de Europese 

wetgever zijn zelfs de minst geliefde opties om aan te wenden om een probleem op te lossen. 

Consumentenorganisaties genieten de voorkeur van de consument om diens rechten te 

beschermen.321 Ook in de Eurobarometer van 2012 wordt dit hogere vertrouwen in 

consumentenorganisaties dan in publieke overheden bevestigd.322 

                                                           
318 Flash EB 117, Consumer survey, p.5. 
319 Flash EB 385, Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection, 2012, p 101. 
320 Verordening 254/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot vaststelling van een 
meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 en tot intrekking van Besluit nr. 1926/2006/EG, Pb. L., 
20 maart 2014, aflevering 84, 42-56. 
321 Flash EB 117, Consumer survey, p.41-49. 
322 Flash EB 385, Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection, 2012, p. 46-50. 
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139. Dat de consument zich om andere zaken zorgen maakt dan om de wetgeving van een 

andere staat blijkt ook uit een enquête die de zakenkrant De Tijd op 16 januari 2014 heeft 

doorgevoerd. Uiteraard kunnen deze soort enquêtes op zich geen gezaghebbende bron zijn, toch 

lijkt het me vermeldenswaardig dat uit deze bevraging bleek dat slechts 42% van de 

consumenten let op de herkomst van een product dat hij online koopt. Een andere tendens is de 

wens van de consument om een goed ter plaatse te bekijken, aan te raken, en te vergelijken met 

andere producten in het aanbod. Dit is immers minder omslachtig dan een goed via het internet 

kopen en eventueel terug te sturen wanneer het toch niet aan de verwachtingen voldoet.323 

140. Een laatste opmerking heb ik nog over het motief van een consument om een bepaald 

product te kopen. Wat bij de aankoop van een product ook een grote rol speelt, is niet wie het 

product aanbiedt of waar het precies te verkrijgen is, maar wel wat de kwaliteit van het product 

is. Zo zal een consument meer moeite willen doen om een product van hoge kwaliteit te 

bemachtigen bijvoorbeeld door het betalen van een hogere prijs. Die extra moeite kan ook 

vertaald worden in een aankoop in het buitenland, of een internetaankoop, hoewel te 

betwijfelen valt of dit laatste wel meer moeite kost dan een gewone aankoop.  

 

§ 2 Verandering op komst? 

 

141. Na het verstrijken van de looptijd voor de strategie voor het consumentenrecht van 2007 

tot 2013324 heeft de Europese wetgever een nieuw programma uitgevaardigd in de vorm van een 

verordening. Dit is het consumentenprogramma 2014-2020.325 In de Verordening staat te lezen 

dat de Unie werk wil maken van een betere toegang tot rechtsmiddelen die tot 

geschillenbeslechting moeten dienen. Aandacht heeft de Unie ook voor de toegang tot een 

alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure. Niet enkel op traditionele wijze, maar ook via een 

online-platform.326 Richtlijnen hieromtrent bestonden reeds.327 Maar om de nieuwe instelling 

                                                           
323 Dit bleek uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, 
http://www.nsz.be/nl/pers/algemeen/kerstcadeaus-steeds-vaker-online-aangekocht/. 
324 COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013.  
325 Verordening 254/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot vaststelling van een 
meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 en tot intrekking van Besluit nr. 1926/2006/EG, Pb. L., 
20 maart 2014, aflevering 84, 42-56; COM(2011)707, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020. 
326 Art. 1, C Verordening 254/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot vaststelling van 
een meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 en tot intrekking van Besluit nr. 1926/2006/EG, Pb. 
L., 20 maart 2014, aflevering 84, 42-56. 
327

 Zo bestonden reeds richtlijnen die lidstaten aanmoedigden om voor een systeem van alternatieve 
geschillenbeslechting te zorgen, zoals de Richtijn 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 en de Richtlijn 2008/122/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met 
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van de EU te bevestigen, zijn in reeds in 2013 een nieuwe Verordening en Richtlijn betreffende 

alternatieve geschillenbeslechting328 tot stand gekomen, die in 2015 door alle lidstaten omgezet 

dient te worden. Deze Richtlijn is zeer recent in de Belgische wetgeving omgezet.329 Opvallend is 

dat de richtlijn zijn grondslag vindt in artikel 169 VWEU.330 De Unie zet zich hiermee dus af van 

de verbetering van het consumentenvertrouwen door harmonisatie.  

Belangrijk is te weten dat de richtlijn van 2013 niet het instellen van een uniforme procedure 

beoogt. Het doel van de richtlijn is om de toegang tot de nationale alternatieve 

geschillenbeslechtingsprocedures te beogen, die nog steeds volgens de eerdere minimaal 

harmoniserende richtlijnen ingesteld worden door de lidstaten.331  

Naast deze Richtlijn heeft de Europese wetgever ook een Verordening betreffende online 

geschillenbeslechting332 uitgevaardigd. Net zoals de richtlijn betreffende alternatieve 

geschillenbeslechting biedt deze Verordening geen uniforme procedure. De Verordening zorgt 

enkel dat consument en onderneming via het internet het gepaste nationale buitengerechtelijke 

geschillenbeslechtingsorgaan kunnen vinden.333 

142. De inspanningen van de Unie om de toegang tot procedures makkelijker te maken zijn 

naar mijn mening lovenswaardig. Het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting biedt als 

voordelen dat deze procedures goedkoper en sneller zijn, alsook vertrouwelijker. Toch zijn er 

mijns inziens enkele nadelen aan verbonden. Zo is er nog steeds geen eenvormige procedure 

beschikbaar, die alles transparanter zou maken voor beide partijen. Ook is het nog steeds even 

moeilijk voor de partijen om toenadering te vinden: van belang voor de consument is het 

                                                                                                                                                                                     

betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange 
duur, doorverkoop en uitwisseling, Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30. Naast deze richtlijnen was er ook de Richtlijn 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb. L., 22 mei 2008, afl. 133, 66-92, die 
lidstaten zelfs verplichtte om in een systeem van alternatieve geschillenbeslechting te voorzien. 
328

 Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 
onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 
2009/22/EG (verordening ODR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 1-12; Richtlijn 2013/11/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten), Pb. L., 18 
juni 2013, afl. 165, 63-79. 
329

 Deze Richtlijn werd in ons land omgezet door de Wet 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI, 
"Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014; KB 
10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI 
"Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014. 
330

 C. MELLER-HANNICH, A. HOLAND, en E. KRAUSBECK , " 'ADR' und 'ODR': Kreationen der europäischen Rechtspolitik. Eine 
Kritische Würdigung", ZEuP 2014, p.11. 
331

 Overweging 15 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 
alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 
2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 63-79. 
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 Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 
onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 
2009/22/EG (verordening ODR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 1-12. 
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 Overweging 22 Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 1-12. 
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beschikbaar zijn van een tegenpartij. Zelfs met procedurele oplossingen kunnen zich nog 

praktische problemen voordoen. De enige merkbare ingreep om gemakkelijker toegang te 

krijgen tot de tegenpartij tot nu toe was het modelformulier dat in de Richtlijn 

Consumentenbescherming te vinden is.334 Dit was al een stap in de goede richting, maar nog lang 

niet genoeg om de consument echt te overtuigen.335  

 

Besluit 

 

143. Met de voorbeelden hierboven aangewend heb ik er op willen duiden dat mijns inziens 

het argument van consumentenvertrouwen niet op zijn plaats is wanneer het met betrekking tot 

harmonisatie van de consumentenrichtlijnen ingeroepen wordt. Anders zou dit waarschijnlijk 

zijn bij financiële sectoren, die zeer afhankelijk zijn van het consumentenvertrouwen. Gewone 

ondernemingen die louter goederen en diensten aanbieden aan consumenten zijn dat veel 

minder. Het consumer confidence argument zou veel meer nut hebben wanneer de EU het plan 

opvat een uniforme procedure in te stellen voor gedupeerde consumenten. Naast een eventuele 

angst voor het onbekende weerhoudt het gebrek aan duidelijke geschillenoplossing de 

consument het meest van grensoverschrijdende transacties. Een oplossing lijkt mogelijk in de 

context van het nieuwe consumentenprogramma 2014-2020. Desalniettemin kunnen we 

besluiten dat het vertrouwen om online-aankopen te doen in het buitenland nu al sterk 

toeneemt dankzij de jonge generatie consumenten. Dit toont nog meer aan dat het argument van 

de Commissie niet past in de harmonisatiediscussie. 

  

                                                           
334 Annex 1B, 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 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. 364, 64-88. 
335 T. WILHELMSSON, "The Abuse of the "Confident Consumer" argument as a justification for EC Consumer Law.", 
Journal of Consumer Policy 2004, p. 330. 
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Afdeling V: Internationaal privaatrecht 

 

144. Indien een consument een aankoop doet in een plaatselijke winkel weet deze welke wet 

van toepassing zal zijn en weet hij in theorie ook welke rechten hij geniet. Hier stelt zich geen 

probleem. Ook voor overeenkomsten van thuis uit, via internet, of via een deur-aan-

deurverkoop, is duidelijk welke wettelijke bepalingen toegepast moeten worden. Wanneer de 

consument, bijvoorbeeld via het internet, een aankoop doet van een onderneming in het 

buitenland, dan is plots moeilijker vast te stellen welke regels van toepassing zullen zijn. Dit is 

de keerzijde van het gemak en de toegankelijkheid van de technologie. Bij grensoverschrijdende 

transacties kent elke partij zijn eigen rechtssysteem, maar niet dat van de ander. Voor de 

Belgische consument zal in deze grensoverschrijdende situatie de Belgische rechter enkel 

bevoegd zijn, en het Belgische recht enkel van toepassing zijn, wanneer een Europese 

verordening dit toestaat. In dit hoofdstuk behandel ik het internationaal privaatrecht en de 

invloed ervan op grensoverschrijdende transacties. 

 

§ 1 De consument in het IPR 

 

145. Dankzij de techniek van de minimale harmonisatie kon de consument reeds genieten van 

een bepaald beschermingsniveau. Via de volledige harmonisatie onderneemt de Europese Unie 

een poging om de nationale rechtssystemen op elkaar af te stellen. Deze techniek heeft helaas 

geen orde in de chaos van regelgevingen geschapen (supra rn. 82 e.v.). Bij een 

grensoverschrijdende transactie kunnen zowel de consument als de onderneming ook nu nog 

geconfronteerd worden met verschillende rechtsregels in verschillende lidstaten. In principe 

kunnen de partijen zelf kiezen welk recht zij willen toepassen op hun overeenkomst. Dit is te 

vinden in artikel 3 van de Rome I-verordening. Rechtskeuze is een kwestie van macht. De 

sterkste partij zal meestal haar keuze opleggen. Om deze reden heeft de consument, wanneer 

deze te maken krijgt met zo'n vreemd recht, een vangnet in artikel 6 Rome I. Het 

consumentenrecht vormt aldus een uitzondering op het artikel 3 Rome I. De partijen hebben nog 

steeds de vrije rechtskeuze, al vindt deze haar grondslag in artikel 6 Rome I. Dit vangnet blijft 

bestaan, ook na de harmonisatiestappen van de Europese Unie. De Commissie heeft immers 

verklaard in het Groenboek ter herziening van het Consumentenacquis dat het conflictenrecht 

niet beïnvloed zou worden door nieuwe richtijnen.336  

                                                           
336 COM (2006)744, Groenboek ter herziening van het Consumentenacquis, p.5. 
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146. Artikel 6 Rome I houdt het Günstigkeitsprinzip in. Hieruit volgt dat de consument een 

cumulatieve bescherming kan genieten: wanneer het buitenlandse recht waarmee hij te maken 

krijgt minder gunstig is, kan hij ook bescherming genieten van de dwingende bepalingen van zijn 

eigen, nationale recht.  

147. Op te merken is dat we binnen het consumentenbegrip nog een onderscheid kunnen 

maken tussen een actieve consument en een passieve consument. Artikel 6 van de Rome I-

verordening beschermt enkel de passieve consument. Dit is de consument die door de handelaar 

zelf benaderd wordt, of op wie de handelaar zelf zijn activiteiten richt. De actieve consument kan 

dus niet van artikel 6 genieten. De actieve consument zal de handelaar zelf opzoeken om er een 

overeenkomst mee te sluiten. Het criterium aan de hand waarvan we het onderscheid maken 

tussen de actieve en de passieve consument is dit van de ontplooiing van de activiteiten van de 

handelaar. Indien de handelaar zijn activiteiten zelf ontplooit in het land van de vestiging van de 

consument, of indien hij zijn activiteit "ongeacht welke middelen richt" op het land van de 

consument, wordt die consument geacht een passieve consument te zijn, die gebruik maakt van 

het initiatief van de handelaar. Dit criterium is nogal vaag. Want wanneer heeft een handelaar 

zijn activiteiten ontplooid in het vestigingsland van de consument, of wanneer richt hij zijn 

activiteiten op het land van de consument?  De Commissie en de Raad hebben in een verklaring 

omtrent artikel 15 van de Verordening betreffende rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en 

handelszaken337 vooropgesteld dat bij de vaststelling van het criterium "activiteiten gericht op" 

op taal en munteenheid van de transactie geen acht moet worden geslagen om vast te stellen of 

een activiteit gericht is op een land of niet. Deze zienswijze wordt in considerans 24 van de 

Rome I-verordening ook weergegeven. 

148. Een oordeel van het Hof van Justitie omtrent dit criterium338 kwam tot stand in het 

recente Pammer-arrest.339 De kernoverweging in het arrest is dat een onderneming de intentie 

moet hebben om zijn activiteiten te richten op een bepaalde lidstaat. Dit is alweer een abstracte 

uitdrukking, daarop heeft het Hof bepaalde criteria vastgelegd waaruit kan blijken of een 

onderneming intentie heeft om zijn activiteiten te richten op een bepaald land, deze intentie 

moet blijken vóór het sluiten van de overeenkomst.  

Het louter hebben van een website is niet voldoende om deze intentie tot uiting te brengen. 

Websites zijn nu eenmaal overal te bereiken. Dit is een eigenschap van het internet. Ook het 

                                                           
337 Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L., 16 januari 2001, afl. 12, 1-
23, hierna ook "Brussel I" genoemd. 
338 In het desbetreffende arrest wijdt het Hof uit over dit criterium in de context van de Brussel I-verordening. Het 
gaat hier dus niet over Rome I. Toch kunnen we deze interpretatie ook toepassen op de Rome I-verordening 
aangezien hierin hetzelfde criterium vervat zit, in artikel 6,1.  
339 HvJ C-595/08 en C-144/09, Pammer t. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG en Hotel Alpenhof GmbH t. Oliver Heller, 
2010. 
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louter vermelden van een telefoonnummer zonder internationaal kengetal, noch het vermelden 

van een e-mailadres op een website voldoen aan de vereisten om een activiteit te richten op een 

land. Deze gegevens zijn dikwijls al verplicht te vermelden door de onderneming.340 Naast 

oordelen wat geen "richten van activiteiten op een lidstaat" is, geeft het Hof wel enkele objectieve 

criteria weer die kunnen gebruikt worden om te bepalen of een onderneming haar activiteiten al 

dan niet op een lidstaat gericht heeft. Deze criteria zijn ruim: het betreft het vermelden dat de 

activiteiten ook gericht zijn op bij naam genoemde lidstaten. Een andere volgens het Hof 

duidelijke aanwijzing is het betalen voor een "door een exploitant van een zoekmachine 

aangeboden zoekmachineadvertentiedienst" waardoor consumenten sneller toegang krijgen door 

de site van de onderneming. Deze tekenen van wilsuiting om een activiteit te richten in het land 

zijn duidelijk. Het Hof stelt echter dat niet enkel deze overduidelijke signalen kunnen wijzen op 

de wil van de onderneming, aangezien in dit geval het Europese parlement deze duidelijke 

signalen niet vereiste in zijn wetgevingsresolutie.341 De volgende ruime doch niet-exhaustieve 

lijst van kenmerken kunnen wijzen op het richten van activiteiten op een andere lidstaat: " het 

internationale karakter van de betrokken activiteit, zoals bepaalde toeristische activiteiten, de 

vermelding van een telefoonnummer met internationaal kengetal, het gebruik van een andere 

topleveldomeinnaam dan die van de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is, bijvoorbeeld „.de”, 

of het gebruik van een neutrale topleveldomeinnaam, zoals „.com” of „.eu”, routebeschrijvingen 

vanuit één of meerdere andere lidstaten naar de plaats waar de dienst wordt verricht, en de 

verwijzing naar een internationaal clientèle dat is samengesteld uit klanten die in verschillende 

lidstaten woonplaats hebben, met name door de weergave van getuigenissen van deze klanten." 

Verdere aanwijzingen zijn ook nog de taal van de internetsite en de munteenheid waarin 

producten aangeboden worden, indien deze niet de taal en/of munteenheid zijn van de lidstaat 

waarin de onderneming gevestigd is. Dit lijkt een verbetering te zijn in vergelijking met de 

verklaring van de Commissie en Raad die ik hierboven vermeldde, aangezien de ondernemer nu 

iets minder snel onder het criterium van het richten van zijn activiteiten op een land valt. 

Wanneer niet op taal en munteenheid gelet wordt kan iemand die toevallig Spaans spreekt via 

de website die enkel in het Spaans te lezen is, en ook op Spaanse klanten gericht is, genieten van 

de extra bescherming van artikel 6 Rome I.342 Door het Pammer-arrest wordt deze aanwijzing 

toch iets strikter gezien. Deze interpretatie van het Hof van Justitie lijkt naar mijn mening toch 

nog steeds zeer ruim en kan ertoe leiden dat een onderneming snel geacht wordt een activiteit 

                                                           
340 HvJ C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen en Verbraucherverbände, 2008. 
341 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
Pb. C. 17 mei 2001, afl. 146, 101. 
342 Dit voorbeeld is gebaseerd op R. STEENNOT, "Grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten: welke wet 
beheerst het contract?", in J. ERAUW en P. TAELMAN (eds), Nieuw internationaal privaatrecht: meer Europees, meer 

globaal. XXXVste postuniversitaire cyclus WILLY DELVA, Mechelen, Hans Suijkerbuijk, 2009, p. 346. 
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op een lidstaat te richten. Dit kan een beweegreden vormen voor de Commissie om een volledig 

harmonisatieniveau na te streven opdat ondernemingen niet voor verrassingen komen te staan. 

149. De criteria die het Hof weergeeft in het voorgaande arrest om te bepalen of een 

onderneming zijn activiteiten richt op een bepaald land zijn exhaustief noch doorslaggevend. Het 

al dan niet van toepassing zijn van een bepaald criterium houdt niet automatisch in dat een 

onderneming zijn activiteiten richt op een lidstaat en heeft dus ook niet automatisch tot gevolg 

dat een consument al dan niet een onderneming kan dagen in zijn eigen land, of van het vangnet 

kan genieten in Rome I. Recente preciseringen van het Pammer-arrest vinden we in het 

Mühlleitner-zaak343 en de Emrek-zaak344. De brede interpretatie van het Hof leidt ertoe dat nog 

meer consumenten gebruik zullen kunnen maken van de extra bescherming in Rome I.345 De 

verduidelijking van het Pammer-arrest in de Mühlleitner-zaak houdt in dat de Brussel I-

verordening niet vereist dat een overeenkomst op afstand gesloten is opdat een consument de 

onderneming toch in eigen land voor de rechter kan dagen. Het sluiten van een overeenkomst op 

afstand kan dan wel de intentie weergeven dat een onderneming zijn activiteiten richt op het 

land van de consument, doch is het geen vereiste om artikel 15 Brussel I van toepassing te laten 

zijn. 

In de Emre-zaak ging het Hof nog verder. Volgens het Hof vereist artikel 15 Brussel I niet dat er 

een causaal verband bestaat tussen de gedraging van de onderneming om zijn activiteiten te 

richten op het land van de consument, en het sluiten van een overeenkomst door een consument 

met deze onderneming. Het Hof verwijst hiervoor naar haar redenering in de Mühlleitner-zaak 

en de Pammer-zaak, waarin het oordeelde dat de opgegeven criteria niet exhaustief zijn. De 

bevoegde rechter zal het "gericht zijn op het land van de consument" globaal moeten beoordelen, 

waarbij verschillende criteria doorslaggevend kunnen zijn. 

150. Naast deze incentives voor de Europese wetgever om over te gaan tot volledige 

harmonisatie is er ook nog de afwezigheid in de Rome I-verordening van de vereiste dat de 

consument alle handelingen om het contract te sluiten in eigen land moet stellen om onder de 

bescherming van artikel 6 te kunnen vallen. Dit in tegenstelling tot de oude Verdrag van Rome 

inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten.346 Dit leidt bijgevolg tot meer 

toepassingsgevallen waarin de rechter van een internationaal geschil de rechten van het land 

van de consument zal moeten afwegen tegen het normaal toepasselijke recht. Het begrip 

"passieve consument" is dus uitgebreid in de Rome I-verordening. Hierdoor zullen de 

                                                           
343 HvJ C-190/11, Daniela Mühlleitner tegen Ahmad Yusufi en Wadat Yusufi, 2012. 
344 HvJ C-218/12, Lokman Emrek t. Vlado Sabranovic, 2013. 
345 Ook hier kunnen we de interpretatie van het Hof, die met betrekking tot de Brussel I-verordening gebeurt, 
toepassen op het criterium in artikel 6,1 Rome I. 
346

 Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb. C., 26 
januari 1998, afl. 27, 34-46. 
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consumenten sneller onder de bescherming vallen en zal de professioneel dus sneller de 

rechtsregels van het land van de verblijfplaats van de consument moeten toepassen.347 

 

§ 2 Impact van de volledige harmonisatie op het IPR 

 

151. Uit het voorgaande blijkt dat het internationaal privaatrecht een ingewikkelde materie 

kan zijn. De Commissie en Europese wetgever ondernemen door middel van volledige 

harmonisatie een poging om dit probleem weg te werken. De invloed van de volledige 

harmonisatie op het IPR mogen we echter niet overschatten. 

152. In de afdeling over de versnippering van de wetgeving heb ik uit de doeken gedaan dat 

een gefragmenteerd rechtsbeeld aanwezig blijft. Dit feit kan reeds als aanwijzing dienen dat het 

regime van volledige harmonisatie weinig verhelpt aan de internationaal privaatrechtelijke 

problemen. Vele rechtsregels vallen immers buiten het toepassingsgebied van de harmonisatie 

en moeten nog steeds aan de hand van de rechtskeuze in het IPR aangeduid en toegepast 

worden.  

153. Niet alleen de nog steeds noodzakelijke keuze van de contractspartijen voor een 

toepasselijk recht duidt op een beperkte impact van de harmonisatie. Wanneer een geschil 

ontstaat en de bevoegde rechter zich dient uit te spreken over een zaak die bij hem aanhangig 

werd gemaakt, kan deze steeds terugvallen op artikel 9 Rome I. Dit artikel houdt in dat de 

rechter steeds het dwingende recht van zijn forum kan aanwenden. Het lid 2 van dit artikel luidt 

"niets in deze verordening beperkt de toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht 

van de rechter bij wie de zaak aanhangig is". Consumentenrecht is in de meeste landen van 

dwingend recht. Wat houdt de rechter dan tegen om het dwingende recht van zijn forum toe te 

passen? 

 

Besluit 

 

154. De brede interpretatie die het Hof verleent aan de toepasselijkheid van het 

internationaal privaatrecht vormt een bijkomend incentive voor de Europese wetgever om te 

willen harmoniseren. Toch kan deze de toepassing ervan niet vermijden indien het IPR 

onveranderd blijft. Daaropvolgend lijkt de Commissie een andere oplossing gevonden te hebben 

                                                           
347J. DE MEYER, "Consumeren zonder grenzen", NJW 2010, p. 5. 
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met het Voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Richtlijnen kunnen het 

internationaal privaatrecht niet uitschakelen, maar verordeningen wel, overeenkomstig het 

adagium lex posterior derogat lex anterior. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper op de werking 

en het wezen van het GEKR in. 

  



87 

 

HOOFDSTUK IV: NIEUWE AANPAK VIA EEN GEKR 

 

155. Het voorgaande relaas betrof de harmonisatie door middel van richtlijnen. Niet alleen op 

deze manier kan de Europese wetgever de nationale wetgevingen dichter bij elkaar brengen. Dit 

kan hij ook doen door middel van verordeningen, die, zoals bekend, een rechtstreekse 

toepasselijkheid en bindende werking met zich meebrengen. De lidstaten krijgen niet meer de 

kans om deze in nationaal recht om te zetten, en moeten ze gewoon overnemen in de eigen 

wetgeving. 

 

IV. a. De nieuwe aanpak 

 

156. Na de veelvuldige kritiek die de Commissie gekregen heeft op haar harmonisatieplannen  

lijkt het erop dat ze besloten heeft om het over een andere boeg te gooien. Gezaghebbende 

auteurs pleitten hier al voor. Zo niet in het minst MONTI. In zijn strategie voor een interne markt 

geeft hij weer dat verordeningen als methode voor het creëren van een interne markt een stap in 

de goede richting zouden zijn.348 REICH klaagde de nadelen van harmonisatie door richtlijnen 

reeds een tiental jaar geleden aan. Deze nadelen heb ik in de voorgaande afdelingen reeds 

behandeld. Als oplossing opperde hij voor harmonisatie door middel van verordeningen. Hierin 

ging hij ver. Zo stelde hij een aanpak voor om alle consumententransacties via een verordening 

te reguleren en niet enkel de cross-border transacties.349 Een gelijkaardige visie had TWIGG-

FLESNER, die ook een vurig pleidooi voerde voor een aanpak van het consumentenbeleid door 

middel van verordeningen.350 Net als REICH wees hij op de inconsistentie in het 

consumentenrecht. De keuze voor een richtlijn als instrument is niet meer van deze tijd, 

vanwege de dualistische wetgevingsstructuur. Volgens TWIGG-FLESNER zou het zowel voor 

ondernemingen als voor consumenten overzichtelijker zijn wanneer deze slechts rekening 

moeten houden met één enkele uniforme regel die geldt in alle lidstaten. Om politieke discussies 

te vermijden lijkt het hem, in tegenstelling tot REICH, dan ook meest gepast om een verordening 

uit te vaardigen die enkel de cross-border transacties regelt. Waarom zou immers harmonisatie 

van alle rechtsregels noodzakelijk zijn terwijl hetzelfde doel eventueel bereikt kan worden met 

een bindende wetgeving die enkel de cross-border transacties als toepassingsgebied heeft? Deze 
                                                           
348 M. MONTI, Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt, 2010, online beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_nl.pdf, p. 112. 
349 N. REICH, "A European Contract Law, or an EU Contract Law Regulation for Consumers?", Journal of Consumer Policy 
2005, 383-407. 
350 C. TWIGG-FLESNER, "Time to Do the Job Properly - The Case for a New Approach to EU Consumer Legislation", Journal  

of Consumer Policy, 2010, 355-375. 
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laatste mogelijkheid zou ook veel beter de subsidiariteitstest overleven (supra rn. 20 e.v.). Deze 

auteurs waren niet de enige om de Commissie aan te raden een nieuw beleid te voeren, met hen 

uitte TONNER is van mening dat een beperking tot cross-border reguleringen de lidstaten meer 

speelruimte biedt en dus aan te raden is.351 In contrast met wat deze auteurs bepleitten is het 

Voorstel van de Commissie voor een GEKR niet zomaar een verordening. Het gaat hier om een 

optioneel instrument. Dit houdt in dat het, in tegenstelling tot een doorsnee verordening, het 

recht van de lidstaten niet zal vervangen, maar slechts zal aanvullen. De vraag naar een dergelijk 

instrument is toch heel wat minder.352 

157. De rechtstreekse aanleiding voor een Voorstel voor een GEKR was het groenboek van 1 

juli 2010 waarin de Commissie verschillende opties voorlegde die een vooruitgang moesten 

betekenen voor de interne markt. Één ervan was de vierde optie, namelijk het invoeren van een 

optioneel instrument voor het Europees contractenrecht.353 Deze optie draagt blijkbaar de 

voorkeur van de Commissie, want op 11 oktober 2011 lanceerde ze een Voorstel voor een 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht.354 Het doel355 van dit Gemeenschappelijk Kooprecht is 

voornamelijk het realiseren van de interne markt door middel van een vereenvoudiging van de 

grensoverschrijdende handel. Dit wil de Commissie bereiken door de transactiekosten voor de 

ondernemingen te verlagen en de rechtsonzekerheid voor zowel consument als ondernemer 

weg te nemen. Door het invoeren van een self-standing uniform set of contract law rules hoopt de 

Commissie dit tot stand te brengen, ook al bestaan reeds veelvuldige initiatieven om het 

internationale commercieel recht te reguleren. Zo bestaat bijvoorbeeld UNIDROIT reeds, evenals 

het bekende CISG en de bijbehorende digesten van UNCITRAL. 

158. De redenen die de Commissie voor het invoeren van het GEKR geeft zijn te vinden in het 

Voorstel.356 Zo wijst de Commissie erop dat niet alle lidstaten de CISG geratificeerd hebben 

terwijl het GEKR voor alle lidstaten in de Unie van toepassing zou zijn. Een ander argument dat 

de Commissie naar voor brengt is dat de CISG belangrijke aspecten van het contractenrecht niet 

regelt en dus onvolledig is. Ook is er geen uniforme interpretatie van de CISG beschikbaar 

aangezien er geen mechanisme is om dit te garanderen. Hiermee bedoelt de Commissie dat er 

                                                           
351 K. TONNER, "Das Grünbuch der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht für Verbraucher und Unternehmer - 
Zur Rolle des Verbrauchervertragsrecht im europäischen Vertragsrecht", EuZW 2010, p. 769. 
352 K. TONNER en K. FANGEROW, "Directive 2011/83/EU on consumer rights: a new approach to European consumer 
law?", Journal of European Consumer and Market Law 2012, 69-80; S. SANCHEZ-LORENZO, "Common European Sales 
Law and Private International Law: Some Critical Remarks.", Journal of Private International Law 2013, 191-217; G. 
LOW, "a psychology of choice of laws", EBLR 2013, 363-387. 
353 COM (2010)348, Green paper from the Commission on policy options towards a European Contract Law for 
Consumers and Businesses, p. 9. 
354 COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht. 
355 Overwegingen 1-8 en artikel 1, COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
356 COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht, p. 5. 
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geen supranationaal gerechtshof is, zoals het Europese Hof van Justitie, om een eenduidige 

interpretatie van het verdrag te garanderen.357 

159. Aangezien het GEKR bedoeld is als een optioneel instrument zal de verordening het 

kooprecht in de lidstaten niet zomaar wegvegen en vervangen. Een belangrijk verschil met de 

voorgaande harmoniserende richtlijnen is het toepassingsgebied. Het GEKR is enkel toepasselijk 

op cross-border contracten.358 Op 27 februari 2014 stemde het Europees Parlement voor het 

GEKR. Het ziet er naar uit dat omwille van veelvuldige kritiek op het GEKR (zie infra) de Raad 

meer tegenstand zal bieden. 

 

IV. b. Hoe werkt het GEKR? 

 

Het GEKR dient niet gezien te worden als een CISG voor consumenten. Het is namelijk zo dat ook 

contracten tussen handelaars geregeld kunnen worden door het GEKR. In het Voorstel lezen we 

dat het GEKR een soort van tweede verbintenissenrecht binnenin het nationale recht in elke 

lidstaat zal vormen: "The Common European Sales Law will be a second contract law regime 

within the national law of each Member State".359 Dit is vergelijkbaar met twee treinsporen die 

parallel naast elkaar lopen in het stationsgebouw van het nationale recht. Wanneer in dit 

gebouw het spoor van nationale toepasselijke rechtsregels gekozen wordt, zullen de 

beschermende rechtsregels van het land van de consument als wisselstuk naar een ander station 

(dat van de consument) dienen. Dit is de gewone werking van artikel 6 Rome I. Wanneer, na het 

kiezen van het recht van een bepaalde staat, binnen dat nationale recht het spoor van het GEKR 

gekozen wordt, is er geen wisselstuk beschikbaar en alles wat onder het toepassingsgebied van 

het GEKR valt, zal onverbiddelijk enkel door de verordening geregeld worden. Aangezien het om 

een optioneel instrument gaat, moeten de partijen zelf kiezen voor de toepassing van dit recht. 

Dit is een zogenaamd opt-in systeem.360 Het GEKR is met andere woorden geen 29ste regime 

naast de 28 nationale rechtsstelsels in de EU. Het is een tweede regime binnen elk rechtstelsel.361 

Dit heeft als gevolg dat de keuze ervoor geen rechtskeuze zoals deze in artikel 3 of artikel 6,2 (in 

geval van consumenten) Rome I voorligt.362 Een dubbele keuze is dus vereist alvorens de 

                                                           
357 J. M. SMITS, "Competition in International Sales Law: Introduction to Special Issue", EBLR 2013, 295-298. 
358 COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
359 COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees Kooprecht p. 6. 
360 R. SCHULZE, Common European Sales Law (CESL), Beck - Hart - Nomos, München, 2012, p. 30. 
361 Overweging 9, COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
362 G. RUHL, "The Common European Sales Law: 28th Regime, 2nd Regime or 1st Regime?", Maastricht European 

Private Law Institute, working paper No 2012/5, p. 2. 
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partijen het GEKR kunnen toepassen: je moet eerst een station binnengaan vooraleer je een 

spoor kan kiezen. Dit kan leiden tot onzekerheid: wanneer partijen enkel en alleen voor het 

GEKR kiezen, zonder de keuze voor het recht van een lidstaat gemaakt te hebben, zal de keuze 

voor het GEKR ineffectief zijn. Artikel 4 of artikel 6,1  van de Rome I-verordening zullen dan naar 

het gewone toepasselijke recht verwijzen en indien dit het recht van een niet-lidstaat is kan 

binnen dat recht niet voor het GEKR gekozen worden.363 De Rome I en Rome II verordening 

zullen met andere woorden blijven gelden om het toepasselijke recht aan te duiden.  

160. Als de keuze voor het GEKR geen rechtskeuze is, hoe moeten we het toepassen van het 

GEKR dan wel kwalificeren? Een mogelijke kwalificatie is de incorporation by reference, oftewel 

opneming door middel van verwijzing. Deze mogelijkheid is te vinden in overweging 13 van de 

Rome I-verordening. Deze openingsclausule laat partijen de vrijheid om ook een niet-statelijk 

recht op te nemen in de overeenkomst.364 Beide mogelijkheden, die van de rechstkeuze en deze 

van opname door verwijzing, bereiken echter niet het doel van het GEKR (infra rn. 161 e.v.).  

 

IV. c. De invloed van het GEKR op de toepassing van artikel 6 Rome I 

 

161. Het doel van het GEKR vinden we in de overwegingen van het Voorstel. De Commissie is 

erop uit om de grensoverschrijdende handel te faciliteren (supra rn. 150).365 De Rome I-

verordening zou een oorzaak van de barrière zijn voor de cross-border activiteiten.366 De 

werking ervan wil de Commissie door middel van het GEKR uitsluiten. Met deze opvatting is 

REICH het niet eens. Hij ziet in de Rome I-verordening net een instrument voor het 

consumentenrecht in de interne markt. Deze kritiek zal ik later weergeven (infra rn. 164 e.v.) 

162. Gezien de toepassing van het GEKR geen rechtskeuze is en eventueel wel een 

incorporatie door middel van verwijzing, waardoor artikel 6,2 (dat over de rechtskeuze handelt) 

geen juridische relevantie heeft, moeten we teruggrijpen naar artikel 6,1 van de Rome I-

verordening. Dat artikel stelt dat het recht van de verblijfplaats van de consument van 

toepassing is. Dit houdt dan weer in dat de met de consument contracterende onderneming toch 

rekening moet houden met het nationale recht van de consument. Hieruit blijkt duidelijk dat het 

GEKR in dit opzicht haar doel mist. Aangezien noch de opvatting van rechtskeuze, noch deze van 

                                                           
363 S. SANCHEZ-LORENZO, "Common European Sales Law and Private International Law: Some Critical Remarks.", 
Journal of Private International Law 2013, 191-217. 
364 MARTINY D., "Neuanfang im Europäischen Internationalen Vertragsrecht mit der Rom I-Verordnung", ZEuP 2010, p. 
755. 
365 Overwegingen 1-8 en artikel 1, COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
366 Overweging 3, COM(2011)635, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een gemeenschappelijk Europees Kooprecht. 
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opname door verwijzing niet de door de Commissie gewenste gevolgen hebben in verband met 

de toepasselijkheid van artikel 6 Rome I, lijkt het gepaster om het GEKR een sui generis werking 

toe te kennen. Het GEKR heeft namelijk tot doel artikel 6,2 Rome I uit te schakelen.367 

163. Indien de bescherming van artikel 6,2 Rome I wegvalt, lijkt het erop dat de consument 

hieronder zal lijden. Toch heeft de Commissie dit zo niet bedoeld, aangezien ze wijst op een hoog 

niveau van bescherming dat door het GEKR geboden wordt. Wanneer dit werkelijk zo is, en het 

GEKR biedt hogere bescherming dan het nationale dwingende recht van de consument, dan zal 

deze inderdaad geen nadeel ondervinden. Het is wel maar de vraag of de Commissie dergelijk 

hoog niveau kan voorzien (zie infra). Ook wil ik hierbij de bedenking opwerpen wat de waarde is 

van dwingende rechtsregels indien deze toch aan de kant kunnen geschoven worden, louter en 

alleen door een keuze van de contractspartijen.368 

 

IV. d. Ook het GEKR is niet vrij van kritiek 

 

Afwezigheid van gepaste bevoegdheidsgrond 

164. Het nieuwe Europese ingrijpen in het consumentenacquis stuit op heel wat kritiek, niet in 

het minst omtrent de bevoegdheid van de Europese wetgever om via het GEKR te reguleren. 

Vooral de kritiek van TAMM is vernietigend. Een bevoegdheidsgrond voor het GEKR is volgens 

haar onbestaande. Zo is het namelijk vereist dat regelgeving die gebaseerd is op artikel 114 

VWEU werkelijk het doel bereikt, met andere woorden het verbeteren van de werking van de 

interne markt effectief tot gevolg heeft. Verder moet de regelgeving ook merkbare hindernissen 

voor de interne markt opheffen. Deze gedachte bleek ook al uit het eerste Tabaksreclamearrest. 

(supra rn. 12 e.v.). Ook is het GEKR in strijd met het door de Unie nagestreefde hoge niveau van 

consumentenbescherming dat in artikel 114 VWEU te vinden is. Artikel 114 VWEU is dus geen 

geschikte bevoegdheidsgrond, maar artikel 169 VWEU is dit evenmin. Aangezien op grond van 

dit artikel de Unie enkel mag optreden op ondersteunende en aanvullende wijze. Verder dient 

artikel 114 VWEU mijns inziens enkel voor de toenadering van de verschillende nationale 

wetgevingen. Dit gebeurt echter helemaal niet wanneer naast de nationale wetgeving een extra 

regime ingesteld wordt. Dit zorgt niet voor toenadering, hoogstens voor aanvulling met nog 

meer regeltjes, naast het bestaande apparaat. 

                                                           
367 M. PIERS en C. VANLEENHOVE, "Another step towards harmonization in EU contract law: The Common European Sales 
Law.", Universiteit Gent, working paper, online beschikbaar op 
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151256, p. 16. 
368 G. HOWELLS, "European Contract Law Reform and European Consumer Law - Two Related But Distinct Regimes", 
ECRL 2011, p. 188. 
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165. Zelfs als dit gebrek aan bevoegdheidsgronden nog niet voldoende is om het toenmalige 

ontwerp te verwerpen, aldus TAMM, zal het ontwerp zeker botsen op het subsidiariteits- en het 

proportionaliteitsprincipe.369 De stemming op 26 februari 2014 in het Europees Parlement 

waarbij het ontwerp van het GEKR, mits amendering, aangenomen werd, getuigt ervan dat de 

Europese wetgever zich weinig bekommerd heeft om dit vermeende gebrek aan bevoegdheid. 

 

Beperkte reikwijdte van het GEKR 

166. Gezien de beperkte reikwijdte van het GEKR lijkt het erop dat de Commissie het doel van 

de rechtszekerheid en de lage transactiekosten met als bonus een hoge 

consumentenbescherming niet zal halen. De mogelijkheid om het GEKR toe te passen hangt af 

van de partijen in het contract. Over het algemeen moet de verkoper van de goederen een 

handelaar zijn, en wanneer alle partijen aan de overeenkomst handelaars zijn, moet er minstens 

één van hen een kmo zijn. De definitie van kmo wordt eveneens weergegeven in artikel 7 van het 

Voorstel voor een GEKR. Desalniettemin kunnen overeenkomstig artikel 13 van het Voorstel 

lidstaten ook niet-kmo's toelaten het GEKR toe te passen op hun onderlinge overeenkomsten. Dit 

vreemde toepassingsgebied brengt toch wel verwarring met zich mee, en niet te vergeten ook 

een bijkomende versnippering van het recht, zo zal de ene lidstaat gebruik maken van de 

bepalingen in artikel 13 en de andere niet.  

167. Daarnaast mag het GEKR enkel toegepast worden in de context van een cross-border 

contract. Wat een dergelijk contract inhoudt, wordt gedefinieerd in artikel 4 van het Voorstel. 

Ook dit draagt bij aan de complexiteit van de wetgeving. Deze aanpak zou leiden tot 

verschillende markten in Europa en niet tot één Europese markt. Zo zou er een nationale markt 

voor nationale ondernemingen ontstaan, en daarnaast een markt voor grensoverschrijdende 

transacties. De keuze voor het toepassen van het GEKR zou daarom enkel van de partijen 

moeten afhangen en niet van het soort transactie.370 

168. Verder dien ik ook nog te vermelden dat het GEKR niet zomaar van toepassing is op alle 

aspecten van de consumentenkoopcontracten. In de overwegingen is het toepassingsgebied van 

het GEKR te vinden, dit lijkt op het eerste zicht ruim. Toch is het niet allesomvattend. Het GEKR 

zal de volgende zaken wel regelen: " Afgezien van de rechten en verbintenissen van partijen en de 

rechtsmiddelen in geval van niet-nakoming, moet het gemeenschappelijk Europees kooprecht 

daarom van toepassing zijn op precontractuele informatieverplichtingen, het sluiten van een 
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overeenkomst, met inbegrip van de formele vereisten, het herroepingsrecht en de gevolgen 

daarvan, de vernietiging van een overeenkomst als gevolg van dwaling, bedrog, bedreiging of 

misbruik en de gevolgen van deze vernietiging, de uitlegging, de  inhoud en de gevolgen van een 

overeenkomst, de beoordeling en de gevolgen van oneerlijke voorwaarden van een overeenkomst, 

de teruggave na vernietiging en de  ontbinding en verjaring en de uitsluiting van rechten. Het 

gemeenschappelijk Europees kooprecht dient de sancties te bevatten die kunnen worden opgelegd 

in geval de krachtens dit recht geldende verbintenissen en verplichtingen niet worden 

nagekomen."371 

In het Voorstel zijn ook aspecten te vinden die het GEKR niet zal reguleren. Hier zitten voor de 

consument toch wel belangrijke zaken tussen, zoals de ongeldigheid van de overeenkomst als 

gevolg van onbekwaamheid, onwettigheid, of strijd met de goede zeden. Ook de bepaling van de 

taal van de overeenkomst krijgt geen plaats in het GEKR. Evenmin omvat het GEKR de 

samenloop van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid. Voor deze, en andere 

ontbrekende aspecten, zal het gekozen nationale recht als vangnet dienen om deze te reguleren. 

Ook hierbij stel ik mij ietwat sceptisch de vraag wat hier dan overzichtelijker aan is dan de 

terugval op het dwingende consumentenrecht van een lidstaat eens voor het recht van een 

andere lidstaat gekozen is als toepasselijk recht. Het enige verschil tussen de verhouding GEKR 

en nationaal recht, en de verhouding gekozen recht en dwingend consumentenrecht van de 

verblijfplaats van de consument is dat de eerste verhouding zich binnen één lidstaat voordoet. 

 

Verlaging van het beschermingsniveau 

169. Niet alleen het gebrek aan bevoegdheid is voer voor kritiek. Ook een zogenaamde 

verlaging van het beschermingsniveau onder het GEKR is volgens de literatuur alarmerend. 

Volgens SANCHEZ-LORENZO garandeert het GEKR geen hoog beschermingsniveau.372 Ook werpt hij 

op dat de consument meestal niet te kiezen heeft welk recht toepasselijk zal zijn op het contract. 

Bijgevolg moet de consument beter beschermd worden tegen de sterkere partij die het voor hem 

voordeligste systeem zal toepassen. Hieruit kan blijken dat het GEKR enkel voordelig is voor 

ondernemingen en minder voor de consument. 

170.  Dat het beschermingsniveau zal dalen in vergelijking met het huidige acquis zouden we 

kunnen aantonen door het feit dat economisch redenerende ondernemingen het niet zouden 
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toepassen indien dit hen meer moeite kost dan het gewone regime.373 In een reactie wijst ook 

het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (kortom het BEUC) op een lager 

beschermingsniveau. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de oneerlijke bedingen die in het GEKR anders 

aangepakt zullen worden dan tot dusver in het gekende consumentenacquis. De vereisten van 

goede trouw en een "aanzienlijke" verstoring van het evenwicht in de rechten en de 

verbintenissen van de partijen leiden volgens het BEUC tot een minder flexibele mogelijkheid 

om een beding als oneerlijk te beschouwen. Dit is ten nadele van de consument. Verder staat in 

artikel 83 van het Voorstel voor een GEKR te lezen dat de transparantie van een beding slechts 

één aspect is van de gehele eerlijkheid van een beding. Dit houdt met andere woorden in dat een 

beding intransparant, en bijgevolg onbegrijpbaar, kan zijn zonder dat dit een kwalificatie als 

oneerlijk beding tot gevolg heeft.374 

 

Overvloed aan keuzes 

171. Een verlaging van bescherming hoeft niet enkel met de inhoud van het GEKR te maken te 

hebben. Het kan ook een gevolg zijn van de bijkomende complexiteit die het GEKR 

teweegbrengt. Naast de bestaande verdragen en regelgevingen komt er nog eens een 

verordening bij die een extra keuzemogelijkheid creëert als toepasselijk recht.375 Door deze 

bijkomende keuze zullen de ondernemingen moeten afwegen welke rechtsregels zij willen 

toepassen. De kans bestaat dat het GEKR het doel om in voldoende consumentenbescherming te 

voorzien niet bereikt door de specifieke werking ervan. Doordat de consument en onderneming 

voor hun overeenkomst kunnen kiezen voor het GEKR, kan de consument niet genieten van de 

beschermende rechtsregels van zijn eigen lidstaat. Het zijn net deze regels die ervoor zorgen dat 

een consument een veilige keuze kan maken. Het is de vraag of van een veilige keuze voor de 

consument in dit geval dan nog sprake kan zijn.376 

172. Een overvloed aan keuzes kan positief lijken. Zo kan aan alle voorkeuren voldaan worden 

wanneer voldoende keuze voorzien is. Ook is een uitgebreide keuze pareto-efficiënt: als iemand 

een perfect match gevonden heeft zal die geen nadeel ondervinden van eventuele bijkomende 

keuzemogelijkheden voor zij die nog geen keuze konden maken die beantwoordt aan hun 

behoeftes. Desondanks kan een overvloed aan keuze als gevolg een overvloed aan beschikbare 

informatie teweegbrengen. Een overvloed aan opties kan bij degene die moet kiezen ook een 
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aantal dilemma's veroorzaken. Hoe meer keuze, hoe meer moeite het kost om de juiste te maken. 

Wanneer een uitgebreide keuze voorligt heeft de mens de neiging om voor de simpelste optie te 

kiezen. Wanneer minder opties mogelijk zijn durven we meer voor de ingewikkeldere en beter 

gepaste mogelijkheid kiezen.377 Dat het GEKR ingewikkeld is, kunnen we naar mijn mening toch 

wel bevestigen. Het gevaar bestaat dus dat deze al in onbruik zou raken voor ze goed en wel 

geïnstalleerd is. 

173. De bovenstaande argumenten geven ook het BEUC reden om resoluut stelling in te 

nemen tegen het GEKR. Verder wijst het BEUC er nog op dat het GEKR een ongepast instrument 

is voor de e-commerce. Daarnaast is het optionele karakter ervan ongepast in de context van 

consumentencontracten aangezien consumenten de zwakkere partij van de overeenkomst zijn. 

Verschillende feiten en onderzoeken (zoals de in vorig hoofdstuk vermelde Eurobarometer) 

duiden aan dat er geen noodzaak is voor een GEKR. Ook zou deze tot meer verwarring leiden bij 

de consumenten en een aantal belangrijke consumentenbeschermende regels ontwijken door de 

uitsluiting van het internationale privaatrecht in Rome I.378 

 

Vermenging contractenrecht en consumentenrecht lijkt geen goed idee. 

174. Wie een blik werpt op het Voorstel voor een GEKR ziet dat het personele 

toepassingsgebied toch wel wat uit de toon valt. Kleine ondernemingen kunnen van de 

"handigheid" van het GEKR genieten, ook wanneer ze niet met een consument contracteren. Is 

het wel gepast om het consumentenrecht en het contractenrecht met elkaar te mengen? Het gaat 

weliswaar in beide situaties om contracten, waardoor het consumentenrecht een deel uitmaakt 

van contractenrecht, maar het lijkt nogal logisch dat een consument anders behandeld moet 

worden dan een onderneming. Het is met andere woorden geen optie om de 

consumentencontractregels eveneens toe te passen op contracten tussen ondernemingen. 

Omgekeerd zou het ook niet verstandig zijn om de vrijere contractsregels die gelden voor 

ondernemingen onverkort toe te passen op consumentencontracten. De toepassing van het 

GEKR op transacties tussen kleine ondernemingen onderling is geen verplichting voor de 

lidstaten.379 HOWELLS is ervan overtuigd dat de manier waarop het contractenrecht en het 

consumentencontractenrecht vermengd worden een politieke keuze is. De staat beslist zelf of 

het de welfarist consumentenregels wil toepassen in het gemene contractenrecht.380  
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GEKR is een onnodig instrument 

175. Nu we zien dat het GEKR enkel een extra keuzemogelijkheid vormt die het leven alleen 

maar ingewikkelder zal maken, kunnen we met voorzichtigheid besluiten dat het misschien 

overbodig is. Ook REICH stelt een veel simpelere oplossing voor dan de invoering van een nieuw 

instrument. Hij pleit ervoor dat we op een intelligentere manier gebruik moeten maken van de 

conflictrechtelijke regels. Het is duidelijk dat voor consumenten het Günstigkeitsprinzip geldt. 

Hierbij moet afgewogen worden welk recht het meest voordelig is voor de consument. Volgens 

REICH dienen we niet naar de letter van de wet te kijken om te bepalen of het gekozen 

toepasselijk recht, dan wel het recht van de consument toegepast dient te worden. Een soepelere 

instelling dringt zich op. Een algemene kijk op zowel het recht van de consument als op het 

gekozen recht door de partijen moet duidelijk maken welk recht voor de consument het meest 

gunstig is. Op die manier wordt een al te strikte interpretatie van de wetgeving vermeden indien 

de consument de facto niet benadeeld wordt door het onder Rome I toepasselijke recht. 

 

IV. e. Besluit 

 

176. Hoewel de Commissie er terecht op wijst dat slechts 23 van de 27 lidstaten in de EU de 

CISG hebben geratificeerd, lijkt het er toch op dat de overige twee argumenten geen valabele 

reden bieden om het GEKR in te voeren. Vooral het argument dat de CISG het contractenrecht 

voor ondernemingen niet volledig regelt slaat nergens op, aangezien het GEKR zelf minstens 

evenveel lacunes bevat. Ook de afwezigheid van een eensluidende interpretatie van de CISG zal 

door het GEKR hoogstwaarschijnlijk niet verholpen worden. Indien het GEKR in werking treedt 

zal dit een enorme impact hebben op het internationaal privaatrecht. De twijfel bestaat echter of 

het GEKR uitgebreide toepassing zal vinden, vanwege de bijkomende complicatie die het 

teweegbrengt. Het GEKR lijkt in hetzelfde bedje ziek als de volledige harmonisatietechniek die 

de Europese wetgever vandaag hanteert. Naast de wankele bevoegdheidsgrond waarop het 

Voorstel steunt, brengt het ook geen echte duidelijkheid in de wetgeving met zich mee.  

Het is allerminst zeker of het GEKR weldegelijk doorgang zal vinden, aangezien de 

wetgevingsprocedure nog niet afgelopen is. Op het moment van het beëindigen van deze 

masterproef moeten we nog wachten op de eerste lezing en eventuele goedkeuring of afkeuring 

door de Raad. 
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CONCLUSIE 

 

177. Deze masterproef brengt aan het licht dat de stappen die de Commissie en de Europese 

wetgever nemen om een interne markt te bereiken niet echt het gewenste effect hebben. De EU 

wordt overladen met kritiek. 

178. Vooreerst de bevoegdheidsgronden waarop het harmonisatieprogramma rust. De 

bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Europese Unie en de lidstaten is een heikel 

punt. Het Hof van Justitie kent de EU een brede bevoegdheid toe en de lidstaten een eerder 

beperkte. Deze laatste krijgen geen uitwijkmogelijkheid meer wanneer de EU volledig wil 

harmoniseren. Dit verklaart het spanningsveld tussen de EU en de lidstaten. Het feit dat deze 

bevoegdheid nergens letterlijk vaststaat leidt tot eindeloze discussie.  

179. Niet enkel de wankele bevoegdheid waarop het volledige harmonisatieprogramma 

steunt is bedenkelijk. De argumenten die de Commissie, en ook de Europese wetgever, 

aanbrengen om tot volledige harmonisatie van het materiële consumentenrecht over te gaan 

houden geen stand. Zo blijkt dat transactiekosten niet substantieel zullen verlagen, slechts een 

marginale wijziging is eventueel mogelijk. De kosten voor de lidstaten, daarentegen, stijgen 

wanneer zij telkens richtlijnen moeten blijven omzetten. 

180. Daarnaast blijkt duidelijk dat versnippering van zowel Europese als van nationale 

wetgeving aanwezig blijft. Dit is het gevolg van het gebruik van verticale richtlijnen. Een 

eventuele verbetering zou de EU kunnen realiseren indien ze consequent gebruik blijft maken 

van dezelfde begrippen. Een kaderrichtlijn -of verordening- die enkel bepaalde begrippen 

definieert kan reeds voor duidelijkheid zorgen. Voor het overige blijkt duidelijk dat lidstaten niet 

klaar zijn voor een van bovenaf opgelegd niveau van bescherming. Onze eigen wetgever wijzigt 

zelfs de ratio legis van zijn wetgeving om niet onder het toepassingsgebied van de Europese 

wetgeving te vallen. Uit de voorbeelden uit Duitsland blijkt dat ons land niet het enige is dat het 

niveau van bescherming zal moeten laten dalen omwille van Europese richtlijnen. Het lijkt me 

niet gewenst dat deze consumenten opdraaien voor het lagere beschermingsniveau in andere 

lidstaten. Om de vermelde redenen pleit ik ervoor om een relatief hoog niveau van 

consumentenbescherming vast te leggen als minimumstandaard, opdat de lidstaten eventueel 

nog een hoger niveau van bescherming kunnen garanderen.  

Verder is een onderscheid tussen de verschillende wetgevingen in de Europese Unie niet zo 

onwenselijk als de Commissie beweert. Een mate van competitie tussen lidstaten kan ook vanuit 

metajuridisch standpunt voordelen opleveren. 
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181. Het consumentenvertrouwen als argument voor volledige harmonisatie houdt geen 

stand. De consument kent amper zijn eigen recht, laat staan dat hij zich laat tegenhouden door 

het niet kennen van een vreemd recht. Reeds nu is duidelijk dat de consument meer en meer 

vertrouwen krijgt in de grensoverschrijdende handel. Mijns inziens is dit eerder een gevolg van 

een mentaliteitsverandering, en een nieuwe, jonge generatie die opgegroeid is in een tijdperk 

van technologie en internationalisering. De gemiddelde consument maakt zich eerder zorgen om 

praktische problemen en de eventuele geschillenbeslechting in het geval iets zou mislopen. Om 

die reden lijkt het me nuttig om eerder in een uniforme, optionele procedure te voorzien dan in 

een geharmoniseerd recht. De vooruitzichten hiervoor lijken positief. Het initiatief dat de 

Europese Unie neemt om elke lidstaat te verplichten om te voorzien in een alternatief 

geschillenbeslechtingssysteem is een stap in de goede richting, doch leidt geen uniform systeem 

in. Of deze nieuwe initiatieven ook doeltreffend zullen zijn, zal de toekomst uitwijzen. 

182. Door de toename van internationale transacties maken de contractspartijen ook meer en 

meer gebruik van het internationaal privaatrecht. De Commissie ziet hierin een hindernis voor 

de internationale handel, aangezien de handelaars zich telkens aan een ander toepasselijk recht 

moeten aanpassen vanwege een brede interpretatie van het Hof van Justitie in haar case law 

over het criterium van het "richten van de activiteiten op een bepaald land". Dit is een incentive 

voor de Commissie om meer initiatieven tot harmonisatie te nemen. Toch helpt deze aanpak 

niet, aangezien nog te veel materie geen harmonisatie ondergaat en de rechtskeuze die gemaakt 

zal worden sowieso met zich meebrengt dat een onderneming zich zal moeten schikken naar 

wetgeving die van een ander land dan het zijne afkomstig is. 

183. Om dit IPR te mijden, heeft de Commissie een voorstel tot een gemeenschappelijk 

Europees kooprecht ingediend. Deze Verordening zal, indien deze definitief tot stand komt, het 

IPR uitschakelen wanneer de partijen een keuze maken voor de toepassing van het 

gemeenschappelijk kooprecht. Het lijkt erop dat de Verordening dezelfde kritieken ondergaat als 

de volledige harmonisatie, met name een gebrekkige bevoegdheidsgrond, een beperkte 

reikwijdte waardoor versnippering stand houdt en een verlaging van het beschermingsniveau. 

Daarbovenop komen nog de bedenkingen dat het GEKR voor een overvloed aan keuzes zal 

zorgen en dat het ongepast is om het gemeen contractenrecht met het consumentenrecht onder 

dezelfde regels te vatten. Het consumentenrecht is uiteraard niet los te zien van het 

verbintenissenrecht, maar de concrete bescherming van de consument zou toch iets 

diepgaander moeten zijn dan die voor de ondernemingen. 
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184. Deze verordening werd op 27 februari 2014 gestemd in het parlement. Een meerderheid 

stemde voor, onder voorwaarde van de doorvoering van de aangebrachte amenderingen. Het is 

nu aan de Raad om zich over dit nieuwe element te buigen. De toekomst zal duidelijk maken of 

een gemeenschappelijk Europees kooprecht haar plaats zal vinden in het Europese recht. 

185. Kortom, het volledig geharmoniseerde consumentenrecht dat de Europese wetgever 

voor ogen heeft, zal enkel bereikt kunnen worden in een utopische wereld waarin de 

harmonisatie helemaal uitputtend en volledig is, waarin iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde 

tradities heeft, geen praktische of geografische hindernissen moet overwinnen en ga zo maar 

door. De vraag is of een dergelijke, geharmoniseerde wereld wel wenselijk is. Soms is het 

antwoord op diversiteit nu eenmaal niet de harmonisatie ervan. 

 

 



vii 
 

BIBLIOGRAFIE 

Wetgeving 

Internationale wetgeving 

Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
(CISG) van 11 april 1980, online beschikbaar op 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf . 

Europese wetgeving 

Primair recht 

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, niet gepubliceerd. 
 
Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag), Pb. C., 26 januari 1998, afl. 27, 1-27. 
 
Europese akte, Pb. L., 29 juni 1987, aflevering 129, 1-28. 
 
Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, Pb. C., 26 januari 1998, afl. 27, 34-46. 
 
Verdrag van Maastricht, Pb. 29 juli 1992, afl. 191, 1-112. 
 
Verdrag van Amsterdam, Pb. C., 10 november 1997, aflevering 340, 1-144. 
 
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Pb. C., 17 december 2007, afl. 306, 1-231. 
 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb. L., 26 oktober 2012, afl. 326, 47-390. 

Secundair recht 

Verordening (EU) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 
2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulatie of aanzienlijke vertraging van vluchten, Pb. L., 27 
februari 2004, afl. 46, 1-8. 

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 (Rome I), Pb. L., 4 juli 2008, 
afl. 177, 6-16. 

Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, 
afl. 165, 1-12. 

Verordening (EU) nr. 254/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
tot vaststelling van een meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 en tot 
intrekking van Besluit nr. 1926/2006/EG, Pb. L., 20 maart 2014, aflevering 84, 42-56. 



viii 
 

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar 
brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid- Staten inzake misleidende 
reclame, Pb. L. 19 september 1984, afl. 250, 17-20. 

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de 
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L., 31 december 1985, afl. 
372, 31-33. 

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor 
produkten met gebreken, Pb. L., 7 augustus 1985, afl. 210, 29-33. 

Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet, Pb. 
L., 12 februari 1987, afl. 42, 48-53. 

Richtlijn 89/622/EEG van de Raad van 13 november 1989 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van 
tabaksprodukten, Pb. L., 8 december 1989, afl. 359, 1-4. 

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten, Pb. L., 23 juni 1990, afl. 158, 59-64. 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb. L., 21 april 1993, afl. 95, 29-34. 

Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de 
depositogarantiestelsels, Pb. L., 31 mei 1995, afl. 135, 5-14. 

Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 
betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van 
overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende 
goederen, Pb. L. 29 oktober 1994, afl. 280, 83-87.  

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, Pb. L., 4 juni 1997, afl. 
144, 19-27. 

Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging 
van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te 
regelen, Pb. L., 23 oktober 1997, afl. 28, 18-33. 

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de 
bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden 
producten, Pb. L., 18 maart 1998, 27-31. 

Richtlijn 98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op 
het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten, Pb. L., 30 juni 1998, afl. 213, 9-2. 

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., 18 
januari 2000, afl. 12, 16-23. 



ix 

 

Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 
betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de 
CO²-uitstoot bij de verbranding van nieuwe personenauto's, Pb.L. 18 januari 2000, afl. 12, 16-23. 

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en de presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, Pb. L., 6 mei 2000, afl. 109, 29-
42. 

Richtijn 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 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 
inzake de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten, Pb. L., 18 juli 2001, afl. 194, 
26-34. 

Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van 
Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG van de Raad, Pb. L., 9 oktober 2002, afl. 271, 16-
24. 

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb. 
L., 11 juni 2005, afl. 149, 22-39. 

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, Pb. L., 5 
december 2007, afl. 319, 1-36. 

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de 
Raad, Pb. L., 22 mei 2008, afl. 133, 66-92. 

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 
betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van 
overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, 
doorverkoop en uitwisseling, Pb. L., 3 februari 2009, afl. 33, 10-30. 

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 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. 
364, 64-88. 

Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 
alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten), Pb. L., 18 juni 2013, afl. 165, 
63-79. 

Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot 
vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid 
(2007-2013), Pb. L., 30 december 2006, afl. 404, 39-45. 



x 

 

Belgische wetgeving 

Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 9 juli 1991, 15203. 

Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument, BS 29 
augustus 1991, 18712. 

Wet 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, BS 19 augustus 1992, 18196. 

Wet 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, BS 15 januari 2010, 1906. 

Wet 26 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010. 

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VI. "Marktpraktijken en consumentenbescherming" 
in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI 
en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het 
Wetboek van economisch recht, Parl.St., Kamer 2012-2013, nr. 53K3018. 

Wet 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en 
consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de 
definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de 
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30 december 2013. 

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek 
van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de 
straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch 
recht en houdende diverse andere bepalingen, Parl.St., Kamer 2013-2014, nr. 53K3429. 

Wet 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van 
consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014. 
 
KB 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de 
invoeging van Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het 
Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014. 

Buitenlandse wetgeving 

Duitsland 

Insolvenzordnung, 5 oktober 1994, BGBl 1994, p. 2866. 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3 juli 2004, BGBl 2010, p. 1414. 

Frankrijk 

Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, JOFR 27 juli 1993, 10538. 

Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du 
consommateur, NOR: ECOX0307005L. 



xi 
 

 

Rechtspraak 

Europese rechtspraak: 

HvJ 26/62, Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen, 1963. 

HvJ C-6-64, Flaminio Costa t. E.N.E.L., 1964. 

HvJ C-11-70, Internationale Handelsgesellschaft mbH tegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 

und Futtermittel, 1970. 

HvJ C-8/74, Procureur des Konings t. Dassonville , 1974. 

HvJ C- 5/77, Carlo Tedeschi t. Denkavit Commerciale S.R.L., 1977. 

HvJ C-106/77, Administratie van de Staatsfinanciën t. Naamloze Vennootschap Simmenthal, 1978. 

HvJ C-120/78, Rewe Zentral AG t. Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein, 1979. 

HvJ C-148/78, Pubblico Ministerio t. Tullio Ratti, 1979. 

HvJ C-27/80, Strafzaak tegen Anton Adriaan Fietje, 1980. 

HvJ C-261/81, Walter Rau Lebensmittelwerke t. De Smedt PVBA, 1982. 

HvJ C-227/82, Strafzaak tegen Leendert van Bennekom, 1983. 

HvJ, C-72/83, Campus Oil Limited en anderen t.  Minister for Industry and Energy en anderen, 

1984. 

HvJ C-50/85, Bernhard Schloh t. Auto contrôle technique SPRL, 1986. 

HvJ 179/85, Commissie v. Duitsland, 1986 

HvJ C-190/87, Oberkreisdirektor t. Moormann, 1988. 

HvJ C-331/88, The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State for 

Health, ex parte: Fedesa and others, 1990. 

HvJ C-326/88, GB-INNO-BM v. Confédération du commerce luxembourgeois, 1990 

HvJ C-106/89, Marleasing SA t. Comercial Internacional de alimentación SA, 1990. 

HvJ C-6/90, Francovich t. Italië, 1990. 

HvJ C-361/89, Strafzaak tegen Patrice Di Pinto, 1991. 

HvJ C-369/89, Piageme et al t. BVBA Peeters, 1991. 

HvJ C-6/90, Francovich t. Italië, 1990. 



xii 
 

HvJ C-155/91,  Commissie t. Raad, 1993. 

HvJ  C-267/91 en C-268/91, Keck en Mithouard, 1993. 

HvJ C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb eV t. Clinique Laboratoires SNC en Estée Lauder 

Cosmetics GmbH, 1994. 

HvJ C-359/92, Duitsland t. Commissie, 1994. 

HvJ C-34/95, C-35/95 en C-36/95, Konsumentombudsmannen (KO) t. De Agostini (Svenska) 

Förlag AB en TV-Shop i Sverige AB, gevoegde zaken. 1997. 

HvJ C-233/94, Duitsland t. Europees Parlement en de Raad, 1997 

HvJ C-269/95, Francesco Benincasa t. Dentalkit Srl., 1997. 

HvJ C-210/96, Gut Springenheide GmbH en Rudolf Tusky tegen Oberkreisdirektor des Kreises 

Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, 1998. 

HvJ C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH, 2000. 

HvJ C-240/98, Océano Grupo Editorial SA t. Roció Murciano Quintero, 2000. 

HvJ C-366/98, Strafzaak tegen Geoffroy & Casino France SNC, 2000. 

HvJ C-376/98, Duitsland t. Europees Parlement en Europese Raad, 2000. 

Hvj C-541/99 en C-542/99, Cape Snc t. Idealservice Srl en Idealservice MN RE Sas t. OMAI Sr, 

2001. 

HvJ C-183/00, Gonzalez Sanchez vs. Medicina Asturiana, 2002. 

HvJ C-154/00, Commissie t. Griekenland, 2002. 

HvJ C-168/00, Simone Leitner t. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 2002. 

HvJ C-491/01, The Queen t. Secretary of State for Health ex parte British American Tobacco 

(Investment) Ltd., 2002. 

HvJ C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG t. Landrat des Kreises Herford, 2004. 

HvJ C-210/03, Swedish Match AB en Swedish Match UK t. Secretary of State for Health, 2004. 

HvJ C-464/01, Johann Gruber t. Bay Wa AG, 2005. 

HvJ C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG t. Ludger Hofstetter 

en Ulrike Hofstetter, 2004. 

HvJ C-380/03, Duitsland t. Parlement en Raad, 2006. 

HvJ C-205/07, Strafzaak tegen Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA, 2008. 



xiii 
 

HvJ C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen en Verbraucherverbände, 2008. 

HvJ C-509/07, Luigi Scarpelli t. NEOS Banca SpA, 2009. 

HvJ C-261/07, VTB-VAB t. Total Belgium, 2009. 

HvJ C-595/08 en C-144/09, Pammer t. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG en Hotel Alpenhof 

GmbH t. Oliver Heller, 2010. 

HvJ C-602/10, SC Volksbank România SA t. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi, 2012. 

HvJ C-190/11, Daniela Mühlleitner t. Ahmad Yusufi en Wadat Yusufi, 2012. 

HvJ C-218/12, Lokman Emrek t. Vlado Sabranovic, 2013 

 

Belgische rechtspraak 

 

Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959. 
 
Brussel 26 augustus 1998, R.W. 1998-1999, 820 
 
Antwerpen 30 juni 2009, NJW 2010, 504-506, noot R. STEENNOT. 
 
Vred. Brussel 29 april 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 198, noot I. DEMUYNCK. 
 

Buitenlandse rechtspraak 

 
BAG, 25 mei 2005, 5 AZR 572/04, Neue Juristische Wochenschrift, 3305-3309. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2014, C/02/275080, stichting 
brandstofverlies/louwman en parqui BV. 

 

Rechtsleer 

Bijdragen in boeken en tijdschriften 

 
ARTZ M., "Die "Vollständige Harmonisierung" des Europäischen Verbraucherprivatrechts", GPR 
2009, 171-177. 

BROEKMAN M.F.H., "De Richlijn Oneerlijke Handelspraktijken", TvC 2005, 175-186. 
 
CARTWRIGHT J., " 'Choice is good.' Really?", ECRL 2011, 335-349. 
 
DE GROOTE B., "Elektronische handel." In B. TILLEMAN en E. TERRYN, XIII handels- en economisch 

recht : deel I ondernemingsrecht : volume B, Mechelen, Kluwer, 2011, 1743 - 1776. 



xiv 

 

DE MEESTER W., "De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Hoeveel vrijheid 
heeft België nog?", Jura Falconis 2008-2009, 49-75. 

DE MEYER J., "Consumeren zonder grenzen", NJW 2010, 2-14. 
 
DELORS J., "The Maastricht Treaty", IBRU Boundary and Security Bulletin 1994, 47-49. 
 
DE VRIES A., "De relatie tussen de Europese interne markt en de consumenten: tijd voor 
ontspanning?", TvC 2006, 183-192. 
 
DORALT D., "The Optional European Contract Law and why success or failure may depend on 
scope rather than substance", Revue des Contrats 2011, 1313-1342. 
 
DOUGAN M., "Minimum harmonization and the internal market", CMLRev 2000, 853-885. 
 
EBERS M., "De la armonización mínima a la armonización plena", InDret 2010, afl. 2/2010, 1-47. 

FOLLESDAL A. en HIX S. "Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and 
Moravscik", JCMS 2006, 533-562. 

GOMEZ F. en GANUZA J. J., "An economic Analysis of Harmonization Regimes: Full Harmonization, 
Minimum Harmonization or Optional Instrument?", ERCL 2011, 275-294. 

GOVAERE I., "De Lissabon Internemarktdoelstelling en die 'horizontale' Burger- en 
Dienstenrechtlijnen: Implicaties voor de Belgische Rechtsorde" in GOVAERE I. (ed.), Europees 

Recht: Moderne interne Markt voor de Praktijkjurist, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 3-35. 

GSELL B., "Verbraucherrealitäten und Verbraucherrecht im Wandel", JZ 2009, 809-818. 

HALL E., HOWELLS G. en WATSON J., "The Consumer Rights Directive - An Assessments of its 
Contribution to the Development of European Consumer Contract Law", ERCL 2012, 139 - 166. 

HESSELINK M., "The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?", ERCL 2009, 290-
303. 

HOFHUIS Y., "De Europese wetgever slaat om van minimumharmonisatie naar volledige 
harmonisatie: kunstgreep of noodzaak?", TvC 2007, 6-12. 
 
HONDIUS E., "De toekomst van het consumentenrecht in het licht van het voorstel voor een 
richtlijn consumenterechten en het ontwerp gemeenschappelijk referentiekader" in MEEUSEN J., 
STRAETMANS G., VAN DEN BOSSCHE A-M., (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 101-146. 
 
HONDIUS E., "Notion of Consumer: European Union versus Member States", Sydney L. Rev. 2006, 
89-98. 
 
HOWELLS G., "European Contract Law Reform and European Consumer Law - Two Related But 
Distinct Regimes", ECRL 2011, 173-194. 
 
HOWELLS G. "The Scope of European Consumer Law", ERCL 2005, 360-372. 
 
KORNET N., "The common European Sales Law and the CISG - complicating or Simplifying the 
Legal Environment?", Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012, 164-179. 
 



xv 

 

KURCZ B., "Harmonisation by means of Directives - never-ending story?", European Business Law 

Review 2001, 287-307. 
 
LOW G., "A psychology of choice of laws", EBLR 2013, 363-387. 
 
MAK V., "Harmonisation through 'Directive-Related' Case Law: The Role of the ECJ in the 
Development of European Consumer Law", ZEuP 2010, 129-146. 
 
MAK V., "Review of the Consumer Acquis: Towards Maximum Harmonization?" European Review 

of Private Law 2009, 55-73. 

MARTINY D., "Neuanfang im Europäischen Internationalen Vertragsrecht mit der Rom I-
Verordnung", ZEuP 2010, 747-782. 

MELLER-HANNICH C., HOLAND A., en KRAUSBECK E., " 'ADR' und 'ODR': Kreationen der europäischen 
Rechtspolitik. Eine Kritische Würdigung", ZEuP 2014, 8-38. 

MICKLITZ H., "The Targeted Full Harmonisation Approach: Looking Behind the Curtain"  in G. 
HOWELLS en R. SCHULZE, Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, München, Sellier, 
2009, 47-86. 

MICKLITZ H-W., "Minimum/maximum harmonisation and the internal market clause" in HOWELLS G., 
MICKLITZ H-W. en WILHELMSSON T., European Fair Trading Law, The Unfair Commercial Practices 

Directive., Hampshire, Ashgate Publishing Ltd, 2006, 27-48. 

MORAVCSIK A., "In Defense of the 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the European 
Union" , JCMS 2002, 603-624 

PEINTINGER S., "Der Verbraucherbegriff im Lichte der Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern 
und des Vorschlages für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht - Plädoyer für einen 
einheitlichen europäischen Verbraucherbegriff ", GPR 2013, 24-32. 

POLLACK A., " Creeping Competence: The Expanding Agenda of the European Community", Journal 

of Public Policy 1994, 95-145. 
 
POLLACK A., "The End of Creeping Competence? EU Policy-Making since Maastricht", Journal of 

Common Market Studies 2000, 519-538. 
 
REICH N., "A European Contract Law, or an EU Contract Law Regulation for Consumers?", Journal 

of Consumer Policy 2005, 383-407. 
 
REICH N., "Economic Law, consumer interests and integration." in MICKLITZ H-W., REICH N., ROTT P., 
Understanding EU consumer law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-58. 

REICH N., "EU Strategies in Finding the Optimal Consumer Law Instrument", ERCL 2012, 1-29. 

REICH N., "Von der Minimal- zur Voll- zur "Halbharmonisierung" ", ZEuP 2010, 7-39. 

RIEHM T., "Die überschiessende Umsetzung volharmonisierender EG-Richtlinien", JZ 2009, p. 
1035-1045. 

ROTT P., "Consumer Credit", in MICKLITZ H-W., REICH N., ROTT P., Understanding EU consumer law, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 177-214. 



xvi 
 

ROTT P. en TERRYN E., "A proposal for a consumer rights directive. No single set of rules.", ZEuP 
2009, 456-488. 

ROTT P., "What is the Role of the ECJ in EC Private Law? - A Comment on the ECJ's Judgments in 
Océano Grupo, Freiburger Kommunalbauten, Leitner and Veefald", Hanse Law Review 2005, 6-
17. 
 
SAMOY I., en TERRYN E., "Informatie aan Consumenten in het Voorstel voor een Richtlijn 
Consumentenrechten", DCCR 2009, 36-80. 

SANCHEZ-LORENZO S, "Common European Sales Law and Private International Law: Some Critical 
Remarks.", Journal of Private International Law 2013, 191-217. 
 
SCHULLER B., "the definition of consumers in EU law", in DEVENNEY J. en KENNY M., European 

consumer protection, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 123-142. 
 
SCHWARZ A., "Verbraucherschutz in der Falle", VuR 2013, 123-128. 
 
SLOT, P.J. en STRAETMANS, G., “Harmonisatie van de wetgeving in de EG”, TPR 2003, 691-832. 
 
SMITS J. M., "Competition in International Sales Law: Introduction to Special Issue", EBLR 2013, 
295-298. 
 
STEENNOT R., "Bescherming van de consument in de wet handelspraktijken", TPR 2009, 233-247. 
 
STEENNOT R., "Grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten: welke wet beheerst het 
contract?", in ERAUW J. en TAELMAN P. (eds), Nieuw internationaal privaatrecht: meer Europees, 

meer globaal. XXXVste postuniversitaire cyclus WILLY DELVA, Mechelen, Hans Suijkerbuijk, 2009. 
333-366. 
 
STORME M., "Een Richtlijn Consumentenrechten zonder gemeenschappelijk referentiekader?", 
DCCR 2009, 25-33. 
 
STRAETMANS G., "Het Europese Consumentenacquis: Genese en Toekomstblik", in MEEUSEN J., 
STRAETMANS G., VAN DEN BOSSCHE A-M., (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 1-37. 
 
STRAETMANS G., "Some Thoughts on the Future European Consumer Acquis ", EBLR 2009, 423-442. 

STUYCK J., "Harmonisatieniveau", DCCR 2009, afl. 84-85, 9-23. 

TAMM M., "Das Gemeinsame Europäische Kaufrecht als optionales Instrument, eine kritische 
Analyse zur Binnenmarktharmonisierungskompetenz der Kommission.", VuR 2012, 3-12. 
 
TERRYN E., "Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten - Nieuwe regels op komst 
voor de directe verkoop", RW 2013, 922-942. 

TONNER K. en FANGEROW K., "Directive 2011/83/EU on consumer rights: a new approach to 
European consumer law?", Journal of European Consumer and Market Law 2012, 69-80. 
 
TONNER K. en TAMM M., "Der Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und seine 
Auswirkungen auf das nationale Verbraucherrecht", JZ 2009, 277-290. 
 



xvii 
 

TONNER K., "Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie - unionsrechtlicher 
Hintergrund und Überblick.", VuR 2013, 443 - 448. 
 
TONNER K., "Das Grünbuch der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht für Verbraucher 
und Unternehmer - Zur Rolle des Verbrauchervertragsrecht im europäischen Vertragsrecht", 
EuZW 2010, 767-771. 
 
TWIGG-FLESNER C., "No sense of purpose or direction? The modernisation of European Consumer 
Law", ERCL 2007, 198-213. 
 
TWIGG-FLESNER C. "Time to Do the Job Properly - The Case for a New Approach to EU Consumer 
Legislation", Journal of Consumer Policy 2010, 355-375. 
 
TWIGG-FLESNER C. en METCALFE D., "The proposed Consumer Rights Directive - Less haste, more 
thought?", ERCL 2009, 368-391. 

UNBERATH H. en JOHNSTON A., "The double-headed approach of the ECJ concerning consumer 
protection", CMLRev. 2007, 1237-1284. 
 
VERHOEVEN A., "Consument en interne markt: beschouwingen bij het voorstel van richtlijn 
betreffende consumentenrechten", in in MEEUSEN J., STRAETMANS G., VAN DEN BOSSCHE A-M., (eds.), 
Het EG-consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, 39-54. 

VOS H., DEBUSSCHER P., DE RIDDER E. en SCHRIJVERS A., "Democratie en legitimiteit in de Europese 
Unie, een evaluatie van het Verdrag van Lissabon", in MEEUSEN J., STRAETMANS G., VAN DEN BOSSCHE A-
M., Het Verdrag van Lissabon, De Europese impasse doorbroken,  Antwerpen, Intersentia, 2012, 
77-94. 

WEATHERILL S., "Consumer protection under EU law ‘is not absolute’: yes, but be careful!", ERCL 

2012, 221-233. 

WEATHERILL S., "Supply of and demand for internal market regulation: strategies, preferences and 
interpretation", in N. NIC SHUIBHNE, Regulating the Internal Market, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2006, p. 29-60. 

WEATHERILL S., "The Limits of Legislative Harmonisation Ten Years after Tobacco Advertising: How 
the Court's Case Law has become a 'Drafting Guide' ", German Law Journal 2011, 827-864. 

WEBER A., "The Distribution of Competences between the Union and the Member States", in 
BLANKE H-J. en MANGIAMELI S. (eds), The European union after the Treaty of Lisbon, Berlijn, 
Springer-Verlag, 2012, 311-322. 
 
WYATT D., "Community Competence to Regulate the Internal Market" in DOUGAN M. en CURRIE S. 
(eds), 50 Years of the European Treaties, Oxford, Hart Publishing, 2009, 93-136. 
 

Boeken 

ANTONIOLLI L., FIORENTINI F., A Factual Assesment of the Draft Common Frame of Reference, 
München, Sellier, 2011, XVII + 476 p. 

ASHIAGBOR D., COUNTOURIS N. en LIANOS I., The European Union after the Treaty of Lisbon, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2012, V + 333 p. 



xviii 
 

BARENTS R. en BRINKHORST L.J., Grondlijnen van Europees Recht, Deventer, Kluwer, 2003, XX + 619 p. 

DEVENNEY J. en KENNY M., European consumer protection, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, XII + 462 p. 

DENKINGER F., Der Verbraucherbegriff, Berlijn, De Gruyter Rechtswissenschaften, 2007, XXI + 649 

p. 

DE WITTE M., Europees Consumentenrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, 290 p. 

GIANDOMENICO M., Dilemmas of European integration, Oxford, Oxford University Press, 2005, XIV + 
237 p. 

HOFHUIS Y., Minimumharmonisatie in het Europese recht, Deventer, Kluwer, 2006, IX + 191 p. 

KONSTADINIDES T., Division of Powers in European Union Law, Alphen aan de Rijn, Kluwer Law 
International, 2009, XIV + 333p. 

LOOS M., Review of the European consumer acquis, München, Sellier, 2008, 97 p. 

MALETIC I., The Law and Policy of Harmonisation in Europe's Internal Market, Cheltenham, Edwar 
Elgar, 2013, X + 224 p. 

MEEUSEN J., STRAETMANS G., VAN DEN BOSSCHE A-M., (eds.), Het EG-consumentenacquis: nu en straks, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, X +156 p. 
 
NEBBIA P. en ASHKAM T., EU Consumer Law, Richmond, Richmond Law & Tax, 2012, XLV + 316 p. 

NICOLL W. en SALMON T. C., Understanding the European Union, Edinburgh, Pearson Education, 2001, 
XXI + 572 p. 

O'KEEFE D. en TWOMEY P. M., Legal issues of the Maastricht Treaty, Chichester, Chancery Law 
Publishing,  1994, XXIV + 374 p. 

SCHULZE R., Common European Sales Law (CESL), München, Beck - Hart - Nomos, 2012, XXXVI + 
779 p. 

TAMM M., Verbraucherschutzrecht: Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts 

und Herausbildung eines Verbraucherschutzprinzips, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, XXIV + 1079 
p.  

TERRYN E., Het herroepingsrecht als instrument voor consumentenbescherming, onuitg. 
Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2005, 550 p. 

TRIDIMAS T., The General Principles of EU Law, second edition, Oxford, Oxford University Press, 
2006, CXXI + 591 p. 

TWIGG-FLESSNER C., A cross-border-only regulation for consumer transactions in the European Union, 
New York, Springer, 2012, XIV + 76 p. 

VOGENAUER S., en WEATHERILL S., The Harmonisation of European Contract Law, Oxford, Hart 
Publishing, 2006, XXVI + 259. 



xix 

 

WEATHERILL S., Cases and Materials on EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, LIX+ 645 p. 
 
WEATHERILL S., EU Consumer Law and Policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2005,  XVIII + 
257 p. 

Commissiedocumenten 

COM(1993)378, Consumentenbeleid, tweede driejarig actieplan van de Commissie 1993-1995 - 
De interne markt ten dienste van de Europese consument stellen. 
 
COM(1995)519, Prioriteiten voor het consumentenbeleid 1996-1998. 
 
COM(2001)531, Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie. 
 
COM(2001)398, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over 
Europees verbintenissenrecht. 
 
COM(2002)208, Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006. 
 
COM(2003)68, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, een 
coherenter Europees verbintenissenrecht, een actieplan. 
 
COM(2006)744, Groenboek ter herziening van het consumentenacquis. 

 
COM(2007)99, Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013. 
 
COM(2011)635, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht. 
 
COM(2011)707, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020. 
 
COM(2013)37, Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food 
toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa. 
 
COM (2013)627, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische 
communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en 
(EU) nr. 531/2012. 
 
Draft Opinion, Committee of the Regions, European single market for electronic 
communications, online beschikbaar op  
http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=nl&docnr=5960&year=2
013, 17 p. 
 

Overige 

CONV 369/02, Voorontwerp van verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa. 
 
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het “Juridisch kader voor het  
Consumentenbeleid”, Pb. C., 8 augustus 2006, afl. 185, 71-79. 
 



xx 

 

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "de voltooiing van de interne markt en de 
consumentenbescherming", Pb. C., 26 september 1991, afl. 339, 16-28. 
 
Resolutie van de Raad van 14 april 1975 betreffende een eerste programma van de Europese 
Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de 
consument, Pb. C., 25 april 1975, afl. 92, p. 1. 
 
Eerste programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake 
bescherming en voorlichting van de consument, Pb. C., 25 april 1975, afl. 92, 2-17. 
 
Resolutie van de Raad van 19 mei 1981 betreffende een tweede programma van de Europese 
Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de 
consument, Pb. C., 3 juni 1981, afl. 133, 1-13. 
 
SEC(2011)1165, Commission staff working paper: Impact Assessment accompanying the 
document COM(2011)635, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council 
on a Common European Sales Law. 
 

Online bronnen 

BEUC, Common European Sales Law, Factsheet, online beschikbaar op 
http://www.beuc.eu/publications/x2013_080_jph_GEKR_factsheet.pdf, 2p. 

CLEEREN E.,  "Gezocht: waakzame consumenten?"  De Tijd, afdeling Netto,  5 mei 2014, online 
beschikbaar op 
 http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/Gezocht_waakzame_consumenten.9496865-
2214.art. 
 
COX L., "La définition du consommateur", Commission Consommation, online beschikbaar op 
www.conso-confiance.fr/file/94171/ ,11p. 
VARA ARRIBAS G. en BOURDIN D., "What Does The Lisbon Treaty Change Regarding Subsidiarity 
Within The EU Institutional Framework?", University of Pittsburg Archive of European 

Integration, online beschikbaar op 
http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20121213145031_GVA_Eipascope2012_2.pdf. 
5 p. 
 
EC Consumer Law Compendium, Database online beschikbaar op www.eu-consumer-law.org. 
 
Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor gezondheid en consumenten, online 
beschikbaar op http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/dg_sanco_en.htm. 
 
Europees Parlement, eerste lezing van het ontwerp voor een GEKR verslag online beschikbaar 
op  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-
2014-0159. 
 

MONTI M., Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt, 2010, online beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_nl.pdf, 128 p. 
 
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, 
online beschikbaar op 



xxi 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2027455 , 16 p. 
 
PIERS M. en VANLEENHOVE C., "Another step towards harmonization in EU contract law: The 
Common European Sales Law.", Universiteit Gent, working paper, online beschikbaar op 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151256, 22p. 
 
RUHL G., "The Common European Sales Law: 28th Regime, 2nd Regime or 1st Regime?", 
Maastricht European Private Law Institute, working paper No 2012/5, online beschikbaar op 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025879, 16 p. 
 
SCHULTE-NOLKE H., TWIGG-FLESNER C. en EBERS M., "EC Consumer Law Compendium - Comparative 
Analysis", Universität Bielefeld, online beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis
_en_final.pdf, 845 p. 
 
SCHMID C., "The ECJ as a Constitutional and a Private Law Court, a Methodological Comparison", 
Zentrum für Europäische Politik Bremen, dikussionspapier 4/2006, 2006, online beschikbaar op 
http://www.jura.uni-bremen.de/institute/zentrum-fuer-europaeische-
rechtspolitik/publikationen/diskussionspapiere/?publ=2163&page=1, 39 p. 
 
SMITH J. en SOAR C., "Division of Competences in the European Union", European Programme Royal 

Institute of International Affairs Chatham House, Strategy Paper, http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/strat_smith_soar.pdf, 17 p. 
 
TICHY L., La notion du consommateur en tant que partie contractante en droit tchèque et 
européen, Cahiers du CEFRES. Nr. 27 2010,  online beschikbaar op 
http://www.cefres.cz/IMG/pdf/tichy_2001_consommateur_droit_tcheque_europeen.pdf, 20p. 
 
Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Europäischer Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation, Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zum Vorschlag der 
Europäischen Kommission für eine Verordnung über Maßnahmen zum europäischen 
Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten 
Kontinents COM (2013) 627, online beschikbaar op  
http://www.surfer-haben-
rechte.de/cps/rde/xbcr/digitalrechte/STN_vzbv_VO_Entwurf_Europaeischer_Binnenmarkt_der_
elektronischen_Kommunikation.pdf. 24 p. 
 
 


