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WOORD VOORAF 

 
Nu twee jaar terug – het lijkt al een eeuwigheid geleden – stond ik er nog niet bij stil dat het einde 

van mijn studies in zicht kwam. Een einde waar ik het laatste jaar zo naar heb uitgekeken. Het is tijd 

voor een nieuwe start, tijd om mij opnieuw te kunnen bewijzen, maar nu in de praktijk. Ik heb mooie 

jaren beleefd met veel nieuwe vriendschappen, waar ik later met enige nostalgie aan zal 

terugdenken.  

 

Het onderwerp voor deze masterproef was op zich een evidente keuze. Mijn interesse ging op het 

einde van mijn Bachelor voornamelijk uit naar het economisch en financieel recht. Die belangstelling 

kan ikzelf verklaren door de logica waar ik steeds naar op zoek ben geweest in mijn studies. Een 

logica die het recht overigens niet altijd heeft. Vanuit mijn poging om abstracte regels te koppelen 

aan de realiteit, en mijn zoektocht naar vereenzelviging, is mijn ‘liefde’ gegroeid voor deze materie.  

 

Wij die allemaal als consument functioneren in de hedendaagse samenleving, en onze rechten 

verbonden aan deze precaire positie, is iets wat mij altijd heeft geboeid. De bescherming die ons 

wordt geboden met het herroepingsrecht, en vooral het ‘waarom’ van deze regeling. De 

mogelijkheid om hierover een rechtseconomische analyse te maken, vond ik een uitdaging. Eindelijk 

eens verder kunnen kijken – buiten de kamer van het recht op zich – en zelf kunnen uitzoeken 

waarom een regeling bestaat, wat er precies ontbreekt, en eventueel beter had gekund.  

 

Ik wil hier graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken. In de 

eerste plaats dank ik Prof. Dr. Steennot voor het spoedig beantwoorden van al mijn vragen, de 

informatie die ik van hem heb gekregen, alsook het kritisch nalezen van mijn werk. Daarnaast wil ik 

mijn ouders danken, omdat zij mij de mogelijkheid gaven dit Masterdiploma te behalen. Bovendien 

kon ik altijd op hun steun rekenen. Tot slot dank ik ook mijn vriend Steven Esselens, die mij de 

voorbije twee jaar heeft aangemoedigd in mijn studies en steeds voor me klaarstond.  
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“We can step into a time machine,  

go back in history  

and start all over again.” 
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INLEIDING 

1. Waarvoor zijn wij als individu bang wanneer we in ‘onderhandeling’ gaan met een tegenpartij die 

veel sterker, veel groter is dan onszelf? De persoon die tegenover ons staat weet alles en wij moeten 

beschermd worden tegen onze eigen onwetendheid. Alles begint bij een gebrek aan vertrouwen in 

elkaar, in de medemens. Homo homini lupus (est) – “de mens is een wolf voor zijn medemens”, een 

uitdrukking die voor het eerst werd neergeschreven in de 3de eeuw v.Chr. in een toneelstuk van de 

Romeinse schrijver Plautus1, en is uitgegroeid tot een bekend Latijns gezegde dankzij de 17de-eeuwse 

filosoof Thomas Hobbes2. Eigenlijk wil men hiermee zeggen dat het inherent is aan de mens om 

zelfzuchtig te zijn. Ook de Schotse moraalfilosoof Adam Smith, die belangrijke inzichten heeft 

geleverd voor de hedendaagse moderne economie, stelt dat mensen in een vrije markteconomie 

handelen uit eigenbelang3.4 Gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen in deze wereld, kan ik stellen: 

niets is minder waar. Het zit ingebakken in de menselijke ziel om zijn individueel geluk na te streven 

en daarbij niet altijd zoveel rekening te houden met anderen. Essentieel in het sluiten van 

overeenkomsten is dan ook de bescherming van de zwakkere partij, de consument.  

 

2. Er bestaat geen enkele twijfel over dat de Europese wetgever heeft bijgedragen tot de geboorte, 

de uitbreiding en de kwalitatieve verrijking van het consumentenrecht. De opbouw van Europa gaat 

gepaard met het streven naar een economisch en sociaal Europa, waarin de zorg voor een betere 

bescherming van de consument een centrale rol vervult. De bescherming van de consument maakt 

bovendien deel uit van de specifieke doelstellingen die worden nagestreefd door de Europese Unie.5 

Vanuit deze Europese tendens hebben de lidstaten van de Europese Unie hun al dan niet bestaande 

consumentenbeschermende regelgeving steeds dieper uitgewerkt en verfijnd. Een hele evolutie van 

Europese richtlijnen die uiteindelijk maar één doel voor ogen heeft: hét ultieme eengemaakte Europa. 

Een droom die – naar mijn mening – wellicht nooit helemaal in vervulling zal gaan.  

 

3. Het herroepingsrecht is een uniek instrument van consumentenbescherming dat de consument 

het recht geeft om binnen een bepaalde termijn, zonder opgave van redenen en zonder betaling van 

een schadevergoeding, een reeds gesloten overeenkomst te herroepen6.7 Dit herroepingsrecht voor 

overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimten van de onderneming is geregeld in artikel 

9 van de Richtlijn Consumentenrechten.8 Het gaat om een uitzondering – of althans nuancering – op 

een belangrijk verbintenisrechtelijk principe, namelijk pacta sunt servanda.9 Een basisprincipe uit het 

                                                           
1
 T.M. PLAUTUS, Asinaria, www.thelatinlibrary.com/plautus/asinaria.shtml, regel 495 (lupus est homo homini). 

2
 Dit gezegde werd opnieuw gebruikt door Thomas Hobbes in zijn filosofisch werk van 1651, De Cive (‘over de 

burger’). 
3
 In zijn bekende werk, The Wealth of Nations van 1776, zet hij o.a. zijn beroemde theorie van de Invisible Hand 

(‘onzichtbare hand’) uiteen: de onzichtbare hand van de markt stuurt het eigenbelang dat door de mensen 
wordt nagestreefd om zo te komen tot een algemeen economisch welzijn. 
4
 N.G. MANKIW, Kernbegrippen van economie, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004, 11. 

5
 Art. 12 VWEU: “Met de eisen terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het 

bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden.” 
6
 Synoniem voor ‘verzaken aan de overeenkomst’ of ‘afzien van de overeenkomst’. 

7
 H.W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, Oxford, Hart Publishing, 

2010, 239.  
8
 Voor België en Frankrijk zijn de toekomstige relevante bepalingen respectievelijk artt. VI.47 en VI.67 Wetboek 

Economisch Recht (hierna: WER); art. L. 121-21 Code de la Consommation (hierna: CC).  
9
 B. STAUDER, “Pacta sunt servanda et le droit de repentir”, La Semaine Juridique 1982, afl. 32, 481-500. 
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contractenrecht dat van noodzakelijk belang is om de rechtszekerheid te garanderen.10 Volgens dit 

principe zijn partijen gebonden door elk in werking getreden verdrag en moeten zij zorgen voor de 

uitvoering te goeder trouw. 11  Ook nationaalrechtelijk speelt dit fundamenteel beginsel een 

belangrijke rol. Volgens Belgisch recht strekken alle overeenkomsten die wettig werden aangegaan 

partijen tot wet 12 , terwijl het Nederlandse verbintenissenrecht een subtielere formulering 

vooropstelt13. In principe kunnen contractspartijen een overeenkomst slechts beëindigen mits 

wederzijdse toestemming, terwijl de herroepingsmogelijkheid eenzijdig toekomt aan de 

consument.14  

 

4. Toch is dit herroepingsrecht intussen een belangrijk instrument van consumentenbescherming 

geworden in het beleid van de Europese wetgever. Er zijn vier veel voorkomende situaties waarin de 

consument over een herroepingsrecht beschikt. In de eerste plaats bij het sluiten van een 

overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimten van de onderneming, 

maar daarnaast ook bij het aangaan van consumentenkredieten (Richtlijn Consumentenkrediet15) en 

bij timesharing16 (Richtlijn inzake Timesharing17). De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten beperkt 

zich tot een harmonisatie van de eerste twee consumentencontracten.  

 

5. In deze masterproef zullen twee grote luiken aan bod komen. DEEL I omvat een technisch-

juridische analyse van het herroepingsrecht. In essentie wordt onderzocht wat de nieuwe regeling uit 

de Richtlijn Consumentenrechten zal teweegbrengen in Europa in termen van meer of minder 

bescherming voor de consument. Eerst zal het regelgevend kader vanaf het prille begin worden 

geschetst. In wat volgt poog ik de ruimere context van de nieuwe Richtlijn in de verf te zetten. Een 

bespreking van de toepassingsvoorwaarden die het herroepingsrecht van de consument begrenzen 

vormt dan de aanloop naar het plot van deze uiteenzetting: het herroepingsrecht zoals dat er in de 

nabije toekomst uit zal zien binnen de grenzen van de Europese Unie. DEEL II omvat een 

rechtseconomische analyse van het herroepingsrecht. Na gewezen te hebben op de perverse 

effecten van het herroepingsrecht, wordt in de eerste plaats gepeild naar de ratio legis ervan als 

instrument van consumentenbescherming. Afgezien daarvan, tracht ik ook de werkzaamheid van dit 

beschermingsinstrument te beoordelen in het licht van een mogelijkheid tot verbetering. Deze 

interdisciplinaire aanpak moet dan leiden tot een aantal suggesties de lege ferenda. 

                                                           
10

 H. EIDENMÜLLER, “Why Withdrawal Rights?”, ERCL 2011, volume 7 (issue 1), (1) 2. 
11

 Art. 26 verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht  van 23 mei 1969, BS 25 december 1993, 28707. 
12

 Art. 1134, eerste lid BW. 
13

 Art. 6:248, lid 1 BW. 
14

 R. STEENNOT, C. BIQUET-MATHIEU en J. LOLY, “Het herroepingsrecht: het voorstel van Richtlijn betreffende 
consumentenrechten en haar impact op de Belgische wetgeving”, DCCR 2009, afl. 84-85, (81) 81-82 (hierna: R. 
STEENNOT, C. BIQUET-MATHIEU en J. LOLY, “Het herroepingsrecht: het voorstel van Richtlijn betreffende 
consumentenrechten”). 
15

 Richtl.EP en Raad 2008/48/EG, 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 (art. 14). 
16

 Men spreekt over ‘rechten van deeltijds gebruik in goederen’. Het gaat om een aantrekkelijke 
vakantieformule waarbij je bijv. het recht verwerft om een villa in Spanje elk jaar gedurende een bepaalde 
periode te gebruiken tegen een bepaalde vergoeding. 
17

 Richtl.EP en Raad 2008/122/EG, 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 (art. 6). 
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DEEL I. TECHNISCH-JURIDISCHE ANALYSE 

6. Vooraleer we overgaan tot wat centraal staat in deze analyse, namelijk een bespreking van het 

herroepingsrecht zoals dit na de Richtlijn Consumentenrechten in Europa van toepassing zal zijn, 

gaan we in vogelvlucht over de geschiedenis en het totstandkomingsproces van deze recente 

Europese regelgeving. Een aspect dat hierbij bijzondere aandacht verdient is het principe van 

maximale harmonisatie dat de nieuwe richtlijn huldigt. Het gaat immers om een belangrijke 

vernieuwing binnen de bestaande Europese regelgeving, welke met de nodige kritiek en 

vraagstellingen gepaard gaat. Verder zal ik ook aandacht besteden aan de verhouding van de nieuwe 

Richtlijn met een ander belangrijk Europees initiatief: het voorstel voor een Gemeenschappelijk 

Europees Kooprecht.  

 

7. Het corpus van de technisch-juridische uiteenzetting bestaat dan uit de nieuwe regeling van het 

herroepingsrecht zoals geviseerd door de Richtlijn Consumentenrechten. Kort en bondig 

geformuleerd geeft het herroepingsrecht de consument de mogelijkheid om, zonder motivering en 

zonder boete, af te zien van een gesloten overeenkomst.18 Consumenten genieten deze bescherming 

zowel bij het sluiten van overeenkomsten op afstand (bv. via internet, telefoon, fax, …) als bij het 

sluiten van overeenkomsten buiten de lokalen van de onderneming (bv. bij de consument thuis). Met 

de Richtlijn Consumentenrechten vindt voornamelijk een harmonisatie plaats van de bestaande 

wetgeving met betrekking tot op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 

Bijgevolg maken beide soorten contracten deel uit van mijn onderzoek. Meer concreet zal ik 

uiteenzetten wanneer men als consument al dan niet het recht heeft om de overeenkomst te 

herroepen, binnen welke termijn, op welke manier en wat de gevolgen zijn van de uitoefening van 

zijn herroepingsrecht. Daarbij zal ik uiteraard de impact van de omzetting voor het nationaal recht in 

een aantal lidstaten onderzoeken. Bovendien wordt waar relevant de vergelijking met het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gemaakt. 

1. Het herroepingsrecht als voorwerp van Europese regelgeving 

8. Sinds geruime tijd streeft men ernaar om voor de Europese Unie (EU) minstens de krijtlijnen vast 

te leggen voor de toepassing van het herroepingsrecht. Uit het gamma aan rechtsinstrumenten dat 

ter beschikking staat van de Europese wetgever, werd steeds geopteerd voor de techniek van de 

richtlijn. Richtlijnen binden slechts met betrekking tot het te bereiken resultaat.19 De lidstaten krijgen 

een zekere vrijheid, want zij bepalen zelf hoe de omzetting in nationaal recht gebeurt. Al moet deze 

nationale vrijheid wel genuanceerd worden gelet op de belangrijke verschuiving van minimale naar 

maximale harmonisatie, die verder uitgebreid aan bod zal komen (infra 13).  

 

9. Terwijl de oude richtlijnen steevast uitgingen van het principe van minimumharmonisatie, lijkt dit 

stilaan maar zeker over te slaan naar de veel ingrijpendere techniek van volledige of 

maximumharmonisatie, waarbij we nog slechts in beperkte mate kunnen spreken van een zekere 

onafhankelijkheid en speelruimte voor de Europese lidstaten bij de omzetting van de richtlijn. Het 

voeren van een eigen consumentenbeleid wordt hierdoor vrijwel onmogelijk gemaakt. De Richtlijn 

                                                           
18

 H.W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, Oxford, Hart Publishing, 
2010, 239. 
19

 Art. 288 VWEU (ex art. 249 EG-verdrag). 
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Consumentenrechten – die van deze harmonisatievorm gebruik maakt – zal dan ook verregaande 

gevolgen hebben voor het consumentenbeschermingsniveau dat momenteel door een aantal 

lidstaten wordt geboden in uitvoering van de vorige twee richtlijnen. Hiervan uitgaande lijkt het mij 

dan ook interessant om eerst een blik te werpen op de Europese regelgeving die de Richtlijn 

Consumentenrechten voorafgaat, en die de basis heeft gevormd voor de huidige nationale 

regelgevingen in verband met het herroepingsrecht.  

1.1. Richtlijn van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument 

bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
20

 

1.1.1. Achtergrond en totstandkoming 

10. Het eerste Europese programma dat een beleid vooropstelt ter bescherming en voorlichting van 

de consument, dateert van 1975.21 Reeds in de jaren 70 hadden heel wat lidstaten in hun nationale 

wetgeving bepalingen opgenomen om op te treden tegen agressieve praktijken bij deur-aan-deur 

verkoop. Een overzicht van de wetgeving in de lidstaten vóór de omzetting van de Richtlijn vindt men 

terug in een rapport aan de Europese Commissie van 2008.22 Dit heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij het indienen van een eerste Commissievoorstel in 1977, dat een vrij uitgebreid geregeld 

herroepingsrecht omvatte. 23  Na vele wijzigingen, werd een afgezwakte vorm van het 

Commissievoorstel overgegoten in een richtlijn. Een eerste Europese regeling omtrent het 

herroepingsrecht kwam er uiteindelijk in 1985 met de Richtlijn 85/577/EEG betreffende de 

bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. In 

tegenstelling tot het voorstel van de Europese Commissie, gelden de voorschriften opgenomen in 

deze richtlijn niet voor overeenkomsten op afstand. De regeling van het herroepingsrecht bij deze 

overeenkomsten vindt men terug in de Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de 

consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.24 

1.1.2. Regeling herroepingsrecht 

11. Vooreerst is de handelaar verplicht om de consument schriftelijk mee te delen dat hij het recht 

heeft om de overeenkomst op te zeggen binnen de gestelde termijnen, alsook de naam en het adres 

van degene tegen wie dit recht kan worden uitgeoefend. Deze mededeling is gedateerd en bevat de 

gegevens ter identificatie van de overeenkomst. Het ogenblik waarop deze mededeling wordt 

gedaan aan de consument verschilt naargelang de specifieke situatie. De lidstaten moeten erop 

                                                           
20

 Richtl.Raad 85/577/EEG, 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb.L. 31 december 1985, afl. 372, 31 (hierna: Richtlijn 85/577/EEG 
betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten).  
21

 Res.Raad 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, 1.  
22

 H. SCHULTE-NÖLKE, EC Consumer Law Compendium, Universität Bielefeld, 2008, 43-166 en 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf. 
23

 Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de bescherming van de consument ten opzichte van 
overeenkomsten waarbij de onderhandelingen buiten bedrijfsruimten hebben plaatsgevonden, COM(1976)544 
def. 
24

 S. DE KEYSER, “Elektronische handel: Europese ontwikkelingen met betrekking tot contractuele aspecten” in L. 
CORNELIS, P. GOETHALS, S. DE KEYSER, A. STROWEL, F. DE VISSCHER, S. LOUVEAUX, P. VAN EECKE en S. REYNDERS, De 

elektronische handel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (51) 54; E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht: het 

herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 131-132 (hierna: 
E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht). 
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toezien dat in hun nationale wetgeving passende bepalingen zijn opgenomen ter bescherming van de 

consument indien de mededeling niet wordt gedaan.25 Het voorzien van een specifieke sanctie wordt 

bijgevolg afgewenteld op de lidstaten.  

 

12. De consument heeft het recht om, door middel van een kennisgeving binnen een termijn van ten 

minste 7 dagen na het tijdstip waarop hij de bovenvermelde informatie heeft ontvangen, op de door 

de nationale wetgeving voorgeschreven wijze en voorwaarden, afstand te doen van de gevolgen van 

zijn verbintenis. Voor de naleving van de termijn is verzending van de kennisgeving vóór het einde 

van de termijn voldoende. De kennisgeving heeft tot gevolg dat de consument van alle verplichtingen 

uit de opgezegde overeenkomst is ontslagen.26 De juridische gevolgen van de uitoefening van het 

herroepingsrecht27 worden volgens het nationale recht geregeld, met name voor wat betreft de 

terugbetaling van betalingen voor goederen of dienstverrichtingen en de restitutie van ontvangen 

goederen.28  

 

13. Uit de voorgaande bewoordingen van de richtlijn zou men kunnen afleiden dat het contract 

reeds geldig tot stand kwam en mogelijk gevolgen teweegbracht vóór het verstrijken van de 

bedenktermijn. Gelet op het feit dat het gaat om een richtlijn gebaseerd op minimumharmonisatie29, 

zijn de lidstaten hierin volledig vrij en bepalen ze zelf wanneer de overeenkomst afdwingbaar is. Het 

gaat erom dat zij er bij de omzetting voor zorgen dat de consument niet langer gebonden is door het 

contract na de uitoefening van zijn herroepingsrecht.30  

1.2. Richtlijn van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op 

afstand gesloten overeenkomsten 
31

 

1.2.1. Achtergrond en totstandkoming  

14. De Europese Commissie heeft in 1992 een aanbeveling uitgevaardigd betreffende gedragscodes 

voor de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.32 Voorlopig ging 

het om een systeem van vrijwillige zelfregulering en dus niet om afdwingbare regelgeving. Sinds 1997 

heeft men als doel om de consument op Europees niveau effectief te gaan beschermen door hem bij 

het sluiten van overeenkomsten op afstand de mogelijkheid te geven om binnen een bepaalde 

termijn terug te komen op de gesloten overeenkomst. Daartoe werd op 20 mei 1997 een nieuwe 

richtlijn in het leven geroepen. Enkele overwegingen waren hierbij doorslaggevend. Binnen het kader 

van het streven van Europa naar een voltooiing van de interne markt, is het noodzakelijk dat de 

grensoverschrijdende verkoop op afstand door consumenten wordt gestimuleerd.33 Gelet op de 

                                                           
25

 Art. 4 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
26

 Art. 5 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
27

 Men spreekt over een ‘recht van afstand’. 
28

 Art. 7 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.  
29

 Art. 8 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
30

 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht, 133-134. 
31

 Richtl.EP en Raad 97/7/EG, 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten, Pb.L. 4 juni 1997, afl. 144, 19 (hierna: Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand 
gesloten overeenkomsten).  
32 Aanbev.Comm. 7 april 1992 betreffende gedragscodes voor de bescherming van de consument bij op afstand 

gesloten overeenkomsten, Pb.L. 10 juni 1992, afl. 156, 21. 
33

 Zie overweging 3 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
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technologische ontwikkelingen heeft de consument intussen de mogelijkheid om kennis te nemen 

van aanbiedingen van overal binnen Europa en op grond hiervan bestellingen te doen. De 

verschillende of afwijkende maatregelen, genomen door enkele lidstaten ter bescherming van de 

consument, houden een beperking in voor een goede werking van de interne markt. Een minimum 

aan gemeenschappelijke regels werd dan ook als noodzakelijk ervaren.34 De doelstellingen die met 

de Richtlijn 97/7/EG worden nagestreefd, kunnen als volgt worden samengevat: een harmonisatie 

van de bestaande regelgeving en een tegemoetkoming aan het principe van vrij verkeer. De lidstaten 

moesten tegen uiterlijk 4 juni 2000 de bepalingen omzetten in nationaal recht35.36  

1.2.2. Regeling herroepingsrecht 

15. De consument heeft ten minste 7 werkdagen om de overeenkomst op afstand te herroepen, 

zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Wat deze herroepingstermijn betreft 

zijn er twee mogelijke aanvangspunten naargelang het gaat om goederen dan wel om diensten. Bij 

goederen gaat de termijn in op de dag waarop de consument deze ontvangt, terwijl bij diensten de 

termijn al begint te lopen op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Wanneer aan de 

informatieplicht opgenomen in de richtlijn37 niet is voldaan, dan bedraagt de bedenktermijn drie 

maanden. Ingeval binnen die termijn van drie maanden alsnog aan de informatieplicht wordt voldaan, 

dan beschikt de consument vanaf dat ogenblik over de 7 werkdagen termijn.38  

 

16. Bij uitoefening van zijn herroepingsrecht kunnen aan de consument slechts de rechtstreekse 

kosten voor het terugzenden van de goederen worden aangerekend. Daartegenover is de leverancier 

verplicht de door de consument gestorte bedragen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 

dertig dagen, kosteloos terug te betalen.39  

 

17. Er zijn een aantal overeenkomsten waarvoor het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend, 

tenzij partijen anders overeenkomen. Wat levering van diensten betreft, is er bijvoorbeeld geen 

sprake van een herroepingsrecht ingeval de uitvoering van de overeenkomst met instemming van de 

consument is begonnen vóór het einde van de bedenktermijn. Anderzijds is er tevens een uitsluiting 

voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, een duidelijk 

persoonlijk karakter hebben, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen 

bederven of verouderen.40  

 

18. Ingeval er bij aankoop van een goed of dienst door de consument sprake is van een lening 

verstrekt door de leverancier, dan wordt deze overeenkomst zonder boete ontbonden bij 

uitoefening van het herroepingsrecht.41  

                                                           
34

 Zie overweging 4 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
35

 Art. 15, lid 1 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
36

 S. DE KEYSER, “Elektronische handel: Europese ontwikkelingen met betrekking tot contractuele aspecten” in L. 
CORNELIS, P. GOETHALS, S. DE KEYSER, A. STROWEL, F. DE VISSCHER, S. LOUVEAUX, P. VAN EECKE en S. REYNDERS, De 

elektronische handel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (51) 54-55. 
37

 Art. 5 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
38

 Art. 6, lid 1 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
39

 Art. 6, lid 2 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
40

 Art. 6, lid 3 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 
41

 Art. 6, lid 4 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten.  
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1.3. Richtlijn van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten
42

 

19. In het verleden werden reeds talloze richtlijnen 43  en verordeningen 44  uitgevaardigd die 

rechtstreeks de contractuele rechten van de Europese consument beïnvloeden. In het verlengde 

hiervan werd de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten – na goedkeuring door het Europees 

Parlement op 23 juni 2011 en door de Raad op 10 oktober 2011 – door de Europese wetgever 

uitgevaardigd op 25 oktober 2011 en naderhand gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 

Unie op 22 november 2011.45 Net zoals voorgaande Europese initiatieven, staan twee elementen 

centraal in de verwezenlijking van deze richtlijn: een degelijke bescherming van de consument 

                                                           
42

 Richtl.EP en Raad 2011/83/EU, 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 
2011, afl. 304, 64 (hierna: Richtlijn Consumentenrechten). 
43

 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten; Richtl.Raad 87/102/EEG, 
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; Richtl.Raad 90/314/EEG, 13 juni 1990 
betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, Pb.L. 23 juni 1990, afl. 
158, 59; Richtl.Raad 93/13/EEG, 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 
Pb.L. 21 april 1993, afl. 95, 29 (hierna: Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen); Richtl.EP en Raad 
94/47/EG, 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; Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten; Richtl.EP en 
Raad 98/6/EG, 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van 
aan de consument aangeboden producten, Pb.L. 18 maart 1998, afl. 80, 27; Richtl.EP en Raad 1999/44/EG, 25 
mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, Pb.L. 
7 juli 1999, afl. 171, 12 (hierna: Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 
garanties voor consumptiegoederen); Richtl.EP en Raad 1999/93/EG, 13 december 1999 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, Pb.L. 19 januari 2000, afl. 13, 12; Richtl.EP en 
Raad 2002/65/EG, 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan 
consumenten en tot wĳziging van de Richtlĳnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad, Pb.L. 9 
oktober 2002, afl. 271, 16 (hierna: Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten); Richtl.EP en Raad 
2000/31/EG, 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; 
Richtl.EP en Raad 2002/47/EG, 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, Pb.L. 27 juni 
2002, afl. 168, 43; Richtl.EP en Raad 2005/29/EG, 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de 
Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 11 juni 2005, afl. 149, 22 
(hierna: Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken). 
44

 Verord.Raad nr. 44/2001, 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; Verord.EP en 
Raad nr. 593/2008, 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, 
Pb.L. 4 juli 2008, afl. 177, 6 (hierna: Rome I-Verordening); Verord.EP en Raad nr. 261/2004, 11 februari 2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 295/91, Pb.L. 17 februari 2004, afl. 46, 1; Verord.EP en Raad nr. 1177/2010, 24 november 2010 betreffende 
de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004, Pb.L. 17 december 2010, afl. 334, 1; Verord.EP en Raad nr. 181/2011, 16 februari 2011 
betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004, Pb.L. 28 februari 2011, afl. 55, 1. 
45

 M. DESOMER en B. BALLESTER, “De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten in het kort”, DCCR 2011, afl. 92-93, 
(243) 243 (hierna: M. DESOMER en B. BALLESTER, “De nieuwe Richtlijn in het kort”); J. GODDAER, “De Richtlijn 
Consumentenrechten. Gevolgen voor de WMPC en de Wet Elektronische Handel”, DCCR 2012, afl. 95, (7) 7 
(hierna: J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten”).  
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enerzijds, en het bevorderen van de vrije mededinging en het vrije verkeer van goederen en diensten 

anderzijds.46  

 

20. De richtlijn trad in werking op 12 december 2011.47 Uiterlijk tegen 13 december 2013 moesten de 

lidstaten van de EU hun nationale regelgeving aanpassen in conformiteit met de Richtlijn 

Consumentenrechten, alsook voldoen aan de vereisten om deze nieuwe regeling bekend te maken.48 

Wat België betreft, werd boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het nieuwe 

Wetboek economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december 2013.49 In 

Frankrijk is de omzetting gerealiseerd door de aanpassing van de Code de la Consommation.50 De 

maatregelen moeten worden toegepast vanaf 13 juni 2014, wat tevens inhoudt dat de voorschriften 

omschreven in de richtlijn van toepassing zullen zijn op overeenkomsten gesloten na 13 juni 2014.51 

 

21. Deze toch wel recente Europese regelgeving op vlak van consumentenbescherming verdient 

bijzondere aandacht, en haar totstandkoming en ontwikkeling komt daarom in een afzonderlijk 

hoofdstuk uitgebreid aan bod. De Richtlijn Consumentenrechten is overigens niet het laatste 

instrument dat op Europees niveau werd aangenomen en betrekking heeft op de rechten van de 

consument. Intussen werd op 4 februari 2014 de Richtlijn Hypothecair Krediet52 uitgevaardigd, die 

het sluiten van hypothecaire kredietovereenkomsten door consumenten regelt.  

2. De Richtlijn Consumentenrechten: een algemene omkadering 

22. In wat hierna volgt, zal ik volgende zaken behandelen: een schets van het historisch kader en de 

context waarbinnen de Richtlijn Consumentenrechten tot stand is gekomen (2.1), de bepaling van 

haar inhoud (2.2), welke doelstelling wordt nagestreefd met de nieuwe richtlijn (2.3), de 

harmonisatiemethode die wordt gebruikt (2.4), en tot slot de verhouding met het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (2.5). 

2.1. Historiek
53

 

23. Ruimer gezien kan men de Richtlijn Consumentenrechten plaatsen binnen het proces van de 

herziening van het acquis communautaire op het gebied van het contractenrecht. Deze herziening 

werd aan het rollen gebracht ingevolge een mededeling van de Europese Commissie van 11 juli 

                                                           
46

 E. CRUYSMANS, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, Y. NINANE, M.-P. NOËL, P. STROOBANT en J. VAN 
ZUYLEN, “La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droits des consommateurs”, TBBR 2013, (174) 
176. 
47

 Art. 34 Richtlijn Consumentenrechten. 
48

 Art. 28, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
49

 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 (hierna: Wet 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI). 
50

 De “Wet Hamon” werd aangenomen op 13 februari 2014: projet de loi relatif à la consommation, Parl.St. 
Nationale Vergadering 2013-14, nr. 295.  
51

 Art. 28, lid 2 Richtlijn Consumentenrechten; J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten”, 11. 
52

 Richtl.EP en Raad 2014/17/ЕU, 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met 
betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG 
en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010, Pb.L. 28 februari 2014, afl. 60, 34. 
53

 Zie voor een uitgebreid overzicht: B. KEIRSBILCK, “Introduction: The long legislative history of the CRD”, REDC 
2013, 337-353. 
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2001.54 Gelet op de technologische ontwikkelingen (o.a. internet) en de invoering van de euro als 

gemeenschappelijke munt binnen de EU, is het voor de marktdeelnemers gemakkelijker geworden 

om grensoverschrijdende overeenkomsten te sluiten. Hierbij worden zij geconfronteerd met de 

verschillende nationale regelingen van de lidstaten inzake verbintenissenrecht. De Commissie haar 

bedoeling was om een meer fundamentele discussie op gang te brengen, door na te gaan hoe men 

de eventuele negatieve gevolgen van deze verschillen voor de werking van de interne markt kan 

aanpakken op Europees niveau. De mededeling heeft aanleiding gegeven tot een raadplegings- en 

discussieproces. Men wou zoveel mogelijk informatie verzamelen om na te gaan of een bredere, 

horizontalere aanpak tot het gewenste resultaat zou leiden, namelijk een voltooiing van de interne 

markt. De tot hiertoe sectorspecifieke maatregelen, die aldus bepaalde onderdelen van het 

verbintenissenrecht harmoniseren, zouden niet alle problemen kunnen vermijden. Op basis van de 

resultaten van dit proces heeft de Commissie in 2003 een actieplan55 opgesteld. De sectorspecifieke 

aanpak blijft behouden, maar men wil de coherentie tussen de bestaande en toekomstige Europese 

instrumenten verbeteren. Daartoe stelt men voor om een gemeenschappelijk referentiekader vast te 

stellen met gemeenschappelijke beginselen en een specifieke terminologie, waar de Europese 

wetgever desgevallend rekening mee moet houden.  

 

24. Sinds 2004 wordt effectief gewerkt aan de herziening en eenmaking van het 

consumentenacquis56, met als primair doel een aanpassing en verbetering van de bestaande regels. 

Het Groenboek betreffende de herziening van het consumentenacquis, dat door de Europese 

Commissie werd uitgevaardigd in 200757, speelt hierin een belangrijke rol. Acht richtlijnen inzake 

consumentenbescherming vormen het uitgangspunt van de herziening: Richtlijn 85/577/EEG (buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten), Richtlijn 90/314/EEG (pakketreizen, met inbegrip van 

vakantiepakketten en rondreispakketten), Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen), Richtlijn 

94/47/EG (timesharing), Richtlijn 97/7/EG (op afstand gesloten overeenkomsten), Richtlijn 98/6/EG 

(de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten), Richtlijn 98/27/EG (het doen 

staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen) en Richtlijn 

1999/44/EG (bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen).58  

 

25. In navolging daarvan werd in oktober 2008 door de Europese Commissie een voorstel voor een 

richtlijn betreffende consumentenrechten uitgebracht.59 Dit voorstel was gericht op een herziening 

van de vier belangrijkste richtlijnen die de contractuele rechten van consumenten regelen. Volgende 

                                                           
54

 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 11 juli 2001 over Europees 
verbintenissenrecht, COM(2001)398 def, Pb.C. 13 september 2001, afl. 255, 1. 
55

 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2003 over een 
coherenter Europees verbintenissenrecht – een actieplan, COM(2003)68 def, Pb.C. 15 maart 2003, afl. 63, 1. 
56

 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 11 oktober 2004 over Europees 
verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen, COM(2004)651 def, Pb.C. 20 januari 
2005, afl. 14, 6. 
57

 Groenboek herziening van het consumentenacquis van 8 februari 2007, COM(2006)744 def, 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_nl.pdf (hierna: Groen-
boek COM(2006)744 def). 
58

 Groenboek COM(2006)744 def, 3. Een opsomming met correcte verwijzing wordt gegeven in bijlage II, 35. 
59

 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten van 8 
oktober 2008, COM(2008)614 def (hierna: Voorstel richtlijn consumentenrechten); zie R. STEENNOT, C. BIQUET-
MATHIEU en J. LOLY, “Het herroepingsrecht: het voorstel van Richtlijn betreffende consumentenrechten”, 81-
141. 
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contractuele situaties werden geviseerd: het sluiten van een overeenkomst op afstand (Richtlijn 

97/7/EG) of buiten de verkoopruimten van de onderneming (Richtlijn 85/577/EEG), het opnemen van 

oneerlijke bedingen in een consumentenovereenkomst (Richtlijn 93/13/EEG) en de verkoop van en 

garanties voor consumptiegoederen (Richtlijn 1999/44/EG). Deze vier richtlijnen zouden worden 

geharmoniseerd in één enkel kader-instrument met horizontale toepassing.60 Concreet heeft de 

harmonisatie betrekking op het herroepingsrecht, alsook de informatieplichten – met inbegrip van 

de formele vereisten – voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 

Daarnaast wordt in een verbetering voorzien van de regels met betrekking tot oneerlijke bedingen en 

garanties verbonden aan de verkoop van consumptiegoederen.61  

 

26. In 2009 werd het ontwerp voor een gemeenschappelijk referentiekader gepubliceerd met 

beginselen, definities en modelbepalingen van burgerlijk recht.62 Vermeldenswaardig is ook dat in 

2010 een tweede Groenboek werd uitgebracht door de Europese Commissie.63 Hier wordt opnieuw 

gewezen op de opmerkelijke verschillen tussen de nationale regelingen in de lidstaten, met alle 

problemen die daaruit voortvloeien. Het is bijgevolg duidelijk dat dit een gewoonlijk argument is 

geworden van de Europese Unie om te besluiten tot een harmonisatie van de nationale wetgevingen, 

om zo de goede werking van de interne markt te bevorderen. De verschillende mogelijkheden voor 

een verdere eenmaking van het Europees contractenrecht worden hierin uiteengezet, waarbij men 

op zoek gaat naar het meest gepaste EU-instrument daarvoor.64 De Richtlijn Consumentenrechten is 

één van de resultaten van dit langlopende herzieningsproces.  

2.2. Voorwerp  

27. In tegenstelling tot wat het Groenboek van 2007 en het daaropvolgende richtlijnvoorstel deden 

vermoeden, is de Richtlijn Consumentenrechten heel wat minder ambitieus. Zij vervangt slechts twee 

richtlijnen. De Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en 

de Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten worden ingetrokken en 

herzien door de Richtlijn Consumentenrechten.65 Zij regelt bovendien nog enkele aangelegenheden 

daarbuiten.66 Een aanpassing met het oog op een vereenvoudiging en diepere uitwerking van de 

bestaande regels werd als noodzakelijk geacht, dit om tegenstrijdigheden en lacunes op te vangen.67 

Hierbij worden standaardregels vastgesteld voor de gemeenschappelijke aspecten van 

overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.68 Het merendeel 

van de bepalingen die de nieuwe Richtlijn omvat heeft aldus betrekking op overeenkomsten op 

afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.  

                                                           
60

 Toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 3. 
61

 Voorstel richtlijn consumentenrechten, 27-39. 
62

 C. VON BAR, E. CLIVE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, Sellier, 2009, 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf.  
63

 Groenboek van de Commissie over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht 
voor consumenten en ondernemingen, 1 juli 2010, COM(2010)348 def (hierna: Groenboek COM(2010)348 def). 
64

 Groenboek COM(2010)348 def, 7-14. 
65

 Overweging 64 en art. 31 Richtlijn Consumentenrechten. 
66

 M. DESOMER en B. BALLESTER, “De nieuwe Richtlijn in het kort”, 243. 
67

 R. STEENNOT, “The right of withdrawal under the Consumer Rights Directive as a tool to protect consumers 
concluding a distance contract”, CLSR 2013, volume 29 (issue 2), 1 (hierna: R. STEENNOT, “The right of 
withdrawal under the Consumer Rights Directive”). 
68

 Overweging 2 Richtlijn Consumentenrechten. 
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28. Het commissievoorstel onderging een ingrijpende aanpassing vanwege het Europees Parlement 

en de Raad, gezien de oorspronkelijke bedoeling van de Europese Commissie om ook de Richtlijnen 

93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en 1999/44/EG 

betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen op te 

nemen in de nieuwe Richtlijn69, werd verlaten.70 Desbetreffende richtlijnen blijven van kracht en 

worden slechts licht gewijzigd, in tegenstelling tot de grote herziening die men kon verwachten bij 

lezing van het voorstel. Gelet op het feit dat deze richtlijnen nog het principe van minimale 

harmonisatie hanteren, hebben de lidstaten de mogelijkheid om, met het oog op een hogere 

bescherming van de consument in de behandelde materies, strengere bepalingen inzake 

consumentenbescherming aan te nemen of te handhaven, voorzover deze met het Verdrag 

verenigbaar zijn uiteraard (infra 14, nr. 36).71 De wijzigingen werden beperkt tot het formuleren van 

de verplichting voor de lidstaten om de Europese Commissie te verwittigen van alle maatregelen die 

in een verhoging van consumentenbescherming voorzien.72 De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

lidstaten moeite hebben met de aanvaarding van een inperking van hun consumentenbescherming 

in deze gebieden, met als gevolg dat (nog) geen politiek akkoord werd bereikt in dit verband.73  

2.3.  Ratio legis: rechtsgrond en doelstelling  

29. De herziening van het consumentenacquis heeft tot doel om de bestaande regelgeving op het 

gebied van consumentenbescherming te vereenvoudigen en vervolledigen. Vanaf het begin werd als 

voornaamste doel de verwezenlijking van een werkelijke interne markt voor B2C-handel (business-

to-consumer) vooropgesteld.74 Er is momenteel wel degelijk sprake van een vereenvoudiging van het 

consumentenacquis, gezien twee richtlijnen worden samengevoegd tot één enkele richtlijn. Immers, 

de elementen die beide richtlijnen gemeen hebben met elkaar, worden gezamenlijk behandeld, 

waardoor overlappingen en tegenstrijdigheden verdwijnen. Dit zou voor meer duidelijkheid moeten 

zorgen ten aanzien van de lidstaten en de rechtszoekende consument.75  

 

30. De belangrijkste hinderpaal voor een vlotte werking van de interne markt is het feit dat de 

lidstaten tot nu toe verschillende uiteenlopende regelingen hebben op het vlak van 

consumentenbescherming.76 De verklaring hiervoor is te vinden in de tot nu toe steeds gehanteerde 

methode van minimumharmonisatie (infra 14, nr. 37). De negatieve impact van deze diversiteit 

speelt zowel ten aanzien van de handelaren als ten aanzien van de consumenten. De handelaar moet 

met deze nationale verschillen rekening houden wanneer hij zijn goederen of diensten over de 

grenzen heen wil aanbieden, wat extra nalevings- en advieskosten met zich meebrengt. Dit heeft een 

demotiverende werking voor de grensoverschrijdende handel. Bovendien is het duidelijk dat de 

                                                           
69

 Toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 3. 
70

 M. DESOMER en B. BALLESTER, “De nieuwe Richtlijn in het kort”, 243. 
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 Art. 8 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen; art. 8, lid 2 Richtlijn 1999/44/EG betreffende 
bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.  
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 Overweging 63 en art. 32 en 33 Richtlijn Consumentenrechten. 
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 E. CRUYSMANS, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, Y. NINANE, M.-P. NOËL, P. STROOBANT en J. VAN 
ZUYLEN, “La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs”, TBBR 2013, 
(174) 175. 
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 Groenboek COM(2006)744 def, 3; toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 2. 
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 Zie toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 10; zie overweging 2 Richtlijn Consumentenrechten. 
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 Zie overweging 5 en 7 Richtlijn Consumentenrechten. 
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consument veel te weinig vertrouwen heeft in de interne markt, dit gelet op de beperkte groei van 

de grensoverschrijdende verkoop op afstand in verhouding tot de binnenlandse verkoop op afstand 

(vooral wat de verkoop via internet betreft). De consument is bang om via internet iets te kopen bij 

een bedrijf in het buitenland, omdat zij er in een dergelijke situatie niet vanuit kunnen gaan dat ze 

dezelfde bescherming zullen genieten als in hun eigen land.77 De versnippering van het wetgevend 

kader maakt het praktisch onmogelijk om de consument grondig te informeren over zijn rechten en 

plichten bij grensoverschrijdende transacties. De slecht of onvoldoende geïnformeerde consument 

zal niet verder gaan dan de eigen lidstaat voor het aankopen van goederen en diensten.78 

 

31. Met de Richtlijn Consumentenrechten wil men voornamelijk verder werken aan de 

verwezenlijking van een echte interne markt voor de consument, namelijk “een ruimte zonder 

binnengrenzen waarbinnen het vrij verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging 

gewaarborgd zijn”. Men wil daartoe een hoog niveau van consumentenbescherming creëren voor de 

Europese consument. Het eindresultaat hiervan zou moeten zijn: een goede en aldus vlotte werking 

van de interne markt met “een juist evenwicht tussen een hoog beschermingsniveau voor de 

consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven”. Bij dit alles wordt het 

subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel (art. 5 VEU) door de Europese wetgever in acht 

genomen.79 De bedoeling is dat de Europese consument overal binnen Europa over dezelfde rechten 

en verhaalmogelijkheden beschikt.80 Op die manier zou het consumentenvertrouwen in de interne 

markt opnieuw moeten toenemen, waardoor de grensoverschrijdende verkoop op afstand en buiten 

de lokalen van de onderneming wordt gestimuleerd. Men zal sneller geneigd zijn om bijvoorbeeld 

iets te kopen via een website of een bestelling te plaatsen op basis van een catalogus, ook wanneer 

de handelaar zich in het buitenland bevindt. Bovendien zullen handelaren door het eengemaakte 

regime kunnen genieten van lagere transactiekosten en betere concurrentievoorwaarden.81 

 

32. Afgezien van de voordelen voor de interne markt, verdient een ander element bijzondere 

aandacht. Het bevoegdheidsvraagstuk: bezit de EU wel over de vereiste bevoegdheid om op 

dergelijke wijze in te grijpen in het nationaal verbintenissenrecht van de lidstaten? Het antwoord 

hierop valt uiteen in twee onderdelen. Enerzijds heeft men een adequate rechtsgrond nodig, en 

anderzijds moeten de principes van subsidiariteit en evenredigheid (of proportionaliteit) in acht 

worden genomen. Uit het legaliteitsbeginsel volgt dat elk optreden van de EU een rechtsgrond nodig 

heeft. Het Commissievoorstel en bijgevolg ook de richtlijn zelf, vinden hun grondslag in art. 114 

VWEU (ex art. 95 EG-verdrag).82 Dit artikel laat toe om harmonisatiemaatregelen te nemen ter 

verwezenlijking van de interne markt. In tegenstelling tot wat men op het eerste zicht zou denken, 

mag de wetgever zijn bevoegdheid slechts gebruiken onder voorwaarden, geformuleerd door het 

Hof van Justitie in het Tabaksreclame arrest van 5 oktober 2000.83 De maatregel moet werkelijk tot 

doel hebben om de voorwaarden voor de instelling en de werking van de interne markt te 

verbeteren. De loutere vaststelling van nationale verschillen, en het abstracte risico van daaruit 
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 Groenboek COM(2006)744 def, 6-8; overweging 5 en 6 Richtlijn Consumentenrechten. 
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 Toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 2; J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten”, 9. 
79

Toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 2; overweging 4, 65 en art. 1 Richtlijn 
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 Groenboek COM(2006)744 def, 3-4. 
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 M. DESOMER en B. BALLESTER, “De nieuwe Richtlijn in het kort”, 245. 
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 Toelichting Voorstel richtlijn consumentenrechten, 7. 
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 HvJ C- 376/98, Duitsland v. Europees Parlement en Raad, Jur. 2000, I, 8419. 
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voortvloeiende belemmeringen voor de fundamentele vrijheden en de mededinging, volstaat niet 

(paragraaf 84). Doch, er is geen bevoegdheidsprobleem wanneer de toekomstige belemmeringen 

waarschijnlijk zijn en de maatregel effectief tot doel heeft om ze te vermijden. Verder bepaalt het 

subsidiariteitsbeginsel dat de EU, in de veronderstelling dat ze niet exclusief bevoegd is, slechts kan 

optreden wanneer de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten 

kunnen worden bereikt.84 Daarnaast moet het optreden van de Unie ook een proportionaliteitstoets 

doorstaan. Volgens het evenredigheidsbeginsel mag het optreden van de Unie (vorm en inhoud) niet 

verder gaan dan wat nodig is om haar doelstellingen te verwezenlijken.85 Met andere woorden, er 

moet een redelijke verhouding bestaan tussen maatregel en doelstelling. De maatregel moet de 

causaliteitstoets en noodzakelijkheidstoets doorstaan. Hij moet effectief bijdragen tot de beoogde 

doelstelling, d.w.z. pertinent zijn, alsook noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken. Tot slot moet 

er een afweging plaatsvinden, waarbij de nagestreefde doelstelling wordt geplaatst tegenover 

andere belangen die door de maatregel kunnen worden geschaad.86  

2.4. Harmonisatieniveau
87

 

33. Graag zou ik wat dieper ingaan op de door de richtlijn gehanteerde harmonisatietechniek. We 

zien een belangrijke vernieuwing in het licht van vorige Europese initiatieven in een poging tot 

eenmaking van het consumentencontractenrecht, namelijk een verschuiving van minimale naar 

maximale harmonisatie. Daar waar de Richtlijnen 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten 

gesloten overeenkomsten (art. 8) en 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten (art. 

14) waren gebaseerd op minimumharmonisatie, is de Richtlijn Consumentenrechten nu gebaseerd 

op het principe van maximale harmonisatie (art. 4)88. Deze omwenteling is uiteraard niet verlopen 

zonder de nodige discussies, waarbij voor- en tegenstanders debat voeren omtrent de gewenste 

methode.  

 

34. Wat harmonisatie betreft, kunnen we twee grote indelingen maken: minimale versus maximale 

harmonisatie89 en horizontale versus verticale harmonisatie. Het eerste onderscheid is gelinkt aan de 

graad van harmonisatie, terwijl het tweede onderscheid meer specifiek betrekking heeft op het 

toepassingsgebied van de harmonisatie. Horizontale harmonisatie heeft een meer algemeen en 

breder voorwerp, terwijl verticale harmonisatie eerder een specifiek onderwerp benadert. Wat het 

consumentencontractenrecht betreft, verdient de verticale, stapsgewijze aanpak gewoonlijk de 

voorkeur.90 Met betrekking tot de Richtlijn Consumentenrechten, is het vooral relevant om dit eerste 

onderscheid nader toe te lichten. 
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 Art. 5, lid 3 VEU. 
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 Art. 5, lid 4 VEU.  
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 K. TIEBOUT, Het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Situering en analyse in een Belgisch perspectief, 
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2.4.1. Volledige versus minimumharmonisatie 

35. In wat volgt wordt op volgende vragen een antwoord geboden. Wat houden deze twee 

harmonisatiemethodes precies in en welke gevolgen zijn er voor het nationaal 

consumentenbeschermingsrecht in de lidstaten van de EU? Op welke rechtsgrond zijn de 

harmonisatiemaatregelen gesteund? En hoe is de overgang verlopen naar de strengere vorm van 

volledige of uitputtende harmonisatie?  

a) Principes en gevolgtrekking 

36. Minimumharmonisatie houdt in dat de Europese wetgever in de richtlijn het minimum aan 

consumentenbescherming vastlegt dat de lidstaten in hun nationaal recht moeten verzekeren bij 

omzetting. De lidstaten krijgen wel de mogelijkheid om op het geharmoniseerde gebied maatregelen 

te treffen of te behouden die in een hoger beschermingsniveau voorzien ten aanzien van de 

consument.91  Deze strengere maatregelen op vlak van consumentenbescherming moeten wel 

verenigbaar zijn met de principes van vrij verkeer van goederen92 en diensten93 neergelegd in het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit betekent in de eerste plaats dat ze niet 

discriminatoir mogen worden toegepast en dus op dezelfde wijze moeten gelden voor handelaars 

afkomstig uit andere lidstaten van de EU. Bovendien moeten ze noodzakelijk zijn om een legitiem 

doel van algemeen belang te realiseren, namelijk een hoog gemeenschappelijk niveau van 

consumentenbescherming. Tenslotte moet worden voldaan aan de proportionaliteitsvereiste, wat 

inhoudt dat de afwijkende nationale maatregelen passend moeten zijn om deze doelstelling waar te 

maken en het bijgevolg niet mogelijk mag zijn om op een minder ingrijpende wijze het gewenste 

niveau van consumentenbescherming te bereiken.94 

 

37. De voorkeur van de Europese wetgever voor minimumharmonisatie gaf de lidstaten aldus de 

mogelijkheid om strengere regels in te voeren of te handhaven teneinde een hogere bescherming 

voor de consument te bewerkstelligen (een fenomeen dat gold-plating wordt genoemd). 95 

Verschillende lidstaten – waaronder België, Duitsland en Italië – hebben van deze gelegenheid 

overvloedig gebruik gemaakt, bijv. door een langere bedenktermijn toe te staan of door bepaalde 

uitzonderingen op het herroepingsrecht buiten beschouwing te laten in hun nationale regelgeving. In 

het EC Consumer Law Compendium is daarvan een uitgebreid overzicht opgenomen.96 Dit heeft 

uiteraard gezorgd voor een sterk versnipperd regelgevend kader op het gebied van 

consumentenbescherming binnen de EU. 
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38. De maximumharmonisatietechniek heeft tot gevolg dat de lidstaten niet kunnen afwijken van het 

beschermingsniveau dat de nieuwe Richtlijn vooropstelt. De Richtlijn bepaalt tegelijkertijd zowel het 

minimale beschermingsniveau dat de nationale wetgever moet bieden aan de consument, als de 

maximale bescherming die de lidstaten moeten respecteren. Het gaat dus om een zeer strak principe. 

Men kan binnen het door de richtlijn geharmoniseerde gebied geen bepalingen invoeren of 

handhaven die in een hogere of lagere bescherming voorzien ten aanzien van de consument. 97 Dit 

belet echter niet dat contractueel een verdergaande regeling wordt overeengekomen.98 Doch, 

wettelijk gezien zal overal binnen Europa eenzelfde beschermingsniveau gelden. In welk opzicht 

verschilt een richtlijn met maximale harmonisatie dan nog van een verordening? Wat de regeling 

betreft, verliezen de lidstaten immers elke discretionaire bevoegdheid. Hun vrijheid bestaat er nog 

slechts in om zelf vorm en middelen te kiezen om de regelgeving in te voeren in nationaal recht.  

 

39. Dit heeft wel als voordeel dat consumenten en handelaars erop kunnen vertrouwen dat overal in 

de EU dezelfde rechten en plichten zullen gelden voor de door hen gesloten overeenkomsten. Echter 

gelet op de werking van het internationaal privaatrecht heeft de techniek van maximale 

harmonisatie in dit opzicht vooral belang voor de ondernemingen. Consumenten zullen zich meestal 

kunnen beroepen op de bijzondere verwijzingsregel voor consumentenovereenkomsten opgenomen 

in artikel 6 van de Rome I-Verordening. Indien geen rechtskeuze werd gemaakt, zal de consument 

kunnen vertrouwen op de bepalingen uit zijn eigen land. Bovendien kan een keuze voor het recht van 

een ander land geen afbreuk doen aan de bescherming die de consument wordt geboden door de 

dwingende bepalingen uit zijn eigen recht. De voorwaarde dat de onderneming haar activiteiten 

moet hebben gericht op het land van de consument wordt zeer soepel geïnterpreteerd.99 In de 

meeste gevallen zal dan ook het recht van het land waar de consument verblijft toepasselijk zijn op 

de overeenkomst met een buitenlandse onderneming. 

 

40. Als we zeggen dat de wetgeving in alle lidstaten van de EU identiek zal zijn, dan moeten we dit 

toch lichtjes nuanceren. Het verbod om af te wijken geldt enkel binnen het geharmoniseerde gebied. 

Als het gaat om materies of personen die buiten de reikwijdte van de Richtlijn vallen, dan zijn de 

lidstaten wel gerechtigd om striktere beschermingsregels aan te nemen of te behouden, die 

weliswaar geen ongerechtvaardigde belemmering mogen inhouden voor de grensoverschrijdende 

handel.100 Zo is het voor de nationale wetgever mogelijk om ook andere personen dan consumenten 

– zoals gedefinieerd door de Richtlijn – van een herroepingsrecht te voorzien. Dit kan er dan toe 

leiden dat niet-consumenten een betere positie hebben dan consumenten, omdat men voor hen een 
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verdergaande regeling kan uitwerken door bijv. een langere herroepingstermijn te voorzien.101 Ook 

heeft men de mogelijkheid om de consument van een herroepingsrecht te voorzien bij het sluiten 

van contracten die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied (een overeenkomst betreffende 

personenvervoer102 bijv.), of die niet worden geviseerd door de Richtlijn (een overeenkomst gesloten 

via internet, maar niet op een regelmatige basis103 bijv.).104 Belangrijk is daarbij wel dat het niet mag 

gaan om overeenkomsten die zijn uitgesloten van de toepassing van het herroepingsrecht (een 

overeenkomst betreffende goederenvervoer of autoverhuur105 bijv.).106 

 

41. De overschakeling van minimale naar volledige harmonisatie zal dan in sommige lidstaten een 

wijziging van het consumentenbeschermingsniveau, in negatieve of positieve zin, tot gevolg hebben. 

Het is mogelijk dat de Richtlijn Consumentenrechten een lagere bescherming biedt dan een bepaalde 

lidstaat tot hiertoe – in uitvoering van het principe van minimumharmonisatie – voorzag ten aanzien 

van de consument. De gevolgen van de omzetting van de nieuwe Richtlijn voor een aantal lidstaten 

van de EU, worden verder in deze masterproef besproken.  

b) Rechtsgrond 

42. Er zijn twee mogelijke wetsbepalingen waarop de harmonisatie inzake 

consumentenbeschermingsrecht kan worden gesteund. Een eerste rechtsgrond kan worden 

gevonden in art. 169 VWEU (ex art. 153 EG-verdrag), dat een meer algemene bevoegdheid verleent 

om maatregelen te nemen ter bevordering van de belangen van de consumenten en om een hoog 

niveau van consumentenbescherming te waarborgen. Het kan gaan om maatregelen genomen op 

grond van art. 114 VWEU in het kader van de verwezenlijking van de interne markt, of om 

maatregelen genomen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te 

controleren.107 In de eerste hypothese, waar de interne markt centraal staat eerder dan de 

bescherming van de consument, heeft de Europese wetgever de vrije keuze tussen minimum- en 

maximumharmonisatie, terwijl men zich enkel kan baseren op het principe van 

minimumharmonisatie voor maatregelen die niet beogen bij te dragen aan de voltooiing van de 

interne markt.108  De tweede rechtsgrond is art. 114 VWEU (ex art. 95 EG-verdrag), dat de 

bevoegdheid verleent om maatregelen te treffen voor de instelling en de werking (lees: de voltooiing) 

van de interne markt. Het optreden van de Europese Commissie is in zo’n geval slechts 

gerechtvaardigd wanneer zij kan aantonen dat de maatregel noodzakelijk is om de hindernissen weg 

te nemen die consumenten en handelaars ervaren bij de grensoverschrijdende handel. Bij de 

vaststelling van harmonisatiemaatregelen op het gebied van consumentenbescherming moet de 

Europese wetgever uitgaan van een ‘hoog beschermingsniveau’109, zonder dat duidelijke vereisten 
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worden gesteld voor de invulling van dit begrip. In de praktijk stelt zich het probleem dat de 

Europese Commissie bepaalde aspecten, die van essentieel belang zijn voor de 

consumentenbescherming, vaak op de achtergrond plaatst door teveel de nadruk te leggen op de 

noodzaak om handelsbelemmeringen weg te werken. De politieke of juridische noodzaak om 

maatregelen te nemen ter voltooiing van de interne markt wint dan ook vaak de bovenhand.110 

 

43. Als we teruggrijpen naar de ratio legis van de Richtlijn Consumentenrechten (infra 11), dan zien 

we dat deze haar grondslag vindt in art. 114 VWEU. Zij heeft dan ook als voornaamste doel de 

totstandbrenging van een werkelijke interne markt waarin goederen en diensten vrij kunnen 

circuleren.111  

c) Evolutie 

44. De Europese Commissie heeft de betrokken kringen geraadpleegd om de overstap te maken van 

minimale naar volledige harmonisatie. Reeds in het Groenbroek betreffende de herziening van het 

consumentenacquis wees de Commissie erop dat het principe van minimumharmonisatie 

gehanteerd in de toenmalige consumentenrichtlijnen, en aldus de diversiteit aan regelgeving in de 

lidstaten, enkele perverse effecten heeft voor de werking van de interne markt.112 De bedrijven zijn 

namelijk niet geneigd om hun producten en diensten binnen de hele EU aan te bieden door de 

verschillende nationale regels die zij daarbij moeten respecteren, en de consument kan er niet op 

vertrouwen dat hij dezelfde bescherming zal krijgen als in het eigen land bij een 

grensoverschrijdende aankoop.113 Dit laatste moet in de praktijk wel genuanceerd worden als gevolg 

van de huidige impact van het internationaal privaatrecht (supra 15, nr. 39). 

 

45. Er werden verschillende opties overlopen in het Groenboek. Zo werden twee mogelijkheden 

aangehaald, die naderhand weliswaar van tafel werden geveegd met het argument dat ze niet leiden 

tot een vereenvoudiging en rationalisatie van de regelgeving. De regelgeving zou versnipperd blijven, 

en bovendien zouden de negatieve effecten op het vertrouwen van de consument in de interne 

markt niet worden weggenomen. Beide mogelijkheden zouden evenmin tegemoet komen aan het 

gewenste hoge beschermingsniveau voor de consument dat het Verdrag vooropstelt. Het ging om de 

twee volgende alternatieven: de combinatie van minimale harmonisatie met een bepaling inzake 

wederzijdse erkenning of minimale harmonisatie gecombineerd met de land-van-

oorsprongbenadering.  In beide gevallen behouden de lidstaten de mogelijkheid om in hun intern 

recht strengere consumentenbeschermingsregels in te voeren. Wat de tweede hypothese betreft 

moeten de in andere lidstaten gevestigde ondernemingen slechts voldoen aan de in hun eigen land 

geldende voorschriften, dit terwijl men in de eerste hypothese de mogelijkheid heeft om de eigen 

strengere voorschriften op te leggen aan de in andere lidstaten gevestigde ondernemingen, op 

voorwaarde echter dat dit niet leidt tot ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrij verkeer van 

goederen of diensten.114  
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46. In het Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten heeft de Europese Commissie 

uiteindelijk toch gekozen voor de nieuwe techniek van maximale harmonisatie.115 Ook hier wordt in 

de toelichting bij het voorstel immers gewezen op de negatieve gevolgen van de vroegere keuze voor 

minimumharmonisatie. Men voegt er nog aan toe dat de terughoudendheid van bedrijven om 

grensoverschrijdend te verkopen nadelig is voor de consument, gezien deze geen beroep kan doen 

op concurrerende grensoverschrijdende aanbiedingen en zodus niet volledig kan profiteren van de 

voordelen van de interne markt. Men wil het doel – een betere werking van de B2C-interne markt 

door meer vertrouwen van de consument en minder terughoudendheid van de handelaar – 

verwezenlijken door het probleem van de versnippering aan te pakken met een gestroomlijnd 

regelgevend kader, en daarbij een hoog gemeenschappelijk niveau aan consumentenbescherming te 

voorzien met adequate informatie voor de consumenten over hun rechten en hoe zij daar gebruik 

van kunnen maken.116  Volledige harmonisatie van bepaalde centrale regelgevingsaspecten zal 

volgens de Europese Commissie de rechtszekerheid voor consumenten en handelaars in grote mate 

bevorderen.117  Men spreekt dus over een ‘doelgerichte’ volledige harmonisatie (targeted full 

harmonisation). Het gaat m.a.w. om een volledige harmonisatie die niet verder gaat dan wat van 

essentieel belang is voor het vlot functioneren van het grensoverschrijdend verkeer. De minder 

belangrijke materies worden niet of slechts minimaal geharmoniseerd.118  

 

47. Een sterk afgeslankte versie van het oorspronkelijke richtlijnvoorstel werd uiteindelijk 

goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad (supra 11, nr. 28), maar desondanks werd de 

maximumharmonisatietechniek toch doorgetrokken naar de Richtlijn Consumentenrechten.119 Ook 

hier wordt in de overwegingen beargumenteerd dat één uniform regelgevend kader voor meer 

rechtszekerheid zal zorgen onder consumenten en handelaars.120 Toch is er nog een klein verschil 

met het richtlijnvoorstel, in die mate dat het strikte verbod om af te wijken van het 

beschermingsniveau ietwat wordt genuanceerd in de definitieve Richtlijn. Door de toevoeging van de 

woorden “tenzij in deze richtlijn anders is bepaald”, staat men toch enkele afwijkingen toe. Het is 

mede hierdoor dat we spreken van een ‘doelgerichte’ volledige harmonisatie (supra 18, nr. 46). Zo is 

het niet de bedoeling van de Europese wetgever om de taalvereisten voor 

consumentenovereenkomsten te harmoniseren.121 Meestal wordt de mogelijkheid tot afwijking 

uitdrukkelijk vermeld in de betrokken bepaling, en bovendien komen ze slechts sporadisch voor.122 

Indien men als lidstaat van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik maakt, dan is men verplicht om de 

Europese Commissie daarvan op de hoogte te brengen123, opdat zij deze informatie toegankelijk kan 

maken voor consumenten en handelaars, alsook kan toezenden aan de andere lidstaten en het 

Europees Parlement.124 
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48. In het Europese consumentenbeleid is de voorkeur voor maximale harmonisatie stilaan de 

standaard geworden. Naast de Richtlijn Consumentenrechten zijn nog enkele andere richtlijnen 

gebaseerd op het principe van maximale harmonisatie. Enkele voorbeelden zijn de Richtlijn verkoop 

op afstand van financiële diensten, de Richtlijn Consumentenkrediet en de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken.125 Toch is het vermeldenswaardig dat de nieuwe Richtlijn Hypothecair Krediet 

gebruik maakt van de techniek van minimale harmonisatie.126  

2.4.2. Debat over de wenselijkheid van maximale harmonisatie 

a) Standpunt van de Europese Commissie 

49. Het is duidelijk dat de Europese Commissie een groot voorstander is van de techniek van 

volledige harmonisatie, vooral vanuit de redenering dat dit de grensoverschrijdende handel ten 

goede zal komen. De verschillende niveaus van consumentenbescherming binnen de EU (als gevolg 

van de minimumharmonisatietechniek) vormen een belemmering voor de ontwikkeling van de 

interne markt. Een eenvoudig en logisch samenhangend wettelijk kader voor consumentenrechten 

zou een stap vooruit betekenen in de richting van een gemeenschappelijke Europese ruimte zonder 

binnengrenzen.127 Zowel handelaren als consumenten beschikken dan overal binnen de EU over 

dezelfde rechten en plichten, waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om beide partijen daarover 

in te lichten. Het consumentenvertrouwen zal toenemen en de transactiekosten voor handelaren 

zullen afnemen, wat vanzelfsprekend positief is voor het vlot functioneren van de interne markt, 

gezien men sneller geneigd zal zijn om grensoverschrijdend goederen en diensten te kopen en te 

verkopen.128 De toename van de grensoverschrijdende handel zal bovendien de mededinging 

bevorderen, met als gevolg een groter aanbod en lagere prijzen voor de consument.129 

b) Controverse in de rechtsleer 

50. Toch is deze argumentatie pro maximale harmonisatie aan heel wat kritiek onderhevig. Een hele 

discussie werd aangewakkerd in de rechtsleer omtrent de vraag of deze nieuwe beleidsoptie in het 

consumentenrecht al dan niet wenselijk is.130  In wat volgt zal ik – concreet toegespitst op de Richtlijn 

Consumentenrechten en het daarin geregelde herroepingsrecht – enkele veel voorkomende 

kritieken uiteenzetten.  
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51. In de eerste plaats is het nogal kort door de bocht om te stellen dat slechts verschillen in de 

wetgeving consumenten en handelaars ervan weerhouden om grensoverschrijdend te kopen en te 

verkopen. Een aantal andere factoren die hierin een rol spelen zijn taalverschillen, een gebrek aan 

vertrouwen in ongekende bedrijven, bezorgdheid over de kosten en het praktisch verloop voor de 

overbrenging van de goederen, de nood aan een dienst na verkoop voor bepaalde goederen en de 

last die het grensoverschrijdend oplossen van geschillen met zich meebrengt.131 Een ‘eenmaking’ van 

het recht via de techniek van maximale harmonisatie zal deze problemen niet uit de wereld helpen.  

 

52. Een tweede kritiek bestaat erin dat ondanks de techniek van volledige harmonisatie, nog veel 

discrepanties tussen de nationale regelingen in de lidstaten zullen blijven bestaan. Dit is het gevolg 

van diverse open normen die door de Europese wetgever m.b.t. het herroepingsrecht werden 

gebruikt. Deze vage concepten zullen per lidstaat verschillend worden ingevuld en de rechtspraak zal 

hierin een belangrijke rol vervullen. Op termijn zal het Hof van Justitie hopelijk voor een eenvormige 

interpretatie en toepassing zorgen en op die manier de rechtsonzekerheid voor een groot stuk 

wegwerken.132 Een voorbeeld daarvan is de bepaling betreffende dienstenovereenkomsten die 

voorschrijft dat de marktwaarde in acht moet worden genomen als de totale prijs excessief is.133 Het 

is aan de rechters om uit te maken wanneer dit het geval is. Een ander voorbeeld kan worden 

teruggevonden in de bepaling die stelt dat de consument slechts aansprakelijk is voor de 

waardevermindering van de goederen als gevolg van handelingen die verder gaan dan wat nodig is 

om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.134 De verduidelijking in de 

Richtlijn zelf135 kan hier geen soelaas bieden. In dit geval is het opnieuw aan de rechters om uit te 

maken welke handelingen al dan niet worden beschouwd als noodzakelijk om het goed te testen. 

Ook het feit dat niet alle aspecten van het herroepingsrecht door de Richtlijn Consumentenrechten 

worden geharmoniseerd, brengt nationale verschillen met zich mee. Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor de situatie waarin de goederen verloren of beschadigd geraken tijdens de herroepingsperiode, 

en dit te wijten is aan onvoorzienbare omstandigheden (overmacht) zoals diefstal of brand, waarna 

de consument overgaat tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht. De vraag welke partij in dit 

geval aansprakelijk is voor de schade en dus het risico draagt, wordt nergens expliciet geregeld in de 

Richtlijn Consumentenrechten. Ook is het zo dat men de verplichtingen van handelaren en 

consumenten bij een herroeping opsomt136, maar daarentegen niet voorziet in middelen om een 

tekortkoming van deze verplichtingen aan te pakken.137 Het gaat om een belangrijke kwestie 

waarvoor men alsnog zal moeten terugvallen op het nationaal verbintenissenrecht. Als we de logica 

van de Europese Commissie doortrekken, dan zal dit een blijvend obstakel vormen voor de 

ontwikkeling een echte B2C interne markt.138  
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53. Een derde kritiek wordt geleverd door de stelling dat het niet gaat om een duidelijk afgebakend 

domein dat op een uitputtende wijze wordt geregeld. Slechts een beperkt deel van het 

consumentencontractenrecht maakt het voorwerp uit van de Richtlijn Consumentenrechten (infra 10, 

nr. 27). De ‘doelgerichte’ volledige harmonisatie heeft tot gevolg dat de harmonisatie beperkt blijft 

tot een aantal belangrijke materies, zoals o.a. het herroepingsrecht bij op afstand en buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten.139 Bovendien moeten deze regels worden ingepast in en 

gecombineerd met het algemeen verbintenissen- en contractenrecht dat op nationaal niveau van 

toepassing is in de lidstaten van de EU.140 Het ontwerp gemeenschappelijk referentiekader (DCFR) is 

reeds een poging tot eenmaking van het contractenrecht, maar voorlopig gaat het slechts om een set 

modelregels welke niet afdwingbaar zijn. Er zijn dan ook verscheidene auteurs die argumenteren dat 

een volledige harmonisatie van het consumentenrecht niet haalbaar is zolang geen harmonisatie van 

het privaatrecht kan worden bereikt.141  

c) Effect van de gekozen harmonisatiemethode 

54. Volgens de Europese Commissie wil men met de maximumharmonisatiemethode een hoog 

gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming bereiken voor de Europese 

consumenten.142 Het gewenste effect wordt echter niet bereikt. Het lijkt er immers meer op dat het 

bestaande beschermingsniveau – dat oorspronkelijk gold als minimumnorm – door de Europese 

wetgever werd verheven tot een maximumnorm in de nieuwe Richtlijn. Dit heeft voor een aantal 

lidstaten tot gevolg dat zij hun bescherming in relatie tot het herroepingsrecht moeten 

terugschroeven in uitvoering van de Richtlijn Consumentenrechten.143 Daarenboven zal de omzetting 

in geen enkele lidstaat leiden tot een significante verhoging van de bescherming.144 Het is een 

rechtspolitieke vraag of het doel (een verbeterde marktwerking) de middelen (een daling van de 

bescherming op nationaal niveau) heiligt.145 Het zou niet mogen dat de consument het slachtoffer 

wordt van het interne marktbeleid op Europees niveau.146  

 

55. We kunnen besluiten dat slechts voor regels van eerder technische aard – zoals de duur en de 

berekening van de herroepingstermijn, alsook de wijze waarop het herroepingsrecht moet worden 

uitgeoefend – volledige harmonisatie het gewenste resultaat zal geven in de zin van een eenvormige 
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regeling binnen Europa.147 Gelet op de aangehaalde kritieken valt de techniek van volledige 

harmonisatie, die wordt gehanteerd in de Richtlijn Consumentenrechten, voor het overige moeilijk te 

verdedigen. 

2.5. Doorkruising met het voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees 

Kooprecht  

56. In het kader van deze uiteenzetting dient aandacht te worden besteed aan een ander instrument, 

namelijk het voorstel van de Europese Commissie voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht 

(hierna: GEKR)148, dat één dag na de aanneming van de Richtlijn Consumentenrechten werd 

bekendgemaakt op 11 oktober 2011.149 Men kan de nieuwe Richtlijn onmogelijk los zien van deze 

bijna gelijklopende ontwikkeling op Europees niveau, die onmiskenbaar ook zal spelen wanneer 

overeenkomsten op afstand met betrekking tot goederen worden gesloten.  

 

57. Doch wil ik er nu reeds de nadruk op leggen dat we hier te maken hebben met een optioneel 

instrument, en we bijgevolg niet kunnen spreken van een verplichte toepassing van deze regelgeving 

op grensoverschrijdende overeenkomsten gesloten binnen Europa. Ingevolge dit optioneel karakter 

kunnen partijen met elkaar overeenkomen dat het GEKR van toepassing is op de 

grensoverschrijdende overeenkomst die ze aangaan.150 Men spreekt over een opt-insysteem151. Het 

is van uiterst belang dat er sprake is van een overeenstemming tussen partijen152.153 Niettemin kan 

dit betekenen dat ondernemingen misbruik zullen maken van hun sterke positie en het voor de 

consument uitdraait op een situatie van alles of niets, namelijk een kwestie van ‘take it or leave it’.  

 

58. Men stelt zich strenger op ten aanzien van consumentenovereenkomsten, omdat men erover wil 

waken dat de consument niet zomaar zijn of haar toestemming verleent. Het moet gaan om een 

bewuste geïnformeerde instemming, en daartoe gelden een aantal vormvereisten. Vooreerst rust op 

de handelaar de verplichting om vóór de sluiting van de overeenkomst een standaardmededeling te 

doen aan de consument met de voorgenomen toepassing van het GEKR en een beknopte 

omschrijving van diens rechten.154 Er dient te worden opgemerkt dat men daarbij niet kan kiezen 

voor een gedeeltelijke toepassing van het GEKR. Wanneer men ervoor kiest, dan zal het GEKR in zijn 
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geheel toepassing vinden.155 Bovendien is een expliciete verklaring nodig van de consument, die los 

staat van de instemming met de onderliggende overeenkomst.156 Op die manier kan de handelaar de 

toepassing van het GEKR niet slechts opnemen in de algemene contractvoorwaarden van de 

hoofdovereenkomst. De uitdrukkelijke instemming van de consument met de toepassing van het 

GEKR moet door de handelaar worden bevestigd op een duurzame gegevensdrager (een e-mail 

bijv.)157, die aan de consument wordt verstrekt.158 Als aan al deze vormvoorschriften is voldaan, dan 

is het GEKR in principe van toepassing op de overeenkomst die wordt gesloten tussen handelaar en 

consument.159 Vanuit Belgisch oogpunt heeft de keuze van contractspartijen voor dit optioneel 

regime tot gevolg dat ze bij overlapping van regelingen160 – en dus enkel voor zaken geregeld door 

het GEKR – vrijwillig afzien van de toepassing van het Burgerlijk Wetboek en de WMPC161 (nu boek VI 

“Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het nieuwe Wetboek Economisch Recht) op hun 

grensoverschrijdende koopovereenkomst. Immers, bij opname van deze facultatieve bepalingen in 

de overeenkomst, wordt de werking van het internationaal privaatrecht162 volledig uitgeschakeld.163  

 

59. Economisch gezien bezit het GEKR drie belangrijke kwaliteiten. Eerst en vooral zorgt het voor een 

harmonisatie van de bestaande nationale regels inzake koop, met een verlaging van de transactie- en 

proceskosten en een bevordering van de rechtszekerheid tot gevolg. Daarnaast is het qua inhoud 

algemeen en quasi volledig, gelet op de transacties die eronder vallen en de problemen die erin 

worden behandeld. Tot slot biedt het de mogelijkheid van een uniforme toepassing binnen Europa 

(wat nauw aansluit bij de eerste verdienste van standaardisering), en aldus een tegemoetkoming aan 

de verwezenlijking van een gemeenschappelijke juridische ruimte met een minimalisering van de 

nationale verschillen.164 

2.5.1. Gelijkenissen en verschillen 

60. Op het eerste zicht zou men denken dat het gaat om twee totaal verschillende instrumenten, 

gelet op volgende vergelijking van enkele bijzondere aspecten. Het GEKR is een verordening die 

gericht is tot de marktdeelnemers en bestaat uit een optioneel regime 165  voor 

grensoverschrijdende166 B2C en B2B167 verkopen168. Gezien de zwakke bindende kracht – gelet op het 
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facultatieve karakter ervan – gaat het tevens om een soft law-instrument. Daartegenover staat de 

Richtlijn Consumentenrechten: een richtlijn met maximale harmonisatie gericht tot de lidstaten van 

de EU (hard law) met betrekking tot bepaalde B2C verkopen. Desondanks is er een nauwe 

verbondenheid tussen beiden. Immers, ze regelen gedeeltelijk dezelfde contracten en kaderen 

bovendien binnen het proces van de ontwikkeling van een Europees contractenrecht, waarbij ze 

trachten mee te werken aan het vlot functioneren van de interne markt. Het voorstel van 

verordening beoogt echter een veel groter aantal transacties te omvatten met daaraan verbonden 

een meer gedetailleerde regeling van praktisch alle fasen in de levensduur van het koopcontract.169 

Wat de grensoverschrijdende consumentenkoop van roerende goederen en digitale inhoud betreft, 

vindt toch een ‘ontmoeting’ plaats met de nieuwe richtlijn. Heel wat problemen worden door beide 

instrumenten behandeld, zoals de precontractuele informatie 170 , het herroepingsrecht 171 , de 

overgang van het risico172, de verplichtingen verbonden aan de levering173 en de zgn. verbonden of 

aanvullende overeenkomsten174.175  

2.5.2. Meer of minder bescherming voor de consument? 

61. Een meer concrete vergelijking van beide rechtsinstrumenten is essentieel om aan te kunnen 

tonen of de keuze van partijen voor de toepassing van het GEKR op hun grensoverschrijdende 

overeenkomst de consument in enig opzicht ten goede kan komen, vooral dan met de nadruk op zijn 

herroepingsrecht. Ik zal met andere woorden onderzoeken of consumenten die kiezen voor een 

toepassing van het GEKR meer of minder bescherming genieten dan consumenten die zich gewoon 

kunnen beroepen op de omgezette nationale bepalingen uit de Richtlijn Consumentenrechten. Bij 

deze analyse gaan we eerst het toepassingsgebied van de regeling (infra 25), en vervolgens het 

herroepingsrecht op zich (infra 39) onder de loep nemen.  

 

62. We mogen niet uit het oog verliezen dat het GEKR in een veel beperkter aantal situaties een 

herroepingsrecht voor de consument voorziet. Het GEKR is immers beperkt tot grensoverschrijdende 

koopovereenkomsten, overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, en overeenkomsten 

betreffende verbonden diensten. 176  Dit terwijl de Richtlijn Consumentenrechten een 

herroepingsrecht biedt aan de consument bij alle, niet slechts grensoverschrijdende, verkoop- en 

dienstenovereenkomsten, en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, water, gas en 

elektriciteit.177 
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3. Toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving  

63. De consument beschikt slechts over een herroepingsrecht in de situatie waarin hij met een 

handelaar een overeenkomst op afstand of buiten de lokalen van de onderneming sluit.178 Wat de 

afbakening van het toepassingsgebied betreft, is het van belang dat we deze vier constitutieve 

elementen nader gaan onderzoeken en omschrijven. Bij dit alles vertrek ik steeds vanuit de regeling 

op Europees niveau, zoals uiteengezet in de Richtlijn Consumentenrechten.  

 

64. Gelet op het principe van volledige harmonisatie, zal de omzetting van de Richtlijn 

Consumentenrechten voor sommige lidstaten een ingrijpende wijziging van hun nationaal 

consumentenbeschermingsrecht teweegbrengen. Vooral wat België betreft, zal ik zeer gedetailleerd 

aangeven wat deze wijziging precies inhoudt. Waar relevant betrek ik ook een aantal andere 

Europese landen in mijn uiteenzetting, om zo een iets ruimer beeld van de situatie binnen Europa te 

verschaffen. Ook zal ik de vergelijking maken met het GEKR, en op die manier proberen aantonen of 

de keuze voor dit instrument al dan niet een betere bescherming voor de consument inhoudt. 

Immers, wanneer de consument kiest voor een toepassing van het GEKR, dan krijgt hij onder 

dezelfde omstandigheden (het sluiten van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten 

met de handelaar) een herroepingsrecht.179 Wat de verduidelijking van deze omlijnende begrippen 

betreft, kunnen we bijgevolg terugvallen op de overwegingen bij de Richtlijn 

Consumentenrechten.180  

3.1. Handelaar 

65. Een handelaar is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (publiek of privaat181) die, met 

betrekking tot de overeenkomsten omsloten door de richtlijn, handelt in het kader van zijn handels-, 

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.182 Het is perfect denkbaar dat een handelaar in verhouding 

tot een consument optreedt buiten zijn professionele activiteit, voor privédoeleinden weliswaar, met 

als gevolg dat er in een dergelijk geval geen sprake zal zijn van een herroepingsrecht uit hoofde van 

de consument.183 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een consument via internet een wagen koopt 

van een andere particulier. Belangrijk om op te merken is dat ook wanneer een handelaar optreedt 

via een tussenpersoon (in zijn naam of voor zijn rekening) in relatie tot de consument, men als 

consument over een herroepingsrecht beschikt, althans bij het sluiten van een overeenkomst op 

afstand of buiten de verkoopruimten van de onderneming.184  

 

66. We kunnen wel stellen dat de definitie uit de Richtlijn zeer ruim wordt opgevat, en aldus aansluit 

bij de traditionele rechtspraak van het Hof van Justitie inzake het mededingingsrechtelijk 
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ondernemingsbegrip (infra 26, nr. 67).185 Men is het erover eens dat de titularissen van vrije 

beroepen onder de definitie van handelaar vallen. Bovendien heeft de advocaat-generaal Cruz 

Villalón recentelijk in dezelfde zin zijn advies verleend voor de behandeling van de zaak Commissie v. 

België door het Hof van Justitie186, waar het ging over de onjuiste omzetting van de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken.187 In een recent arrest van het Hof van Justitie wordt de bijzonder 

ruime opvatting van het begrip ‘handelaar’ door de Uniewetgever bevestigd.188 Opvallend is dat het 

Hof bij haar redenering vertrekt vanuit het standpunt van de consument die zich in een zwakkere 

positie bevindt tegenover de handelaar, en aldus in alle opzichten moet beschermd worden als 

potentieel slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken.189 Het is daarbij “irrelevant of het gaat om 

een publiekrechtelijke of particuliere instelling en welke specifieke taak zij behartigt”.190 Deze 

rechtspraak, die betrekking heeft op de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, geldt ook voor de 

afbakening van het toepassingsgebied van de Richtlijn Consumentenrechten.191  

3.1.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

67. Het ondernemingsbegrip uit de Wet Marktpraktijken werd overgenomen in het Wetboek 

Economisch recht. Het gaat om elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een 

economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.192 Hier kunnen we dus niet spreken van een 

letterlijke overname uit de Richtlijn, maar toch zijn de bewoordingen voldoende ruim om ook de 

door de Richtlijn geviseerde handelaars te omvatten. Evenwel problematisch is dat tot voor kort de 

beoefenaars van een vrij beroep193 (advocaat, notaris, arts, accountant, …), de tandartsen en de 

kinesisten werden uitgesloten van het toepassingsgebied van de WMPC. 194  In de Richtlijn 

Consumentenrechten vindt men deze uitsluiting niet terug. Bij het beantwoorden van twee 

prejudiciële vragen had het Grondwettelijk Hof deze uitzondering reeds strijdig bevonden met art. 10 

en 11 van de Grondwet (gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel).195 Nog niet zo lang geleden werd 

een beroep tot vernietiging van de uitsluiting ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Bij arrest van 9 juli 

2013 werden de artikelen 2, 2° en 3, § 2 WMPC vernietigd. De WMPC steunt grotendeels op de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, en volgens Europees recht omvat het begrip ‘onderneming’ 

ook de beoefenaars van een vrij beroep. Immers, de gevestigde rechtspraak van het Hof van Justitie 

omschrijft de onderneming – vanuit het mededingingsrecht – als “elke eenheid die een economische 

activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd”. Deze 

economische activiteit wordt verder gedefinieerd als “iedere activiteit bestaande in het aanbieden 
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van goederen en diensten op een bepaalde markt”.196 De beoefenaars van een vrij beroep en de 

andere ondernemingen kan men naast elkaar plaatsen, m.a.w. voor de bescherming van de 

consument is hun situatie voldoende vergelijkbaar. De kenmerken en waarden die eigen zijn aan de 

vrije beroepen (eigen deontologie, hoge graad van onafhankelijkheid, vertrouwensrelatie met de 

cliënt, ...) worden niet aangetast door de WMPC op hen toepasselijk te verklaren.197  

 

68. Uit het bovenstaande kunnen we dan ook besluiten dat de vrije beroepen onder de bepalingen 

van de huidige Wet Marktpraktijken vallen. Het lijkt mij dat men hier heeft willen anticiperen op de 

noodzakelijke wijziging die de Belgische wetgever toch had moeten bewerkstelligen naar aanleiding 

van de omzetting van de Richtlijn, waarin van een dergelijke uitsluiting immers geen sprake is. Na de 

inwerkingtreding van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het nieuwe 

Wetboek Economisch Recht198, zullen deze bepalingen van toepassing zijn op de beoefenaars van 

een vrij beroep (de Wet Marktpraktijken wordt bij deze immers opgeheven). Echter, een afzonderlijk 

boek XIV voor de vrije beroepen zal worden ingevoegd in het Wetboek van economisch recht, 

waardoor de aparte wet voor de vrije beroepen199 zal worden opgeheven.  

 

69. Men kan de toepassing van boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende 

de beoefenaars van een vrij beroep” zien volgens het  beginsel lex specialis derogat legi generali. De 

bepalingen uit boek XIV zullen enkel van toepassing zijn op de activiteiten uitgeoefend door de vrije 

beroepsbeoefenaars in de mate dat deze activiteiten specifiek betrekking hebben op prestaties die 

kenmerkend zijn voor deze vrije beroepen. Wanneer een apotheker bijvoorbeeld zonneproducten 

verkoopt (prestaties die niet kenmerkend zijn voor zijn beroep), dan is hij onderworpen aan de 

bepalingen van boek VI.200 Bovendien zal een nieuwe definitie van het vrij beroep haar intrede doen 

in hoofdstuk 5 (definities eigen aan boek XIV), titel 2 van boek I van het Wetboek Economisch Recht. 

Volgens art. I.8, 35° WER is een beoefenaar van een vrij beroep “elke natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een 

beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de 

vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij 

of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan, en geen koopman is in de zin van artikel 1 Wetboek van 

Koophandel”. Het gaat om een begrip dat op basis van de definitie uit de Wet Marktpraktijken werd 

aangepast. Men had de bedoeling om zo goed als mogelijk het onderscheiden karakter en de 

specificiteit van het vrije beroep te benadrukken.201 Boek XIV is quasi identiek aan boek VI, gelet op 

enkele verschillen in de gebruikte terminologie en minder artikelen. Uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt trouwens dat men bij de regeling van het herroepingsrecht de bepalingen uit de 
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 GwH 9 juli 2013, nr. 99/2013; zie J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten”, 19-20; zie E. TERRYN, “De 
Richtlijn Consumentenrechten. Nieuwe reglementering op komst voor onder meer overeenkomsten op afstand 
en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten” in Jura Falconis (ed.), De wet marktpraktijken en 

consumentenbescherming toegepast in Jura Falconis Libri 16, Antwerpen, Intersentia, 2012, (29) 32 (hierna: E. 
TERRYN, “De Richtlijn Consumentenrechten. Nieuwe reglementering op komst”). 
198

 De datum van inwerkingtreding zal bij uitvoeringsbesluit worden bepaald (art. 14 wet 21 december 2013 
houdende invoeging van boek VI).  
199

 Wet 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en 
de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, BS 20 november 2002, 51.704. 
200

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, doc 53 3018/001, 23. 
201

 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2013-14, doc 53 3423/001, 17. 



28 
 

Richtlijn Consumentenrechten zo getrouw mogelijk heeft omgezet. Het herroepingsrecht zal dus 

ongeveer op dezelfde wijze geregeld zijn in boek XIV als in boek VI.202 

3.1.2. Een vergelijking met het GEKR 

70. Wat het begrip handelaar betreft, is er geen verschil in definiëring tussen de Richtlijn 

Consumentenrechten en het GEKR.203 Ook hier zal een consument niet over een herroepingsrecht 

beschikken wanneer hij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimten sluit met een 

andere privépersoon, handelend buiten diens beroepsactiviteit.204 

3.2. Consument 

71. Enkel consumenten genieten de bescherming die door de richtlijn wordt geboden.205 Een 

consument is iedere natuurlijke persoon die, met betrekking tot overeenkomsten omsloten door de 

richtlijn, handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.206 Op het eerste 

zicht lijkt deze definitie zeer duidelijk, maar toch rijzen er enkele vraagstellingen in de praktijk. Wat 

de begrenzing van het Europese consumentenbegrip betreft, speelt de rechtspraak van het Europees 

Hof van Justitie een belangrijke rol. Eerst en vooral moet het gaan om een natuurlijke persoon, 

waaruit vanzelfsprekend volgt dat een rechtspersoon geen consument kan zijn.207 Verder wordt 

vereist dat de natuurlijke persoon handelt voor privédoeleinden, waaruit men kan afleiden dat geen 

goederen of diensten mogen worden verkregen om ze te gebruiken in het kader van de professionele 

activiteit. Wanneer dit toch het geval is, dan verliest men zijn hoedanigheid van consument.208 Een 

illustratie hierbij is de kapper die een nieuwe laptop aankoopt voor gebruik in het kader van zijn of 

haar beroepsactiviteit.209 Men kijkt aldus naar de bestemming van de gekochte goederen of diensten, 

en hanteert daarbij een negatief criterium: men krijgt de hoedanigheid van consument ingeval de 

bestemming niet beroepsmatig is.210  

 

72. Soms handelt men niet zuiver voor professionele of private doeleinden, maar is er sprake van een 

gemengde doelstelling bij de aankoop van een goed of dienst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

situatie waarbij men overgaat tot de aankoop van een auto met de bedoeling om deze zowel privé 

als professioneel te gaan gebruiken. Is een persoon die deels voor zakelijke en deels voor 
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privédoeleinden contracteert, een consument? Het opmerkelijke arrest Gruber, uitgesproken door 

het Europees Hof van Justitie op 20 januari 2005211, biedt meer duidelijkheid hieromtrent. In deze 

zaak moest het Hof beslissen over de vraag of de bijzondere verwijzingsregel ten aanzien van 

consumenten uit de Brussel I-Verordening212 van toepassing was. Het Hof was van oordeel dat men 

niet handelt als een consument (en dus geen voordeel kan halen uit de specifieke regels die gelden 

voor consumentenovereenkomsten) indien men een contract sluit voor het verkrijgen van een goed 

dat deels privé en deels professioneel wordt gebruikt, tenzij wanneer het professioneel gebruik quasi 

onbetekenend of irrelevant is. Het is daarbij van geen tel dat het niet-beroepsmatige aspect 

zwaarder zou doorwegen.213 Het Hof neemt aldus een restrictieve houding aan, maar er wordt wel 

ruimte gelaten voor een gemengd gebruik. Dit had tot gevolg dat in casu de bijzondere regel voor 

consumentenovereenkomsten niet kon worden gebruikt. Heel wat auteurs zijn de mening toegedaan 

dat deze interpretatie van het consumentenbegrip kan worden doorgetrokken en toegepast met 

betrekking tot het Europees contractenrecht.214 Loos en Howells steunen hun redenering daarbij op 

het feit dat het Hof in het arrest benadrukt dat een restrictieve benadering van het 

consumentenbegrip steun vindt in de negatieve omschrijving ervan, welke men zowel in de Brussel I-

Verordening als in de Europese richtlijnen betreffende consumentenbescherming terugvindt.215 Het 

valt op zijn minst te betreuren dat de Europese wetgever zulke beperkende interpretatie hanteert en 

op die manier een omvangrijke groep het recht ontneemt om zich te beroepen op de bijzondere 

consumentenbeschermingsregels.  

 

73. Als we gaan kijken naar de overwegingen die de Europese wetgever maakt bij de Richtlijn 

Consumentenrechten, zien we toch een iets andere formulering: ingeval van een gemengde 

overeenkomst, dient men als consument te worden beschouwd indien het handelsoogmerk zo 

beperkt is dat het niet overheersend is binnen de globale context van de overeenkomst.216 Wellicht 

had men een andere, vernieuwende interpretatie van het consumentenbegrip voor ogen en worden 

ook natuurlijke personen die overwegend voor privédoeleinden handelen daaronder begrepen. Deze 

ruimere opvatting is in geen enkel opzicht tegenstrijdig met artikel 2, lid 1 Richtlijn 

Consumentenrechten. Toch moet ik erop wijzen dat het slechts gaat om een overweging zonder 

rechtskracht, en er op het Hof van Justitie aldus geen verplichting rust om deze interpretatie effectief 

toe te passen. Anderzijds kunnen de overwegingen wel een belangrijke rol spelen bij het 

interpreteren van een richtlijn. Bij wijze van voorbeeld kunnen we verwijzen naar het arrest RWE van 

21 maart 2013217. In deze zaak maakt het Hof gebruik van de overwegingen voor de interpretatie van 

de Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen, terwijl dit nochtans in strijd is met de 
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letterlijke betekenis van het bedoelde artikel. Bovendien zijn er nog andere recente instrumenten 

waarin de Europese wetgever zijn wil te kennen geeft om een ruimer consumentenbegrip te 

hanteren.218 Het valt echter moeilijk te begrijpen waarom men in de Richtlijn Consumentenrechten 

niet gewoon de term ‘overwegend’ of ‘hoofdzakelijk’ heeft toegevoegd aan de definitie van een 

consument, wat alleszins voor meer rechtszekerheid had gezorgd. 219  Zulke definitie is wel 

opgenomen in Boek I-1:105 van het Draft Common Frame of Reference (DCFR).220 

3.2.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

74. In vergelijking tot de Richtlijn Consumentenrechten, hanteerde men in de Belgische Wet 

Marktpraktijken een veel engere definitie van het begrip consument. Het ging om iedere natuurlijke 

persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten 

verwerft of gebruikt.221 Deze omschrijving had tot gevolg dat een gemengd gebruik, in tegenstelling 

tot wat hierboven wordt gesteld, werd uitgesloten. Of beter gezegd, als men een overeenkomst met 

gemengde bestemming sloot, dan kon men niet als consument worden beschouwd.222 Anderzijds is 

er wel sprake van een zekere gelijkenis, gezien beide omschrijvingen gebruik maken van het 

bestemmingscriterium (supra 28, nr. 71) om uit te maken of iemand consument is of niet. Hoe dan 

ook zal de Belgische wetgever zijn definitie van het consumentenbegrip moeten aanpassen in 

conformiteit met de Richtlijn Consumentenrechten. Men heeft daarbij twee mogelijkheden: ofwel 

vervangt men het woord ‘uitsluitend’ door ‘hoofdzakelijk’, ofwel laat men het woord ‘uitsluitend’ 

gewoon vallen uit de definitie. 

 

75. In boek I van het nieuwe Wetboek Economisch Recht vinden we een aantal algemene definities 

terug223, waaronder het begrip consument. Men heeft gekozen voor de tweede optie (supra 30, nr. 

74), en voorzichtigheidshalve dezelfde omschrijving gebruikt als in de Richtlijn. Een consument is 

iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- 

of beroepsactiviteit vallen.224 Ingevolge de verplichting van richtlijnconforme interpretatie225 is er 

aldus ruimte voor een gemengd gebruik indien het professioneel oogmerk globaal bekeken niet 

dominerend is (supra 29, nr. 73). Bovendien was het ook de bedoeling van de wetgever om de 

definitie uit te breiden tot de beroepsactiviteit van de betrokkene, indien deze activiteit zo beperkt is 
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dat ze niet overheersend is binnen de globale context van de overeenkomst. Men geeft als illustratie 

de handelaar die een kledingstuk koopt om zowel in zijn privé- als beroepsleven te dragen.226 

3.2.2. Gevolgen voor een aantal andere Europese landen 

76. Er zijn een aantal lidstaten welke er in het verleden voor hebben gekozen om ook aan een aantal 

andere personen dezelfde bescherming te bieden als voorzien in de Richtlijn Consumentenrechten 

voor aldaar gedefinieerde ‘consumenten’. Sommigen (o.a. Denemarken en Polen) hebben ervoor 

geopteerd om ook rechtspersonen die handelen voor privédoeleinden onder het consumentenbegrip 

te brengen.227 In Frankrijk is het zelfs zo dat professionelen dezelfde bescherming kunnen krijgen als 

consumenten wanneer zij een overeenkomst sluiten die geen rechtstreeks verband houdt met hun 

professionele activiteit.228 Wat deze ‘uitbreidingen’ betreft is er geen enkel probleem, gezien het gaat 

om personen die buiten het geharmoniseerde gebied vallen (supra 15, nr. 40).  

3.2.3. Een vergelijking met het GEKR 

77. De consument wordt in beide rechtsinstrumenten op dezelfde wijze gedefinieerd.229 Hoewel 

overweging 17 bij de Richtlijn Consumentenrechten kan worden gebruikt voor de interpretatie, is het 

opnieuw betreurenswaardig dat men niet voor dezelfde omschrijving heeft gekozen als opgenomen 

in het DCFR. Tenslotte is het zo dat consumenten die hoofdzakelijk handelen voor privédoeleinden 

eenzelfde nood hebben aan bescherming als consumenten die uitsluitend voor privédoeleinden 

handelen.230 

3.3. Overeenkomst op afstand  

78. Het valt op dat de Europese wetgever na al die jaren nog steeds min of meer dezelfde 

omschrijving hanteert. Twee kenmerken die deel uitmaken van de definitie uit de Richtlijn 97/7/EG, 

vinden we tevens terug in de definitie opgenomen in de Richtlijn Consumentenrechten: (1) de 

overeenkomst wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand en (2) er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een of meer middelen 

voor communicatie op afstand. Wat meteen opvalt, is de aanvulling dat de overeenkomst wordt 

gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument – wat echter voor 

zich spreekt – alsook de expliciete vermelding dat het moment van de sluiting van de overeenkomst 

zelf moet geschieden met behulp van een middel voor communicatie op afstand.231 Men sluit 

bijvoorbeeld een overeenkomst op afstand wanneer de contractsluiting gebeurt via internet of via de 

telefoon. Denk maar aan de vele kledingwinkels die een eigen website232 hebben en op die manier 
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ook online hun artikelen te koop aanbieden, alsook de gekende online verkooppunten ‘Zalando’233 en 

‘Vente-exclusive’234, waar men terecht kan voor tal van diverse merken.  

 

79. Er zijn wel een aantal categorieën overeenkomsten uitgesloten van het toepassingsgebied van de 

Richtlijn Consumentenrechten.235 De consument zal dus bij sluiting van een dergelijk contract geen 

herroepingsrecht kunnen putten uit de nieuwe Richtlijn. Het is wel mogelijk dat het herroepingsrecht 

voor de consument dan voortvloeit uit andere wetgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 

uitsluiting betreffende financiële diensten236 en timesharing237. Wat financiële diensten betreft, biedt 

de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten de consument een herroepingsrecht van 14 

kalenderdagen238, althans wanneer de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien het zou gaan 

om een consumentenkredietovereenkomst, heeft de consument een herroepingsrecht ingevolge de 

Richtlijn Consumentenkrediet239, en dit ongeacht de vraag of de overeenkomst op afstand werd 

gesloten. Ook de Richtlijn inzake Timesharing biedt de consument een herroepingsrecht van 14 

kalenderdagen240, waarbij eveneens geen rekening wordt gehouden met de manier waarop de 

overeenkomst werd gesloten.241 

3.3.1. Georganiseerd systeem  

80. Eerst en vooral moet er sprake zijn van een ‘georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand’. D.w.z. een zekere regelmaat en een organiserend kader waarbinnen de 

overeenkomsten op afstand met de consument worden gesloten. Het moet gaan om een 

permanente of gewoonlijke structuur. Wanneer slechts occasioneel een overeenkomst via mail of 

telefoon wordt gesloten met een consument, is er bijgevolg geen sprake van een overeenkomst op 

afstand zoals bedoeld in de Richtlijn Consumentenrechten.242 Het vereiste van een georganiseerd 

systeem vormt een belangrijke wijziging ten aanzien van het oorspronkelijke richtlijnvoorstel. Het 

was dus eigenlijk de bedoeling van de Commissie om de definitie van overeenkomsten op afstand, en 

bijgevolg ook de toepassing van het herroepingsrecht, uit te breiden door deze eis te laten vallen en 

slechts te kijken naar het uitsluitend gebruik van één of meer middelen voor communicatie op 

afstand door de contractpartijen.243 Bovenal gaat het om een eis die niet verenigbaar is met de 

doelstellingen welke het herroepingsrecht nastreeft (infra 69, nr. 185).244 
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81. Niet enkel door de onderneming georganiseerde systemen vallen hieronder, maar ook diegene 

die door andere derden worden aangeboden en door de desbetreffende handelaar worden gebruikt. 

Het gaat dan bijv. om een online-platform, maar geen websites die louter informatief zijn.245 Meer 

concreet bedoelt men hiermee de elektronische marktplatformen, zoals ‘eBay’246 en ‘Kapaza’247, die 

door derden worden opgezet, en waar handelaar en consument elkaar treffen met het oog op het 

sluiten van een overeenkomst.248 Het gaat om een belangrijk verschil met de Richtlijn 97/7/EG 

betreffende op afstand gesloten overeenkomsten, waar in de omschrijving van het begrip 

‘overeenkomst op afstand’ de voorwaarde was opgenomen van “een door de leverancier 

georganiseerd systeem”.249 Een visie die overeenstemt met de Richtlijn Consumentenrechten werd 

intussen wel aanvaard door het Duitse Hooggerechtshof.250 Doch wordt alle twijfel weggenomen met 

de nieuwe Richtlijn, waarin deze eis niet langer terug te vinden is.251 

3.3.2. Middel voor communicatie op afstand 

82. Tot en met inbegrip van het sluiten van de overeenkomst op afstand wordt uitsluitend gebruik 

gemaakt van communicatiemiddelen op afstand. Zonder hiervoor een uitdrukkelijke definitie op te 

nemen, heeft men wel gestipuleerd dat o.a. postorder, internet, telefoon of fax een dergelijke 

techniek uitmaken.252 Het is perfect mogelijk dat contractspartijen verschillende middelen voor 

communicatie op afstand combineren (website en telefoon bijv.) voor de onderhandeling en de 

sluiting van de overeenkomst. Het enige wat telt is dat er geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid mag 

zijn voorafgaand aan en op het ogenblik van de sluiting van het contract. Om te kunnen spreken van 

een overeenkomst op afstand maakt het dus niet uit dat partijen elkaar later zouden ontmoeten, 

bijvoorbeeld bij de betaling of de levering.253 

 

83. Enkele specifieke situaties worden aangestipt in overweging 20 van de Richtlijn, waaruit we 

kunnen afleiden dat enkel voor de onderhandelingen en de sluiting van het contract zelf een 

communicatiemiddel op afstand moet worden gebruikt.  

 

84. Stel dat ik naar de winkel stap, Krëfel bijvoorbeeld, om daar informatie te verkrijgen over een 

bepaald type stofzuiger, en later de onderhandelingen over en de sluiting van het contract via 
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internet gebeuren. Ook dan is er sprake van een overeenkomst op afstand. Dit zal niet het geval zijn 

wanneer reeds in de verkoopruimten van de handelaar werd onderhandeld over de aankoop van de 

stofzuiger of wanneer de verkoop werd geïnitieerd door een communicatiemiddel op afstand, maar 

uiteindelijk in de verkoopruimten van de handelaar werd gesloten.254 Toch is het mogelijk om te 

verdedigen dat ook wanneer men de verkoopruimten van de handelaar slechts heeft bezocht om 

informatie te vergaren, er al geen sprake meer kan zijn van een overeenkomst op afstand in de zin 

van de Richtlijn Consumentenrechten. Immers, de overweging (die bovendien op zichzelf niet 

bindend is) lijkt in strijd te zijn met de definitie in de Richtlijn zelf, die het uitsluitend gebruik van 

communicatiemiddelen op afstand verplicht stelt. Bovendien strookt de brede opvatting van de 

Europese wetgever niet met de bedoeling van het herroepingsrecht (infra 69, nr. 186).255  

 

85. Het is ook mogelijk dat men als consument door middel van een techniek voor communicatie op 

afstand een dienst of goed reserveert bij een beroepsbeoefenaar (een telefonische afspraak bij de 

kapper bijv.). Dit zou volgens de Europese wetgever geen overeenkomst op afstand uitmaken.256 

Deze stelling zonder meer verdient toch enige nuancering. Men moet de reservaties die niet bindend 

zijn voor de consument onderscheiden van de reservaties waaraan de verplichting voor de 

consument hangt om de goederen op te halen of de diensten te ontvangen. In deze laatste situatie 

zal de handelaar recht hebben op een schadevergoeding bij schending van de contractuele 

verplichting door de consument. Hier kunnen we dus wel spreken van een overeenkomst op 

afstand.257 Dit onderscheid is van belang voor de supermarkten die online reservaties mogelijk maken 

op hun website en de eigenlijke verkoop maar laten plaatsvinden bij het afhalen van de goederen.258 

In zo’n situatie kan men de specifieke beschermingsregels, zoals het herroepingsrecht voor de 

consument, omzeilen. Daarom is deze werkwijze slechts gerechtvaardigd wanneer de consument 

uiteindelijk nog steeds de aankoop kan weigeren en er op hem aldus geen verplichting rust om de 

goederen in ontvangst te nemen.259 Als daaruit een bindende contractuele verplichting voor de 

consument zou ontstaan, dan moeten we ervan uitgaan dat een echte overeenkomst op afstand 

werd gesloten.260 

3.3.3. Gevolgen voor de Belgische regeling 

86. In de Wet Marktpraktijken werd – in uitvoering van de Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand 

gesloten overeenkomsten – vereist dat er sprake is van een door de onderneming georganiseerd 

systeem van verkoop op afstand.261 Deze vereiste valt weg, met als gevolg dat het ook mag gaan om 

een door een derde georganiseerd systeem (supra 33, nr. 81). Een aanpassing van de wetgeving is 
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dan ook noodzakelijk met het oog op een verhoogde bescherming van de consument. Een 

onderneming zal immers niet langer kunnen ontsnappen aan de strengere bepalingen die gelden bij 

overeenkomsten gesloten op afstand, door zijn goederen of diensten te verkopen via een door een 

derde georganiseerd systeem.262 In het nieuwe Wetboek Economisch Recht heeft men hier rekening 

mee gehouden en de definitie in overeenstemming met de Richtlijn gebracht.263  

 

87. Ook al voorziet de Richtlijn geen afzonderlijke omschrijving van het begrip ‘techniek voor 

communicatie op afstand’, toch werd de reeds bestaande definitie uit de Wet Marktprakijken 

overgenomen in het Wetboek Economisch Recht.264 Wellicht wou men hierdoor voor een stuk aan de 

rechtszekerheid tegemoetkomen. Volgens mij gaat het nochtans om een overbodige bepaling, gezien 

reeds in de definitie ‘overeenkomst op afstand’265 wordt geformuleerd dat het moet gaan om een 

overeenkomst die wordt gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en 

consument.  

 

88. Het valt tevens op dat de Belgische (alsook de Franse) wetgever nergens uitdrukkelijk266 de regel 

heeft opgenomen dat ook wanneer men de verkoopruimten van de handelaar slechts bezoekt om 

informatie te verkrijgen, waarna de onderhandelingen over en de sluiting van het contract op afstand 

gebeuren, er nog steeds sprake is van een overeenkomst op afstand.267 Er werd reeds aangegeven 

dat deze ruime interpretatie voor discussie vatbaar is (supra 33, nr. 84).  

3.3.4. Gevolgen voor een aantal andere Europese landen 

89. De nogal strenge eis dat de overeenkomsten moeten worden gesloten in het kader van een 

georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, werd door een aantal lidstaten 

(o.a. Hongarije, de Tsjechische Republiek en Letland) achterwege gelaten bij de omzetting in hun 

nationale wetgeving van de vroegere Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten 

overeenkomsten. Dit had tot gevolg dat zij een hogere bescherming gaven aan de consument door 

het toepassingsgebied van zijn herroepingsrecht uit te breiden met overeenkomsten die eerder 

uitzonderlijk, en dus zonder enige vorm van regelmaat, door de handelaar via een techniek voor 

communicatie op afstand met de consument worden gesloten.268 Deze uitbreiding zal in de toekomst 

geen problemen opleveren. Het gaat immers om overeenkomsten die buiten het toepassingsgebied 

van de Richtlijn Consumentenrechten vallen, op welk gebied men gerechtigd blijft om op te treden 

als nationale wetgever (supra 15, nr. 40).  

3.3.5. Een vergelijking met het GEKR 

90. Dezelfde essentiële elementen kunnen worden teruggevonden in de definitie van een 

overeenkomst op afstand opgenomen in het GEKR. De overeenkomst wordt gesloten in het kader 

van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, zonder de gelijktijdige fysieke 

                                                           
262

 J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten”, 13-14. 
263

 Art. I.8, 15° WER. Ook in Frankrijk wordt de definitie uit de Richtlijn letterlijk overgenomen: art. L. 121-16 CC.  
264

 Art. 2, 22° WMPC; art. I.8, 16° WER.  
265

 Art. 2, lid 7 Richtlijn Consumentenrechten; art. I.8, 15° WER.  
266

 In de Belgische parlementaire voorbereiding is deze ruime opvatting van het begrip overeenkomst op 
afstand wel opgenomen: memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, doc 53 3018/001, 12. 
267

 R. STEENNOT, “Consumer protection with regard to distance contracts”, 417. 
268

 H. SCHULTE-NÖLKE, EC Consumer Law Compendium, Universität Bielefeld, 2008, 517. 



36 
 

aanwezigheid van handelaar en consument, en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een of 

meer technieken voor communicatie op afstand.269 De informatie die werd uiteengezet m.b.t. de 

Richtlijn Consumentenrechten, is dus ook hier van toepassing.  

3.4. Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst 

91. Het gaat in eerste instantie om iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen een handelaar en 

een consument – m.i.v. een aanbod daartoe uitgaande van de handelaar – buiten de verkoopruimten 

van de handelaar, maar in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van hen beiden. Ook wanneer de 

overeenkomst wordt gesloten in de verkoopruimten van de handelaar of met behulp van een middel 

voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel werd 

aangesproken daarbuiten, is er sprake van een dergelijke overeenkomst. Tot slot, vallen ook de 

overeenkomsten gesloten tijdens een excursie van de handelaar onder het toepassingsgebied.270 Het 

valt meteen op dat het begrip ‘verkoopruimte’ centraal staat in deze omschrijving en een begrenzing 

daarvan dus zeker aandacht verdient. Het kan zowel een onverplaatsbare ruimte als een 

verplaatsbare ruimte voor detailhandel zijn. In de eerste hypothese wordt vereist dat de handelaar 

daar permanent actief is, terwijl het voor een mobiele ruimte volstaat dat de handelaar hierin 

gewoonlijk actief is.271  

 

92. Wat deze overeenkomsten betreft, treedt er wel een belangrijke wijziging op. Terwijl in de 

Richtlijn 85/577/EEG werd vereist dat het bezoek van de handelaar niet op uitdrukkelijk verzoek van 

de consument plaatsvond272, is dit niet langer het geval in de Richtlijn Consumentenrechten273. Dus 

ook wanneer dergelijke overeenkomst bij de consument thuis wordt gesloten als gevolg van een 

uitnodiging van de handelaar door de consument (bv. Tupperware party), beschikt de consument 

over een herroepingsrecht.274  

 

93. Ter concretisering van het bovenstaande zorgen de overwegingen bij de Richtlijn voor een 

verdere verduidelijking. De overeenkomsten gesloten bij de consument thuis of op zijn arbeidsplaats 

zijn de meest voor de hand liggende illustraties. Echter, wanneer de handelaar bij de consument 

thuis komt voor een opmeting of kostenraming zonder bijkomende verplichting voor de consument, 

en een tijdje later de consument toch beslist om op basis daarvan een overeenkomst met de 

handelaar te sluiten, waarbij deze tot stand komt in de verkoopruimten van de handelaar of met 

behulp van een middel voor communicatie op afstand, dan is er geen sprake van een buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomst.275 Verder omvat het begrip verkoopruimten alle ruimten 

die voor de handelaar als permanente of gewoonlijke bedrijfsruimte dienen (supra 36, nr. 91), dit 

ongeacht de aard van de ruimte. Zowel winkels, (markt)kramen, standen op beurzen als 

bestelwagens komen in aanmerking. Ook ruimten waar de handelaar slechts tijdens het 

toeristenseizoen (bijv. in een skioord of badplaats) zijn activiteiten uitoefent, vallen eronder. 

Wanneer een derde in naam of voor rekening van de handelaar optreedt, dan worden diens 
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verkoopruimten ook als verkoopruimten in de zin van deze Richtlijn beschouwd. Wat valt er dan niet 

onder het begrip ‘verkoopruimte’? Voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals straten, 

winkelcentra, stranden, sportfaciliteiten en het openbaar vervoer.276  

3.4.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

94. Volgens de bestaande regelgeving was er slechts in de volgende drie situaties sprake van een 

overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten van de onderneming: de verkopen (1) ten huize 

van de consument of van een andere consument, of op de arbeidsplaats van de consument, (2) 

tijdens een door of voor de onderneming georganiseerde excursie, en (3) op salons, beurzen en 

tentoonstellingen, op voorwaarde dat het volledige bedrag niet ter plaatse wordt betaald en de prijs 

hoger is dan 200 euro.277 Het valt op dat de Wet Marktpraktijken een veel beperktere omschrijving 

dan de Richtlijn Consumentenrechten hanteert. De Richtlijn Consumentenrechten brengt alle 

overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten, maar in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 

handelaar en consument, onder het toepassingsgebied. Ook wanneer de consument op straat wordt 

aangesproken, waarna in de lokalen van de handelaar een contract wordt gesloten, beschikt de 

consument over een herroepingsrecht. Als gevolg van de omzetting werd in het Wetboek 

Economisch Recht de ruimere omschrijving uit de Richtlijn quasi letterlijk overgenomen.278 Ook 

worden twee uitzonderingen uit de Wet Marktpraktijken geschrapt in het Wetboek Economisch 

recht. Een eerste belangrijke beperking in de bescherming van de consument was de uitsluiting van 

het herroepingsrecht wanneer hijzelf vooraf en uitdrukkelijk gevraagd had aan de onderneming om 

langs te komen met het oog op onderhandelingen over de aankoop.279 Als gevolg van de belangrijke 

wijziging die hierboven werd uiteengezet (supra 36, nr. 92) vinden we deze uitzondering niet langer 

terug in het Wetboek Economisch recht. Dit zorgt vanzelfsprekend voor een betere bescherming van 

de Belgische consument. Ook de per se uitsluiting van de openbare verkopen280 is niet langer 

houdbaar. Men zal rekening moeten houden met de plaats van de openbare verkoop.281 

 

95. Doch is er tevens sprake van een inperking in de bescherming van de Belgische consument. Zoals 

blijkt uit overweging 22 bij de Richtlijn, kunnen ook marktkramen en stands op beurzen waar de 

handelaar gewoonlijk actief is, als verkoopruimten worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat 

verkopen op salons of beurzen niet langer als verkopen buiten de onderneming worden beschouwd. 

Als we kijken naar de Wet Marktprakijken, dan zien we dat consumenten bij overeenkomsten 

gesloten op salons of beurzen wel bescherming genieten.282 Gelet op het feit dat dergelijke 

overeenkomsten niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, wordt algemeen aanvaard 

dat lidstaten de mogelijkheid behouden om deze verkopen zelf te regelen en aldus dezelfde 

bescherming te bieden aan de consument.283 De consument zou dan toch zijn herroepingsrecht 
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kunnen uitoefenen, niettegenstaande het principe van volledige harmonisatie dat de richtlijn 

hanteert. Het is wel vereist dat men hierdoor het vrij verkeer niet nodeloos belemmert.284 De 

Belgische wetgever heeft er echter voor gekozen om de definitie uit de richtlijn zonder meer over te 

nemen.285 Bovendien neemt de FOD Economie het standpunt in dat stands op beurzen als een 

verkoopruimte – verplaatsbaar weliswaar – te beschouwen zijn, op voorwaarde dat de onderneming 

in kwestie gewoonlijk haar activiteiten in een dergelijke stand uitvoert. 

3.4.2. Een vergelijking met het GEKR 

96. Qua omschrijving is er opnieuw geen verschil tussen de Richtlijn Consumentenrechten en het 

GEKR. 286  Ook het begrip ‘verkoopruimten’ omvat exact dezelfde plaatsen in beide 

rechtsinstrumenten.287 Een belangrijke nuance die we hier kunnen maken heeft betrekking op het 

herroepingsrecht bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Afhankelijk van de keuze die 

de lidstaten maken bij de omzetting van de Richtlijn, bestaat de mogelijkheid van een nadeliger 

regime voor de consument bij een toepassing van het GEKR. Door de Europese wetgever wordt aan 

de lidstaten de mogelijkheid gelaten om de overeenkomsten buiten verkoopruimten waarbij een 

bedrag lager dan 50 euro verschuldigd is, uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn.288 

Dit terwijl het GEKR het herroepingsrecht – en dus ook de precontractuele informatieplicht – 

onmiddellijk uitsluit voor dergelijke kleine transacties. Zoals voorzien in het GEKR, moet de prijs meer 

bedragen dan 50 euro opdat de consument over een herroepingsrecht beschikt. Indien meerdere 

overeenkomsten gelijktijdig werden gesloten, moet de totale prijs hoger liggen dan 50 euro.289  

 

97. In uitvoering van de Richtlijn Consumentenrechten, heeft België van bovenstaande mogelijkheid 

geen algemene uitzondering gemaakt. Enkel de verkopen in het kader van manifestaties met een 

uitsluitend menslievend doel worden uitgesloten, voor zover beperkt tot een bedrag van 50 euro.290 

Dit betekent dat wanneer het gaat om andere grensoverschrijdende overeenkomsten, men als 

Belgische consument beter niet de keuze maakt voor de toepassing van het GEKR. Dit zou immers 

betekenen dat men sowieso geen bescherming geniet wanneer men slechts een klein bedrag 

verschuldigd is. De Franse wetgever heeft van de mogelijkheid tot uitsluiting echter geen gebruik 

gemaakt.291 Bij een keuze voor het GEKR zal de Franse consument zich dan ook in een minder goede 

situatie bevinden wat zijn herroepingsrecht betreft.  
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4. Het herroepingsrecht na de omzetting: een ingrijpende wijziging in de 

bescherming van de consument?  

98. In het kader van de herziening van het consumentenacquis werd er onder meer naar gestreefd 

om het herroepingsrecht zoveel mogelijk te standaardiseren, opnieuw ter bevordering van de 

rechtszekerheid voor consumenten en handelaars. Diverse richtlijnen kenden een herroepingsrecht 

toe aan de consument, waarbij dit herroepingsrecht op zeer uiteenlopende wijze werd geregeld. In 

het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis werd intussen al gewezen op de 

negatieve gevolgen van deze verschillen. Men heeft het dan voornamelijk over de versnippering van 

de regelgeving tussen de lidstaten onderling, als gevolg van de minimumharmonisatiemethode die 

steeds de voorkeur genoot in het verleden. Zo verschilt bijvoorbeeld de lengte van de 

herroepingstermijn, de wijze waarop men van het herroepingsrecht gebruik kan maken, en de kosten 

voor terugzending van de goederen.292 Er stelde zich dan ook een belangrijke behoefte aan een 

verdergaande harmonisatie. De uiteindelijke Richtlijn Consumentenrechten is aan deze nood slechts 

beperkt tegemoet gekomen met een regeling voor overeenkomsten op afstand en buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten.293 Ik vrees dat de ambitie van Europa voor een volledig 

eengemaakte, algemene regeling van het herroepingsrecht toekomstmuziek is.  

 

99. Het valt meteen op dat de Richtlijn Consumentenrechten geen onderscheid maakt tussen 

overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten. Het 

herroepingsrecht wordt voor beide categorieën van overeenkomsten op eenvormige wijze geregeld. 

De belangrijkste reden voor een harmonisatie van het herroepingsrecht, is de wens van de Europese 

regelgever om met eenzelfde herroepingstermijn te werken binnen de gehele Europese Unie. Men 

wil de huidige diversiteit aan termijnen op twee niveaus wegwerken: enerzijds tussen de lidstaten 

onderling, en anderzijds eenzelfde termijn opleggen voor zowel overeenkomsten op afstand als 

buiten de onderneming gesloten overeenkomsten. Dit zou een positief effect moeten hebben ten 

aanzien van de rechtszekerheid, alsook de nalevingskosten voor handelaren moeten drukken.294  

 

100. In wat volgt zal ik op dezelfde wijze tewerk gaan als in het vorige hoofdstuk (supra 25). 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: de termijn waarbinnen en de wijze 

waarop het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, het lot van de contractuele verplichtingen 

tijdens de herroepingstermijn, de gevolgen van de herroeping, de impact op aanvullende 

overeenkomsten, en tot slot de uitzonderingen op het herroepingsrecht. De regeling zoals 

opgenomen in de Richtlijn Consumentenrechten komt hierbij uitgebreid aan bod. De impact voor 

Belgisch recht zal ook in detail worden weergegeven. Doch zal ik ook een aantal andere Europese 

landen, al is het eerder summier, in mijn analyse betrekken. Daarnaast tracht ik nog het eventuele 

verschil in bescherming voor de consument met het GEKR aan te tonen. Daar waar de bepalingen in 

het GEKR volledig in overeenstemming zijn met de Richtlijn Consumentenrechten, wordt deze 

vergelijking vanzelfsprekend niet gemaakt. 
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4.1. Herroepingstermijn 

101. De consument beschikt voortaan over een termijn van 14 kalenderdagen 295  om de 

overeenkomst op afstand of buiten de onderneming te herroepen.296 Het gaat hier om een 

belangrijke wijziging van de Europese regelgever in de bescherming van de consument, die het hen 

met deze uniforme termijn in de eerste plaats een stuk eenvoudiger wil maken. Immers, in de 

voorgaande richtlijnen werd een kortere termijn – weliswaar als minimumvereiste – opgelegd. Voor 

overeenkomsten buiten verkoopruimten bedroeg deze minimumtermijn 7 (kalender)dagen297, terwijl 

voor overeenkomsten op afstand de consument een termijn van ten minste 7 werkdagen298 kreeg 

om de overeenkomst te herroepen.299  

 

102. Opdat de consument zou weten dat hij de mogelijkheid bezit om de overeenkomst te 

herroepen, moet hij daarover worden geïnformeerd. Daartoe moeten de voorwaarden, de termijn en 

de modaliteiten voor de uitoefening, alsook het modelformulier voor herroeping (opgenomen in 

bijlage I, deel B van de Richtlijn Consumentenrechten), door de handelaar op een duidelijke en 

begrijpelijke wijze worden overgebracht aan de consument.300 De bewijslast rust daarbij op de 

handelaar, die zal moeten aantonen dat hij de consument van de nodige informatie heeft 

voorzien.301 Wanneer de handelaar tekortkomt aan zijn verplichting om de consument te informeren 

over zijn herroepingsrecht, wordt de herroepingstermijn verlengd met 12 maanden.302 Men beschikt 

dan over een termijn van 1 jaar en 14 dagen om de overeenkomst te herroepen.303 Met deze limiet 

beoogt men de rechtszekerheid te waarborgen.304 Er kan evident over gediscussieerd worden of een 

verlenging van 12 maanden de handelaar niet te lang in een onzekere positie plaatst, maar anderzijds 

is die verlenging een goede remedie gezien het herroepingsrecht zijn effect (een efficiënte 

bescherming van de consument) verliest door de tekortkoming van de handelaar aan zijn 

informatieverplichting.305 Bovendien is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering 

van de goederen wanneer hij niet werd geïnformeerd over zijn herroepingsrecht.306 Zonder deze 

bepaling zou de verlenging van twaalf maanden een nutteloze tegemoetkoming voor de consument 

zijn (infra 74, nr. 200). In Boek II-5:103 van het DCFR werd ook een maximumtermijn van één jaar 

opgenomen, maar met dit verschil dat die termijn begint te lopen vanaf de sluiting van het contract. 

Indien de handelaar zijn informatieverplichting alsnog zou nakomen binnen die twaalf maanden, dan 

geldt opnieuw een termijn van 14 kalenderdagen307.308  

                                                           
295

 Overweging 41 van de richtlijn geeft aan dat alle termijnen worden uitgedrukt in kalenderdagen. 
296

 Art. 9, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. Voor consumentenkrediet en timesharing wordt dezelfde termijn 
gehanteerd.   
297

 Art. 5, 1 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
298

 Art. 6, lid 1 Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten.  
299

 E. TERRYN, “De Richtlijn Consumentenrechten. Nieuwe reglementering op komst”, 49; E. TERRYN, “Richtlijn 
2011/83/EU betreffende consumentenrechten – Nieuwe regels op komst voor de directe verkoop”, 933. 
300

 Art. 6, lid 1, h) Richtlijn Consumentenrechten. 
301

 Art. 6, lid 9 Richtlijn Consumentenrechten. 
302

 Dit in vergelijking tot de Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten, die slechts 
voorziet in een verlenging van drie maanden (art. 6). 
303

 Art. 10, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten.  
304

 Overweging 43 Richtlijn Consumentenrechten.  
305

 H.W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, Oxford, Hart Publishing, 
2010, 255. 
306

 Art. 14, lid 2 Richtlijn Consumentenrechten. 
307

 Art. 10, lid 2 Richtlijn Consumentenrechten. 



41 
 

4.1.1. Berekeningswijze 

103. Dan stelt zich de vraag hoe men deze herroepingstermijn precies berekent. Voor de 

berekeningswijze van de termijnen moet Verordening nr. 1182/71309  worden toegepast. Alle 

termijnen worden uitgedrukt in kalenderdagen, en wanneer de termijn ingaat op het ogenblik 

waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, dan mag deze dag niet in de termijn worden 

begrepen.310 De herroepingstermijn begint bijgevolg pas te lopen de dag na de levering van de 

goederen of de sluiting van het contract. De reden waarom de dag waarop de termijn aanvangt (dies 

a quo) niet mag worden meegeteld, is om ervoor te zorgen dat de consument over de volledige 

termijn beschikt. Immers, de eerste dag is nooit een volledige dag.311  

 

104. Het is van groot belang om te weten op welk moment de herroepingstermijn aanvangt. Grosso 

modo geldt de volgende regeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen overeenkomsten 

voor het verstrekken van diensten en overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen.  

a) Dienstenovereenkomst 

105. Het gaat om iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst, waarbij de handelaar 

de consument een dienst levert of zich daartoe verbindt, en de consument de prijs daarvoor betaalt 

dan wel zich ertoe verbindt om dat te doen.312 Het begrip ‘dienst’ wordt als zodanig nergens 

gedefinieerd, en dus moet men daarvoor teruggrijpen naar de algemene interpretatie uit art. 57 

VWEU (ex art. 50 EG-verdrag). In de zin van deze bepaling worden als diensten beschouwd: 

‘dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden’ en die werkzaamheden 

omvatten van industriële en commerciële aard, van het ambacht en de vrije beroepen.313   
 

106. Wat dienstenovereenkomsten betreft, start de herroepingstermijn op de dag waarop de 

overeenkomst wordt gesloten.314 Er zijn nog twee soorten overeenkomsten waarbij dit het geval is. 

Het gaat enerzijds om de overeenkomsten voor de levering van gas, water of elektriciteit, die niet 

gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, en 

anderzijds om de overeenkomsten voor stadsverwarming en digitale inhoud, die niet op een 

materiële drager wordt geleverd.315  

b) Verkoopovereenkomst 

107. Dit begrip omvat iedere overeenkomst waarbij de handelaar de eigendom van goederen 

overdraagt aan de consument of zich daartoe verbindt, en de consument de prijs daarvoor betaalt 
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dan wel zich ertoe verbindt om dat te doen.316 Met ‘goederen’ bedoelt men alle roerende 

lichamelijke zaken, waarbij het niet mag gaan om zaken die executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht. Indien water, gas en elektriciteit in een beperkt volume of in een bepaalde 

hoeveelheid voor verkoop gereed zijn gemaakt – wat doorgaans niet het geval is – zijn dit ook 

goederen.317 Ook digitale inhoud is een goed, onder de voorwaarde dat die op een materiële drager 

wordt geleverd (een cd bijv.). Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, voorziet de Richtlijn 

Consumentenrechten in een specifieke regel voor de berekening (supra 41, nr. 106). 318 

 

108. Bij verkoopovereenkomsten, vangt de termijn aan op de dag waarop de consument of een door 

hem aangewezen derde partij (zijn buur bijv.), die niet de vervoerder is319, de goederen fysiek in 

ontvangst neemt.320 Het is wel zo dat de consument kan overgaan tot de uitoefening van zijn 

herroepingsrecht van zodra hij gebonden is door een aanbod of een overeenkomst, en hij dus niet 

noodzakelijk moet wachten tot de levering van de goederen. Dit blijkt duidelijk uit de formulering dat 

de termijn 14 kalenderdagen na de levering verstrijkt.321 Men heeft hier wel rekening gehouden met 

een drietal specifieke situaties, wat de rechtszekerheid ten goede komt.322 Ten eerste gaat het om de 

situatie waarin de consument in één bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk 

worden geleverd. De termijn begint dan te lopen vanaf het moment waarop men het laatste goed 

fysiek in bezit krijgt.323 Het is echter ook mogelijk dat de levering van een goed bestaat uit 

verschillende zendingen of onderdelen. Dan zal de termijn aanvangen bij de fysieke inbezitneming 

van de laatste zending of het laatste onderdeel.324 Tot slot zijn er nog de overeenkomsten 

betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode. In tegenstelling tot 

het voorgaande, is het startpunt van de herroepingstermijn hier de fysieke inbezitneming van het 

eerste goed.325  

 

109. Wat nu met de gemengde overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen? We 

denken dan bijv. aan een gsm gekoppeld aan een abonnement, of nog een modem die meteen 

samengaat met internettoegang. Deze overeenkomsten worden als verkoopovereenkomsten 

gekwalificeerd.326 Men heeft hier gekozen voor de hoogste bescherming ten aanzien van de 

consument, wat inhoudt dat de herroepingstermijn ingaat vanaf de levering.327 Er moet geen 

rekening worden gehouden met de verhouding van beide elementen (goederen en diensten) binnen 

de overeenkomst. Het lijkt erop dat van zodra goederen worden meegeleverd, men spreekt van een 
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verkoopovereenkomst in de zin van de Richtlijn Consumentenrechten, ookal zou het aspect diensten 

hierbij zwaarder doorwegen.328 

4.1.2. Gevolgen voor de Belgische regeling 

110. In de huidige Wet Marktpraktijen – die onder meer een omzetting is van Richtlijn 85/577/EEG 

en Richtlijn 97/7/EG – gelden twee verschillende termijnen. Wat overeenkomsten gesloten buiten de 

lokalen van de onderneming betreft, geldt een herroepingstermijn van zeven werkdagen.329 Het 

spreekt voor zich dat de omzetting van de Richtlijn Consumentenrechten in het Wetboek Economisch 

Recht een opmerkelijke verhoging in de bescherming van de consument betekent, gezien de 

consument nu over een termijn van 14 kalenderdagen zal beschikken. 330  Op het vlak van 

overeenkomsten op afstand daarentegen, zal er voor de Belgische consument niets veranderen. De 

bestaande termijn van 14 kalenderdagen zal gewoon worden overgenomen in het Wetboek 

Economisch Recht.331  Wanneer de handelaar de consument bij de bevestiging van de informatie niet 

informeert over de afwezigheid van zijn herroepingsrecht, bedraagt de herroepingstermijn nu 3 

maanden, althans indien de overeenkomst op afstand werd gesloten.332 Over de toepassing van deze 

specifieke sanctie bestaat wel onenigheid in de rechtsleer. Sommige auteurs (o.a. TERRYN) 

verdedigen dat bij afwezigheid van informatie over de ontstentenis van een herroepingsrecht, geen 

bedenktermijn van drie maanden kan worden toegekend. Deze redenering vindt steun in artikel 47, § 

4 WMPC, welke bepaling juist de gevallen opsomt waarin geen herroepingsrecht (zoals toegekend 

door §§ 1 en 2) kan worden uitgeoefend door de consument. Wat de precontractuele 

informatieplicht betreft, zal de consument volgens die stelling wel over een herroepingsrecht 

beschikken indien hij niet werd geïnformeerd over de afwezigheid van een herroepingsrecht.333 Een 

tweede sanctie voorzien in de Wet Marktpraktijken, is de afgedwongen aankoop. Volgens de 

Belgische regeling is de consument ook gerechtigd om het goed of de dienst te houden zonder 

daarvoor te betalen, wanneer hij niet schriftelijk of op een duurzame drager de opgesomde 

informatie over het bestaan van zijn herroepingsrecht heeft ontvangen.334  Het gaat om een 

zwaardere remedie dan de verlenging van de bedenktermijn zoals voorzien in de Richtlijn 

Consumentenrechten. Ingevolge het principe van maximale harmonisatie moest de Belgische 

wetgever deze sanctie dan ook afschaffen, wat een verlaging van de consumentenbescherming 

impliceert. De nieuwe regeling uit de Richtlijn – een verlenging van 12 maanden – zal hier in de 

nabije toekomst toepassing vinden.335 

 

111. De Richtlijn Consumentenrechten maakt voor de aanvang van de herroepingstermijn een 

onderscheid tussen enerzijds verkoopovereenkomsten en anderzijds dienstenovereenkomsten. Voor 

verkoopovereenkomsten is dit het moment van de fysieke inbezitneming van de goederen, terwijl 

voor dienstenovereenkomsten een vroeger tijdstip geldt, namelijk de sluiting van het contract (supra 
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41, nr. 104). Als we kijken naar het systeem dat wordt gebruikt in de Wet Markpraktijken valt meteen 

op dat ook hier de Belgische wetgever heeft willen anticiperen op de nieuwe Richtlijn, althans wat de 

overeenkomsten op afstand betreft.336 In het Wetboek Economisch Recht werd de regeling uit de 

Richtlijn dan ook letterlijk overgenomen. 337  Voor overeenkomsten buiten de lokalen van de 

onderneming brengt de omzetting toch een kleine wijziging met zich mee. Immers, tot nu toe werd 

zowel voor goederen als voor diensten de ondertekening van het contract als startpunt van de 

termijn genomen.338 Voor verkoopovereenkomsten buiten de verkoopruimten zal dit meebrengen 

dat de termijn pas begint te lopen vanaf de levering van de goederen. Ook hier werd de regeling uit 

de Richtlijn zonder meer overgenomen in het Wetboek Economisch Recht.339 Uiteraard is het zo dat 

de dies a quo nooit wordt meegerekend in de termijn, maar dat is meestal af te leiden uit de 

betrokken wetsbepaling zelf. De zeer gedetailleerde regeling die voor de verkoopovereenkomsten 

werd uitgewerkt in artikel 9, lid 2, b) van de Richtlijn Consumentenrechten biedt vooral ook meer 

duidelijkheid in vergelijking tot de zeer beperkte regeling die was opgenomen in artikel 47, § 2, derde 

lid van de WMPC.340 Nog een kleine opmerking is het feit dat de Belgische wetgever de levering van 

digitale inhoud, die niet op een materiële drager wordt verstrekt (via downloading bijv.), als een 

dienst beschouwt. Dit in tegenstelling tot de Richtlijn Consumentenrechten, die voor dergelijke 

overeenkomsten een specifieke regel voorziet wat de berekening van de herroepingstermijn betreft 

(supra 41, nr. 106). Bijgevolg zal deze bijzondere regeling niet voorkomen in het Wetboek 

Economisch Recht, maar het aanvangspunt voor dienstenovereenkomsten (de sluiting van het 

contract) zal hier gelden.341  

4.1.3. Gevolgen voor een aantal andere Europese landen 

112. De Franse consument zal in de toekomst over één week extra beschikken om de overeenkomst 

op afstand of buiten de verkoopruimten te herroepen.342 De oude regeling voorzag slechts in een 

termijn van 7 dagen voor beide types van overeenkomsten.343 Ook in Nederland had men onder de 

Colportagewet – waarin de Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten is omgezet – een bedenktermijn van 8 kalenderdagen.344 Wat de overeenkomsten 

op afstand betrof, kon de Nederlandse consument de overeenkomst herroepen binnen een termijn 

van 7 werkdagen,345  waarbij deze termijn verlengd werd tot drie maanden als niet aan de 

informatieverplichting omtrent het herroepingsrecht werd voldaan.346 Dus ook hier brengt de 

omzetting van de Richtlijn Consumentenrechten een verhoging van de bescherming voor de 

consument met zich mee.  
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113. Wanneer en tot zolang de consument niet of gebrekkig werd geïnformeerd over zijn 

herroepingsrecht, was het in Duitsland zo dat de herroepingstermijn onbeperkt kon worden 

verlengd.347 In het licht van de nieuwe regelgeving zal de Duitse wetgever deze uitgebreide 

bescherming moeten terugschroeven tot een verlenging van maximaal één jaar, zoals in de Richtlijn 

is voorzien.348  

4.1.4. Een vergelijking met het GEKR 

114. Het GEKR voorziet ook in een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. 349  Om het 

aanvangspunt te bepalen gebruikt men wel een iets andere formulering. Zo spreekt men over de dag 

waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen, terwijl de Richtlijn bepaalt dat de 

herroepingstermijn voor verkoopovereenkomsten start wanneer de consument de goederen fysiek 

in bezit neemt350. Dit verschil in verwoording heeft echter geen praktische gevolgen. De Richtlijn 

Consumentenrechten voegt er wel aan toe dat ook een door de consument aangewezen derde partij 

de goederen fysiek in bezit kan nemen opdat de herroepingstermijn zou starten. Wat 

dienstenovereenkomsten betreft, zal het GEKR slechts toepassing vinden wanneer het gaat om 

verbonden diensten351, zoals onderhoud of herstel bijvoorbeeld. De regels voor de berekening zijn in 

geval van zo’n gemengde overeenkomst dezelfde als voor verkoopovereenkomsten. Als we 

terugblikken op de Richtlijn, zien we dat men ook daar voor dezelfde oplossing heeft gekozen.352 Met 

dit verschil dat in de visie van het GEKR het grootste gewicht zal moeten uitgaan van de verkoop. Nog 

een verschil is te vinden in de specifieke regel dat de herroepingstermijn begint te lopen vanaf de 

sluiting van het contract betreffende verbonden diensten, in het geval deze overeenkomst wordt 

gesloten na de levering van de goederen.353 Het gaat hier om een inconsistentie, gezien de definitie 

van een ‘verbonden dienst’354 vereist dat deze afzonderlijke overeenkomst minstens gelijktijdig met 

de koopovereenkomst wordt gesloten.355 

4.2. Wijze van uitoefening 

115. Als de consument wil overgaan tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht, dan moet hij 

ervoor zorgen dat hij voor het verstrijken van de herroepingstermijn de handelaar op de hoogte 

brengt van deze beslissing.356 Ook hier heeft de Europese wetgever rekening gehouden met de 

terminologie en niet gesteld dat de consument zijn herroepingsrecht moet uitoefenen gedurende de 

bedenktermijn, wat de indruk zou kunnen wekken dat men niet mag herroepen alvorens de 

herroepingstermijn is aangevat. Men hoeft dus zeker niet te wachten tot de levering van de 
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goederen om zijn overeenkomst te herroepen.357 Voor de uitoefening van het herroepingsrecht 

wordt gebruik gemaakt van de verzendtheorie.358 Dit betekent dat het tijdstip van de verzending 

doorslaggevend is. Wanneer de consument zijn beslissing tot herroeping verzendt binnen de termijn 

is er bijgevolg sprake van een tijdige herroeping.359 Het maakt dus niet uit dat de handelaar pas na 

het einde van de bedenktermijn de mededeling ontvangt.  

 

116. De herroeping kan op twee mogelijke manieren vorm worden gegeven. In de eerste plaats kan 

men gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (door de handelaar aan de consument 

verstrekt in het kader van zijn informatieplicht 360 ). 361  Dit geharmoniseerd modelformulier 

(opgenomen in bijlage I, deel B van de Richtlijn) vereenvoudigt het herroepingsproces en bevordert 

de rechtszekerheid voor handelaar en consument.362 Het is dan ook de bedoeling dat de lidstaten 

geen bijkomende vormvereisten (zoals een bijzondere lettergrootte of omkadering) opleggen ten 

aanzien van het modelformulier. 363  Een tweede mogelijkheid die, in tegenstelling tot het 

oorspronkelijke richtlijnvoorstel364, aan de consument wordt gegeven is het afgeven van een andere 

ondubbelzinnige verklaring aan de handelaar.365 Ook hier mogen de lidstaten geen aanvullende 

formele voorschriften opleggen, gelet op het principe van maximale harmonisatie dat de Richtlijn 

hanteert. Problematisch is echter dat het woord ‘afgeven’ wordt gebruikt in de Nederlandstalige 

versie.366 Men denkt hierbij eerder aan het overhandigen van een brief of althans een duurzame 

drager.367 Toch zou een telefoontje of mondelinge uiting van de wil om de overeenkomst te 

herroepen moeten volstaan. Nochtans kan een duurzame gegevensdrager wenselijk zijn, gezien de 

consument zal moeten bewijzen dat hij werkelijk vóór het einde van de termijn is overgegaan tot 

herroeping.368 Mijns inziens verdient een aangetekende brief hier de voorkeur, omdat dit het beste 

bewijsmiddel oplevert voor de consument en er op die manier achteraf geen discussie kan ontstaan. 

 

117. Het is ook mogelijk, en dus geenszins verplicht, dat de consument het modelformulier of een 

andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch invult op de website van de handelaar en vervolgens 

opstuurt naar hem. Wanneer de handelaar deze mogelijkheid biedt aan de consument, dan is hij 

verplicht om zonder uitstel de ontvangst van de herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijv. 

een e-mail) te bevestigen aan de consument.369 
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118. Wat niet volstaat om de overeenkomst op een geldige wijze te herroepen, is het louter 

terugsturen van de goederen.370 Dit moet steeds samengaan met een duidelijke verklaring van de 

consument.371 In het DCFR is deze mogelijkheid wel voorzien (Boek II-5:102).372 

4.2.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

119. Zowel wat overeenkomsten op afstand als buiten de verkoopruimten betreft, wordt de 

verzendtheorie (supra 45, nr. 115) die reeds was opgenomen in de Wet Marktpraktijken373 

overgenomen in het Wetboek Economisch Recht374. Wat ook opvalt is dat de Belgische wetgever 

ervoor heeft gekozen om exact de bewoordingen van de Richtlijn over te nemen wat de wijze van 

kennisgeving betreft. Ook hier spreekt men over het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring als 

mogelijkheid voor de consument om zijn wil tot herroeping te uiten.375 Het valt te betreuren dat men 

zich niet heeft aangesloten bij de Engels- en Franstalige versie van de Richtlijn.  

 

120. De Wet Marktpraktijken bevat voor overeenkomsten of afstand geen formele vereisten wat de 

uitoefening van het herroepingsrecht betreft. De consument kan op gelijk welke wijze, en dus zelfs 

mondeling, de overeenkomst herroepen.376 Hier is er dus niet echt een probleem, doch moeten de 

mogelijkheden voorzien door de Richtlijn Consumentenrechten worden opgenomen in de nationale 

wetgeving, wat intussen gebeurd is in het Wetboek Economisch Recht.377 Voor overeenkomsten 

gesloten buiten de lokalen van de onderneming daarentegen, moet de herroeping worden 

meegedeeld bij een ter post aangetekende brief.378  Gezien de Richtlijn Consumentenrechten geen 

geschrift verplicht stelt om de overeenkomst te herroepen, moet deze vormvereiste worden 

geschrapt. In het Wetboek Economisch Recht werd ook voor dit soort overeenkomsten overgenomen 

wat in artikel 11, lid 1 van de Richtlijn Consumentenrechten staat beschreven.379 

4.3. Prestaties en/of betaling gedurende de bedenktermijn 

121. Mag men de handelaar tijdens de bedenktermijn verbieden om zijn goederen te leveren of 

diensten te verstrekken? En is het mogelijk om aan de consument het verbod op te leggen om een 

voorschot of de prijs daarvoor te betalen gedurende de herroepingstermijn? Met andere woorden, 

wat is het lot van de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst welke op 

afstand of buiten verkoopruimten werd gesloten?  
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122. In dit verband bepaalt de Richtlijn Consumentenrechten dat de lidstaten geen van beide 

partijen mogen verbieden om hun contractuele verplichtingen na te leven tijdens de 

herroepingstermijn. Dit verbod moet wel genuanceerd worden wat buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten betreft. Voor dergelijke overeenkomsten is het toegelaten dat de lidstaten die een 

bestaand verbod kennen voor de handelaar om de betaling door de consument te innen gedurende 

een bepaalde periode na de sluiting van het contract, dit verbod mogen behouden.380 Het is dus niet 

zo dat men een nieuw verbod nu nog mag invoeren, vermits er duidelijk in de Richtlijn staat dat het 

slechts mag gaan om de handhaving van een bestaand nationaal verbod.381 

4.3.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

123. Bij de invoering van de Wet Marktpraktijken werd het verbod voor de handelaar om bij 

overeenkomsten op afstand een voorschot of betaling te eisen van de consument vóór het einde van 

de bedenktermijn, niet langer behouden. 382  Volgens het Hof van Justitie ging het om een 

disproportionele beperking van het vrij verkeer indien de regel zo werd geïnterpreteerd dat hij ook 

een verbod inhield voor de handelaar om aan de consument zijn kredietkaartnummer te vragen ten 

titel van garantie. 383 Als reactie op deze rechtspraak, heeft de Belgische wetgever het verbod volledig 

uit de wetgeving geschrapt. Het is duidelijk dat men hier heeft willen anticiperen op de Richtlijn 

Consumentenrechten.384 

 

124. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten bestond tot op vandaag in de Wet 

Marktpraktijken het verbod voor de handelaar om van de consument een voorschot of betaling te 

eisen of aanvaarden (ook als de consument vrijwillig wil betalen) gedurende de bedenktermijn.385 Dit 

verbod mag overeenkomstig de Richtlijn Consumentenrechten worden behouden in het Wetboek 

Economisch Recht. Men heeft de terminologie wel lichtjes aangepast bij de omzetting van de 

Richtlijn. Er wordt nu gesteld dat van de consument geen voorschot of betaling mag worden geëist of 

ontvangen, en dit voor een periode van 7 werkdagen na de sluiting van de overeenkomst. Bovendien 

geldt het verbod niet voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten in salons, beurzen en 

tentoonstellingen.386 Naar mijn mening heeft de Belgische wetgever nog meer verwarring geschept 

met de vervanging van het woordje ‘aanvaarden’ door ‘ontvangen’. De Richtlijn 

Consumentenrechten spreekt over een verbod om te ‘innen’ en men had beter hetzelfde woord 

gebruikt. Men is wel voorzichtig geweest met te stellen dat het verbod geldt voor 7 werkdagen, wat 

verstandig is nu volgens de Europese wetgever het verbod slechts mag gelden gedurende een 

bepaalde periode. De verlenging van de herroepingstermijn van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen 

zou anders een evenredige verlenging van het bedoelde verbod met zich meebrengen, wat een 

nodeloos vervelende situatie zou creëren voor ondernemingen. Toch vind ik persoonlijk dat het 

behoud van dit verbod van essentieel belang is voor de bescherming van de consument, dit om 

ervoor te zorgen dat de toekenning van een herroepingsrecht nuttig effect ressorteert (infra 75, nr. 
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203). Een tweede verbod, dat ingevolge de omzetting van de Richtlijn wel moest worden afgeschaft, 

is de regel dat geen diensten mogen worden geleverd voor het verstrijken van de bedenktermijn.387 

4.3.2. Een vergelijking met het GEKR 

125. Ten aanzien van overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming, mogen 

lidstaten (waaronder België388) die op het ogenblik van de aanneming van de richtlijn een verbod 

kennen voor de handelaar om tijdens de bedenktermijn enige betaling te ontvangen van de 

consument, dit behouden.389 In het GEKR zien we dat de handelaar alle kosten die de consument 

heeft gemaakt moet terugbetalen bij een uitoefening van zijn herroepingsrecht390, waaruit we 

kunnen afleiden dat er geen verbod rust op de handelaar om tijdens de herroepingstermijn 

betalingen te ontvangen. Dus ook hier zien we dat er een potentiële vermindering van bescherming 

voor de consument bestaat bij een keuze voor het GEKR.391 Het is echter mogelijk om te verdedigen 

dat het aspect betaling tijdens de herroepingstermijn buiten het toepassingsgebied van het GEKR valt, 

aangezien dit niet expliciet wordt geregeld in het GEKR. Als men – met deze argumentatie in het 

achterhoofd – gekozen heeft voor het GEKR terwijl Belgisch recht van toepassing is op de 

overeenkomst, zal de handelaar toch rekening moeten houden met het nationaal Belgisch verbod, en 

geen betaling mogen ontvangen van de consument.392  

4.4. Gevolgen van de uitoefening 

126. De uitoefening van het herroepingsrecht heeft in de eerste plaats tot gevolg dat de contractuele 

relatie een einde neemt. Partijen zijn niet langer verplicht om de overeenkomst op afstand of de 

buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren.393 De handelaar moet de goederen niet 

leveren of de diensten niet verstrekken, en de consument is niet gehouden tot betaling.394 In het 

geval de consument slechts een aanbod had gedaan, kan men niet worden gedwongen om een 

overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten te sluiten.395  

 

127. Het is natuurlijk wel denkbaar dat de goederen of diensten al werden geleverd en/of de betaling 

reeds werd verricht tijdens de herroepingstermijn (supra 48, nr. 122). Juist daarom gaan we de 

verplichtingen in hoofde van de handelaar en de consument bij herroeping van dichterbij bekijken. 

Echter, wanneer de consument wil dat de handelaar de verrichting van diensten of de levering van 

water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een 
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bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming, aanvangt tijdens de herroepingstermijn, moet de 

handelaar eisen dat de consument hem daar uitdrukkelijk om verzoekt.396 

4.4.1. Verplichtingen van de handelaar 

128. Wanneer de herroeping heeft plaatsgevonden, moet de handelaar alle van de consument 

ontvangen betalingen uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij kennis nam van de beslissing 

tot herroeping, terugbetalen. Deze terugbetaling moet geschieden met hetzelfde betaalmiddel als 

door de consument werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk met 

een ander betaalmiddel heeft ingestemd en deze terugbetaling voor hem geen extra kosten 

oplevert.397 Dit betekent dat wanneer de consument de aankoop met cash geld betaalde, de 

handelaar zal moeten terugbetalen in cash geld, tenzij de consument er uitdrukkelijk mee akkoord 

gaat dat men d.m.v. een bon terugbetaalt.398 Het vereiste van uitdrukkelijke instemming heeft tot 

gevolg dat zulke toestemming niet in de algemene contractvoorwaarden kan worden opgenomen.399 

 

129. Op de handelaar rust bovendien de verplichting om ook de leveringskosten terug te betalen.400 

Enkel de kosten van terugzending mogen worden aangerekend aan de consument, terwijl de initiële 

verzendingskosten ten laste van de handelaar zijn bij de uitoefening van het herroepingsrecht.401 

Echter, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere, duurdere leveringswijze (bijv. 

expreslevering) heeft gekozen, terwijl de handelaar de goedkopere, algemeen aanvaarde 

standaardlevering had voorgesteld, zal hij die bijkomende kost zelf moeten dragen.402  

 

130. Bovendien mag de handelaar wachten met de terugbetaling tot hij de goederen heeft 

teruggekregen of de consument heeft aangetoond dat hij ze heeft teruggezonden. Dit geldt uiteraard 

niet wanneer de handelaar heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen.403 Het bewijs van 

verzending kan door de consument worden geleverd door bijvoorbeeld een kopie van het 

verzendbewijs of van de vrachtbrief naar de handelaar op te sturen.404 Wanneer de handelaar niet 

tijdig terugbetaalt, dan wordt de sanctie bepaald in overeenstemming met het nationaal recht dat in 

de lidstaten van toepassing is.405 

4.4.2. Verplichtingen van de consument 

131. Voor de bespreking van de verplichtingen die rusten op de consument bij de uitoefening van 

zijn herroepingsrecht, moeten twee types van situaties apart worden behandeld. Eerst gaan we de 

situatie bekijken waar tijdens de herroepingstermijn goederen werden geleverd. De tweede situatie 

heeft betrekking op de uitvoering van diensten tijdens de bedenktermijn, alsook de levering van 

water, gas of elektriciteit (die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een 
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bepaalde hoeveelheid) of van digitale inhoud (anders dan op een materiële drager) tijdens de 

bedenktermijn. Voor gemengde overeenkomsten, die zowel goederen als diensten betreffen, moet 

een opsplitsing worden gemaakt tussen het element levering van goederen en het element 

uitvoering van diensten tijdens de herroepingstermijn, en zal voor beide aspecten afzonderlijk de 

passende regeling worden toegepast.406  

a) Verkoopovereenkomst 

132. Bij de herroeping van een verkoopovereenkomst, is de consument verplicht om uiterlijk 14 

kalenderdagen na de mededeling van zijn herroepingsbeslissing aan de handelaar407, de goederen 

terug te sturen of te overhandigen aan de handelaar of een persoon die door de handelaar is 

gemachtigd om de goederen te ontvangen, tenzij de handelaar aangeboden heeft om de goederen 

zelf af te halen. Ook hier geldt de verzendtheorie voor het in acht nemen van de termijn (supra 45, nr. 

115), gezien het volstaat dat men de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn.408 Het 

is dus niet nodig dat de handelaar de goederen ook effectief ontvangt binnen de termijn van 14 

kalenderdagen. Wanneer de consument tekortkomt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 

herroeping, bepaalt het nationaal recht van de lidstaten welke sanctie van toepassing is.409 

 

133. De consument draagt enkel de rechtstreekse kosten verbonden aan het terugzenden van de 

goederen, tenzij de handelaar ermee instemt deze kosten zelf te dragen of hij heeft nagelaten de 

consument daarover te informeren.410 Het gaat om de kosten die noodzakelijk zijn om het transport 

van de goederen naar de handelaar te realiseren. 411  Voor buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten geldt de regel dat indien de goederen bij de consument thuis werden geleverd ten 

tijde van de sluiting van het contract, de handelaar deze op eigen kosten afhaalt als ze door hun aard 

niet per gewone post kunnen worden teruggezonden.412  

 

134. Het is mogelijk dat de gekochte goederen een waardevermindering ondergaan tijdens de 

bedenktermijn. De consument wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, op voorwaarde dat de 

waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen op een manier die verder 

gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.413 In 

het arrest Messner werd door het Europees Hof van Justitie, ten aanzien van de overeenkomsten op 

afstand, al eerder de stelling ingenomen dat een vergoeding voor het gebruik van de goederen 

tijdens de herroepingstermijn slechts gerechtvaardigd is wanneer de consument het goed heeft 

gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met de beginselen van burgerlijk recht, zoals die van de 
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goede trouw of de ongerechtvaardigde verrijking (overweging 26). Wanneer de consument het goed 

slechts heeft gekeurd en uitgeprobeerd, mag geen compenserende vergoeding worden gevraagd, dit 

gelet op de bedoeling van het herroepingsrecht (overweging 24).414 Het is de consument dus 

toegelaten om de goederen uit de verpakking te halen en ze vervolgens te testen, zonder dat 

hiervoor een vergoeding moet worden betaald. De handelaar zal moeten bewijzen dat de consument 

het goed effectief heeft gebruikt, en aldus een compenserende vergoeding is verschuldigd. Het zal 

voor hem gemakkelijk zijn om bijv. het gebruik van een auto te bewijzen, omdat deze immers een 

kilometerteller heeft. Maar hoe moet hij bewijzen dat de consument een trui twee dagen heeft 

gedragen?415  

 

135. De regels uit het Messner-arrest werden aldus gecodificeerd in de Richtlijn 

Consumentenrechten.416 Toch lijkt de Richtlijn Consumentenrechten verder te gaan, omdat men stelt 

dat de consument wel alles mag doen om de werking van de goederen vast te stellen. Het is dus 

toegelaten om bijv. een film af te spelen met een Dvd-speler. Ook is er een belangrijk verschil in de 

bepaling van de vergoeding. Terwijl volgens het Hof van Justitie een vergoeding kon worden 

gevraagd voor het effectief gebruik van de goederen (gekoppeld aan het voordeel dat de consument 

daaruit haalt) tijdens de herroepingstermijn, stelt de Richtlijn Consumentenrechten de consument 

aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen (gekoppeld aan het verlies voor de 

handelaar).417 Uiteraard kan een vergoeding voor de waardevermindering een stuk hoger liggen, 

alsook serieus verschillen per lidstaat. De goederen worden immers tweedehands door het gebruik 

ervan tijdens de herroepingstermijn.418  

 

136. Tot slot moeten in het kader van deze bespreking nog twee bedenkingen worden gemaakt. 

Vooreerst stelt zich de vraag wie het risico draagt indien de goederen beschadigd of verloren geraken 

gedurende de herroepingstermijn buiten de wil of het toedoen van de consument (bijv. door brand, 

diefstal of hagel), waarna de consument overgaat tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Een 

tweede belangrijke aansprakelijkheidsvraag heeft betrekking op het risico dat de goederen 

beschadigd of kwijt raken tijdens het transport. Wie draagt de gevolgen in het geval dat er iets fout 

loopt bij het terugzenden van de goederen naar de handelaar?  

 

137. Er zijn drie mogelijke visies die een antwoord kunnen bieden op deze twee 

aansprakelijkheidsproblemen. Men zou kunnen argumenteren dat de handelaar dit risico draagt, 

gelet op het feit dat de consument in geen enkel opzicht aansprakelijk kan worden gesteld als gevolg 

van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.419 Een tweede visie die het risico bij de consument legt, 

is de toepassing van de bepaling betreffende de risico-overgang, die stelt dat het risico van verlies of 

beschadiging overgaat op de consument op het ogenblik waarop hij of een door hem aangewezen 
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derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.420 Volgens Prof. Dr. 

Steennot is deze bepaling evenwel niet langer van toepassing na de uitoefening van het 

herroepingsrecht door de consument, en hij staaft die mening met twee argumenten. Enerzijds heeft 

deze bepaling voornamelijk tot doel om ervoor te zorgen dat de consument het risico voor het 

overbrengen van de goederen van de handelaar tot bij hem, niet draagt. Het is geenszins de 

bedoeling om hiermee de gevolgen van de herroeping te regelen. Anderzijds zegt dit artikel ook niets 

over de overgang van het risico bij terugzending van de goederen naar de handelaar. Het kan niet de 

intentie geweest zijn van de wetgever dat de consument blijvend zou instaan voor het risico, ook 

nadat de handelaar de goederen terug fysiek in zijn bezit heeft gekregen als gevolg van de 

uitoefening van het herroepingsrecht.421 Een derde en laatste visie (die wordt gesteund door Prof. Dr. 

Steennot) neemt als uitgangspunt dat de Richtlijn Consumentenrechten niets bepaalt omtrent verlies 

of beschadiging door overmacht, wat zou betekenen dat men moet kijken naar de nationale 

principes van burgerlijk recht die van toepassing zijn op de overeenkomst.422  

b) Diensten, water, gas, elektriciteit en digitale inhoud 

138. Wanneer diensten reeds gedeeltelijk werden gepresteerd tijdens de bedenktermijn, moet de 

consument de handelaar een bedrag betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd. Dit 

evenredige bedrag wordt berekend op grond van de totale prijs, zoals die is overeengekomen in het 

contract. Als de totale prijs excessief is, wordt het bedrag berekend op grond van de markwaarde van 

de geleverde prestatie. De marktwaarde moet worden vastgesteld door vergelijking met de prijs van 

een gelijkwaardige dienst, uitgevoerd door andere handelaren op het tijdstip van sluiting van de 

overeenkomst.423 Dezelfde regeling geldt voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet 

gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of voor de 

levering van stadsverwarming.424 

 

139. Nochtans zijn er twee situaties waarin de consument de kost van de geleverde dienst niet zal 

moeten betalen. In de eerste plaats wanneer de handelaar heeft nagelaten om de consument te 

informeren over zijn herroepingsrecht of over de verplichting om een redelijke vergoeding te betalen 

voor de geleverde diensten tijdens de herroepingstermijn. Daarnaast ook wanneer de consument 

niet uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van de dienst te beginnen tijdens de 

herroepingstermijn. Deze uitzonderingen gelden ook voor de levering van water, gas of elektriciteit, 

die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in beperkte volumes of in een bepaalde hoeveelheid, of 

van stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.425 Verder draagt de consument in drie gevallen 

geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud (die niet op een materiële 

drager is geleverd). Dit is het geval wanneer de consument geen voorafgaande en uitdrukkelijke 

toestemming heeft gegeven voor het begin van de uitvoering tijdens de bedenktermijn, alsook 

wanneer de consument niet heeft erkend dat hij zijn recht op herroeping verliest bij het geven van 
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zijn toestemming. Tot slot is dit eveneens zo wanneer de handelaar heeft nagelaten de bevestiging 

van de gesloten overeenkomst te verstrekken aan de consument.426 

4.4.3. Gevolgen voor de Belgische regeling 

140. De gevolgen van de herroeping werden in de Wet Marktpraktijken nauwelijks geregeld in 

vergelijking tot de uitgebreide regeling die de Richtlijn Consumentenrechten omvat. Voor 

overeenkomsten op afstand werd wel bepaald dat de onderneming bij herroeping gehouden is tot 

terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten, en waarbij deze 

terugbetaling moest plaatsvinden uiterlijk binnen dertig dagen volgend op de herroeping.427 Deze 

termijn voor de terugbetaling werd ingekort tot 14 kalenderdagen in uitvoering van de Richtlijn.428 

Voor overeenkomsten buiten verkoopruimten geldt een verbod op betaling tijdens de bedenktermijn, 

zodoende dat het Belgisch recht hier geen termijn voor terugbetaling voorziet.429 

 

141. Nieuw voor Belgisch recht, is de regel die voorziet in een bescherming van de handelaar430, en 

volgens dewelke de onderneming mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft 

teruggekregen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft 

teruggezonden.431 Bovendien omvat het Belgisch recht geen specifieke regel in geval van laattijdige 

betaling door de handelaar. Hier zullen de algemene regels inzake laattijdige betaling van 

geldsommen toepassing vinden, wat inhoudt dat een vergoeding berekend volgens de wettelijke 

interestvoet verschuldigd zal zijn.432 Ook de verplichting voor de consument om de goederen terug te 

zenden of te overhandigen bij uitoefening van zijn herroepingsrecht, is nieuw.433 Het valt op dat de 

Belgische wetgeving eveneens geen specifieke sanctie bevat voor het geval de consument zijn 

verplichting niet nakomt. Daar is echter geen noodzaak toe omdat de handelaar mag wachten met 

de terugbetaling zolang hij geen zekerheid heeft dat de goederen onderweg zijn.434  

 

142. Het principe dat de consument moet instaan voor de rechtstreekse terugzendingskosten van de 

goederen, bestond in België reeds voor overeenkomsten op afstand.435 De nieuwe regeling bevat 

deze verplichting zowel voor overeenkomsten op afstand als voor buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten.436 Indien de handelaar de consument niet heeft meegedeeld dat hij de directe 

kosten van terugzending moet betalen, zal de handelaar deze kosten op zich moeten nemen.437 Deze 

sanctie stond reeds in de Wet Marktpraktijken voor overeenkomsten op afstand, met dit verschil dat 

ze ook geldt indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan de beschrijving van het aanbod 

of wanneer andere informatieverplichtingen niet werden vervuld.438 Het is onduidelijk of het principe 
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van maximumharmonisatie tot gevolg heeft dat men deze sanctie niet langer kan toepassen op een 

schending van de overige informatieverplichtingen. 439  De WMPC werd intussen aangepast in 

conformiteit met de Richtlijn Consumentenrechten, met een inperking van de bescherming tot 

gevolg. 

 

143. Een wijziging die belangrijke financiële gevolgen heeft voor de consument is de overstap van 

een gebruiksvergoeding440 naar een vergoeding voor de waardevermindering441 die de goederen 

ondergaan als gevolg van een effectief gebruik ervan tijdens de herroepingstermijn (supra 52, nr. 

135). Zoals werd gesteld, keren de goederen naar de handelaar terug als tweedehandsgoederen wat 

meteen een enorm verlies voor deze laatste impliceert. In België, zal een auto bij gebruik tijdens de 

bedenktermijn bijvoorbeeld meteen met 10 of zelfs 20% in waarde dalen.442 

 

144. In het kader van deze bespreking is het ook interessant om het volgende mee te delen. Wat de 

vraag naar aansprakelijkheid betreft voor het risico dat de goederen beschadigd of verloren geraken 

door onvoorzienbare omstandigheden (overmacht) tijdens de herroepingstermijn, wordt naar 

Belgisch recht een oplossing aangevoerd die in lijn ligt met het DCFR. Dit gelet op de vergetelheid van 

de Europese wetgever om deze situatie expliciet te regelen in de Richtlijn Consumentenrechten 

(supra 52, nr. 136). In België neemt men de stelling in dat de handelaar het risico draagt, tenzij 

wanneer de consument de goederen niet met redelijke zorg heeft behandeld. Ook in het DCFR (Boek 

II-5:105) wordt gesteld dat de consument niet aansprakelijk is voor verlies of beschadiging van de 

goederen tijdens de bedenktermijn, onder de voorwaarde dat hij met redelijke zorg heeft getracht 

om het verlies of de beschadiging/vernieling te voorkomen.443 

 

145. Een zeer belangrijke wijziging heeft betrekking op het begin van de uitvoering van diensten met 

instemming van de consument tijdens de herroepingstermijn. Dit had m.b.t. overeenkomsten op 

afstand tot gevolg dat de consument zijn herroepingsrecht kwijt was.444 De nieuwe regeling zal dus 

de bescherming van de consument uitbreiden, nu onder de Richtlijn Consumentenrechten de 

consument zijn herroepingsrecht bij een begin van uitvoering tijdens de bedenktermijn behoudt, 

onder de voorwaarde dat hij de reeds geleverde prestatie pro rata vergoedt.445 

4.4.4. Gevolgen voor een aantal andere Europese landen 

146. In uitvoering van overweging 48 en artikel 24 van de Richtlijn Consumentenrechten (supra 50, 

nr. 130), werd in Frankrijk een specifieke regel ter bescherming van de consument ingevoerd. Bij een 

laattijdige terugbetaling door de handelaar van de reeds betaalde sommen (door de consument 

tijdens de bedenktermijn), wordt het door de handelaar verschuldigde bedrag verhoogd met een 

bepaald percentage (1, 5, 10, 20 of 50%) afhankelijk van de lengte van het uitstel. Indien de 
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terugbetaling meer dan 80 dagen uitblijft, wordt de vergoeding voor het begin van elke nieuwe 

maand uitstel verhoogd met 5%, met als maximum de totaalprijs van het product.446 Echter, voor een 

tekortkoming van de consument aan zijn verplichting om de goederen terug te sturen bij herroeping, 

is geen specifieke sanctie opgenomen in de Franse wetgeving. Een specifieke sanctie in het voordeel 

van de handelaar wordt hier niet noodzakelijk geacht (supra 54, nr. 141).447  

 

147. Volgens Duits recht moet de consument niet instaan voor de kosten van terugzending zodra de 

prijs van de goederen meer dan 40 euro bedraagt. Wanneer de prijs lager is dan 40 euro, hebben 

partijen de mogelijkheid om overeen te komen dat de consument de terugzendingskosten betaalt. 

Die mogelijkheid betekent eveneens dat wanneer niets werd overeengekomen, de consument niets 

verschuldigd zal zijn.448 Deze toch wel zeer gunstige regel voor de consument is niet langer houdbaar 

in het licht van wat de nieuwe Richtlijn bepaalt. Daarenboven zal ook in Duitsland de overstap naar 

een vergoeding voor de waardevermindering – bij gebruik van de goederen door de consument 

tijdens de herroepingstermijn – ongunstige financiële gevolgen hebben voor de consument. De 

vergoeding voor het gebruik van een wagen bijvoorbeeld, werd door de Duitse rechtbanken 

berekend in functie van het aantal verwachte kilometers dat die wagen in totaliteit zou kunnen rijden. 

Zo moest men bij gebruik van een auto waarmee men in totaal 200.000 km kan rijden, een 

vergoeding van 0,5% van de aankoopprijs per 1000 km (dat men ermee rijdt tijdens de 

bedenktermijn) betalen.449 Dit terwijl een auto op de Duitse markt gemakkelijk 10 tot 15% in waarde 

daalt bij een gebruik ervan tijdens de herroepingstermijn.450 De Duitse regeling bevat ook een meer 

consumentvriendelijke regel die de handelaar verplicht om de consument te informeren over de 

financiële gevolgen van het normaal gebruik tijdens de herroepingstermijn.451 Gezien de Richtlijn 

slechts een verplichting opneemt voor de handelaar om de consument te informeren over zijn 

herroepingsrecht452 , kan men volgens mij geen verdergaande verplichtingen in de nationale 

wetgeving opnemen.  

4.5. Lot van de aanvullende overeenkomsten 

148. Wanneer de consument overgaat tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht, dan heeft dit 

niet enkel tot gevolg dat de hoofdovereenkomst een einde neemt, maar ook de aanvullende 

overeenkomsten worden daardoor automatisch beëindigd, zonder kosten voor de consument.453 

Maar wat is nu precies een ‘aanvullende overeenkomst’? Volgens de Richtlijn gaat het om een 

overeenkomst waarbij een consument goederen of diensten verwerft in verband met een 

overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, en deze goederen 

of diensten door de handelaar of door een derde partij (op basis van een afspraak tussen die derde 
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partij en de handelaar) worden geleverd.454 Een aantal voorbeelden zijn een onderhoudscontract 

m.b.t. een op afstand aangekocht product, een garantie tegen betaling die verdergaat dan de 

wettelijke garantie, of een verzekeringscontract.455 Het is aan de lidstaten om gedetailleerde regels 

vast te stellen voor de beëindiging van dergelijke overeenkomsten.456  

 

149. De bepaling uit de Richtlijn Consumentenrechten vindt echter geen toepassing als het gaat om 

aanvullende kredietovereenkomsten die onder de Richtlijn Consumentenkrediet vallen. Artikel 15 

van deze Richtlijn bepaalt dat bij herroeping op grond van het Gemeenschapsrecht, de consument 

niet langer is gebonden aan de daarmee gelieerde kredietovereenkomst.457 

4.5.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

150. Gelet op het feit dat de voorziening betreffende aanvullende contracten in de Richtlijn 

Consumentenrechten nieuw is, heeft de invoering ervan in België vooral ook voor meer duidelijkheid 

gezorgd. In uitvoering van de Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten overeenkomsten, die 

enkel een regel bevatte omtrent verbonden leningsovereenkomsten 458 , bepaalde de Wet 

Marktpraktijken slechts dat het mogelijk was voor de consument om zulke kredietovereenkomst te 

herroepen.459 Wat buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreft, was geen enkele 

bepaling dienaangaande opgenomen in de Wet Marktpraktijken. De specifieke regel die geldt voor 

aanvullende overeenkomsten werd voor beide types van overeenkomsten (op afstand en buiten 

verkoopruimten) omgezet in het Wetboek Economisch Recht.460 

4.6. Afwezigheid van herroepingsrecht 

151. Er zijn een aantal situaties waarin aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan, maar de 

consument toch niet over een herroepingsrecht beschikt. In de Richtlijn Consumentenrechten werd 

een lijst van uitzonderingen op het herroepingsrecht opgenomen 461 , die gelet op de 

maximumharmonisatietechniek niet kan worden uitgebreid of ingekort door de lidstaten van de EU.  

 

152. Enkele uitzonderingen die bijzondere aandacht verdienen komen eerst aan bod. In de eerste 

plaats verliest de consument zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst in het kader 

van een dienstenovereenkomst. Daartoe is wel vereist dat de consument uitdrukkelijk en 

voorafgaand had ingestemd met het begin van de uitvoering. Bovendien moet de consument hebben 

erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft 

uitgevoerd.462 Het gaat om een belangrijke vernieuwing die zorgt voor een uitbreiding van de 
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bescherming van de consument. Onder de vroegere richtlijn verviel het herroepingsrecht voor 

dienstenovereenkomsten op afstand immers van zodra er sprake was van een begin van uitvoering 

tijdens de herroepingstermijn.463  

 

153. Nog een belangrijke uitzondering heeft betrekking op de levering van digitale inhoud anders 

dan op een materiële drager, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande 

toestemming van de consument en deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee 

verliest.464 De uitdrukkelijke toestemming impliceert dat de handelaar de toestemming van de 

consument niet kan opnemen in de algemene contractvoorwaarden.465  

 

154. Een uitzondering die uitermate belangrijk is voor de praktijk, zijn overeenkomsten die voorzien 

in de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, 

autoverhuurdiensten466, catering en diensten voor vrijetijdsbesteding, op voorwaarde dat in de 

overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.467 Het gaat bijvoorbeeld 

om reservatie van hotelkamers, vakantiewoningen of plaatsen voor culturele of sportieve 

evenementen.468 Dergelijke overeenkomsten worden vaak via internet gesloten.469 

 

155. Vervolgens is de consument ook niet gerechtigd om overeenkomsten gesloten tijdens een 

openbare veiling te herroepen.470 Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij goederen of 

diensten door de handelaar worden aangeboden aan consumenten (die persoonlijk aanwezig zijn of 

de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling) door middel van een 

transparante competitieve biedprocedure, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de 

winnende bieder verplicht is de goederen of diensten af te nemen.471 Het gaat dus om een openbare 

verkoop waarop de consument persoonlijk aanwezig is of kan zijn, wat betekent dat deze 

uitzondering slechts van belang is voor overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten.472 

 

156. De overige uitzonderingen op het herroepingsrecht betreffen: 

- de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op 

de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen 

binnen de herroepingstermijn.473 Men bedoelt hiermee bijvoorbeeld overeenkomsten van 

speculatieve aard betreffende wijn, die pas lange tijd na de sluiting van het contract wordt 

geleverd en waarbij de waarde afhankelijk is van de schommelingen op de markt.474  
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- de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, of 

die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd.475 Volgens specificaties van de 

consument vervaardigde goederen, zijn goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden 

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.476 De 

Richtlijn geeft als voorbeeld op maat gemaakte gordijnen.477  

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.478  

- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om terug te zenden om redenen 

van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de zegeling na de levering is 

verbroken.479 

- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met 

andere producten480, zoals bijvoorbeeld brandstof.481 

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van 

de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, 

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de 

handelaar geen invloed heeft.482 

- overeenkomsten waarbij de handelaar specifiek door de consument werd verzocht om hem 

te bezoeken voor dringende herstellingen of onderhoud. Echter, bij het verstrekken van 

aanvullende diensten die niet uitdrukkelijk werden gevraagd door de consument, of het 

leveren van andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het 

onderhoud of de herstellingen uit te voeren, heeft de consument wel een herroepingsrecht 

voor deze aanvullende diensten of goederen.483 

- de levering van verzegelde audio- of video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur 

waarvan de verzegeling na levering is verbroken.484 

- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten 

voor een abonnement op dergelijke publicaties.485 

4.6.1. Gevolgen voor de Belgische regeling 

157. Een eerste uitzondering die moest worden aangepast, is het verval van herroepingsrecht 

wanneer de uitvoering van diensten met instemming van de consument is begonnen voor het einde 

van de herroepingstermijn.486 Deze uitzondering geldt nog slechts voor de volledige uitvoering van de 

dienstenovereenkomst487, hetgeen een uitbreiding van de bescherming impliceert. De uitzondering 

voor dagbladen, tijdschriften en magazines stond al in de Wet Marktpraktijken488, maar daar wordt 
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aan toegevoegd dat dit niet geldt ten aanzien van overeenkomsten voor een abonnement op 

dergelijke publicaties489. We zien hier dus eveneens een verhoging van de consumentenbescherming. 

 

158. De bescherming voor de consument zal desondanks ook afnemen, omdat aan het lijstje uit de 

Wet Marktpraktijken in het Wetboek Economisch Recht een aantal uitzonderingen werden 

toegevoegd conform de nieuwe Richtlijn. Zo zal de consument geen herroepingsrecht hebben 

wanneer de goederen om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, zoals 

bijvoorbeeld lingerie.490  

 

159. Er zijn nog twee uitzonderingen die wel voorkwamen in de Wet Marktpraktijken, maar die niet 

opgenomen zijn in de Richtlijn Consumentenrechten. Zo kon de consument zijn herroepingsrecht niet 

uitoefenen (1) op overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen491, en (2) op 

overeenkomsten betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de 

consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk 

gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers492. De verklaring hiervoor is dat 

beide soorten van overeenkomsten geheel uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de 

Richtlijn493, waaruit volgt dat de bepalingen uit de Richtlijn, en dus ook het herroepingsrecht, sowieso 

niet van toepassing zijn.494 In de nieuwe Belgische wetgeving zien we toch dat de wetgever ervoor 

heeft gekozen om de uitzondering voor gokactiviteiten opnieuw in de lijst op te nemen.495 Men heeft 

immers de overeenkomsten voor weddenschappen en loterijen in het Wetboek Economisch Recht 

niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikelen die betrekking hebben op 

overeenkomsten op afstand. 496  Hetzelfde geldt voor buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten, waar de uitzondering (die in de Richtlijn Consumentenrechten is uitgesloten van 

het toepassingsgebied497) voor overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen 

en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen, in de lijst van uitzonderingen is 

opgenomen.498 

 

160. Vervolgens kan nog een onvoorzichtigheid van de Belgische wetgever bij de omzetting worden 

vastgesteld. Zo heeft men de uitzondering die o.a. betrekking heeft op goederenvervoer zonder 

nuancering overgenomen uit de Richtlijn. 499  Onder de Richtlijn Consumentenrechten zijn 

overeenkomsten voor passagiersvervoerdiensten uitgesloten van het toepassingsgebied.500 Voor dit 

soort overeenkomsten beschikt de consument dus niet over een herroepingsrecht, althans niet 

onder de Richtlijn. De nieuwe Belgische wetgeving omvat een dergelijke uitsluiting niet, met als 

gevolg dat de consument bij overeenkomsten die het vervoer van passagiers betreffen, wel over een 
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herroepingsrecht beschikt.501 Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever, gezien onder 

het oude Koninklijk Besluit van 18 november 2002 alle vervoersovereenkomsten waren uitgesloten 

van het herroepingsrecht. Dezelfde redenering gaat op voor de overeenkomsten die binnen het 

toepassingsgebied vallen van de Richtlijn betreffende pakketreizen502, welke zijn uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de Richtlijn Consumentenrechten.503 Ook deze overeenkomsten werden niet 

uitgesloten van de Belgische bepalingen inzake overeenkomsten op afstand en buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten, alsook niet opgenomen in de uitzonderingen op het 

herroepingsrecht.504 We kunnen dan ook besluiten dat de Belgische wetgever hier een fout heeft 

gemaakt, en iets had kunnen leren van de Franse wetgever, die de uitsluitingsbepalingen uit de 

Richtlijn Consumentenrechten wel heeft omgezet in de Code de la Consommation.505 
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DEEL II. RECHTSECONOMISCHE ANALYSE 

161. Vanzelfsprekend is het voor iedere consument van belang om te weten wanneer hij over een 

herroepingsrecht beschikt, op welke wijze hij daar gebruik van kan maken en wat de implicaties 

daarvan zijn. Deze informatie kwam uitgebreid aan bod in Deel I. Het is mijn bijdrage voor iedere 

consument onder ons. Toch kunnen we er hier geen punt achter zetten. Zonder twijfel zijn we als 

Europees burger onderworpen aan de huidige Europese regeling, die bovendien in onze nationale 

wetgeving is omgezet. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we er geen vraagtekens mogen bijplaatsen. 

Waar zouden we vandaag staan als we alles wat de (Europese) regelgever ons oplegt zomaar als 

vanzelfsprekend beschouwen? We kunnen best onze kritische bril opzetten bij de beoordeling van 

het herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming. Het klopt zeker dat de 

consument zich in een zwakke positie bevindt in relatie tot de handelaar, en enige bescherming is 

dus absoluut gerechtvaardigd. Maar ervan uitgaan dat het herroepingsrecht dé manier is om daaraan 

tegemoet te komen, is een brug te ver.  

 

162. Daarom wil ik in deze analyse interdisciplinair tewerk gaan en de juridisch-technische 

uiteenzetting uit Deel I belichten vanuit een andere invalshoek. Door het toepassen van een eerder 

sociaalwetenschappelijke analyse tracht ik een en ander te verduidelijken. Ik zal eerst een aantal 

nadelen bespreken die onlosmakelijk met het herroepingsrecht zijn verbonden. Vervolgens komt de 

ratio van het herroepingsrecht als consumentenbeschermend instrument aan bod. Tot slot zal ik de 

doeltreffendheid ervan bestuderen. De regeling van het herroepingsrecht in de Richtlijn 

Consumentenrechten wordt hierbij aan een kritische analyse onderworpen.  

5. Nadelen verbonden aan de toekenning van een herroepingsrecht 

163. Een aantal kosten en mogelijke neveneffecten die voortvloeien uit de toekenning van een 

herroepingsrecht aan de consument verdienen bijzondere aandacht. Het is noodzakelijk om eerst op 

de keerzijden van het herroepingsrecht te wijzen, want dit verklaart net waarom er een economische 

rechtvaardiging nodig is voor de toekenning van dit beschermingsinstrument. 

 

164. Langs de zijde van de consumenten is er het probleem van opportunistisch gedrag. Zij komen 

tijdens de herroepingstermijn in de verleiding om het goed te gebruiken of de dienst te genieten en 

op die manier het herroepingsrecht te misbruiken. Langs de zijde van de handelaars brengt het 

herroepingsrecht extra kosten met zich mee. Het toestaan van een bedenktijd heeft tot gevolg dat de 

handelaar in een periode van onzekerheid verkeert. Pas na verloop van de bedenktermijn is de 

handelaar zeker dat het contract definitief verbindend is geworden. Bovendien kan de 

herroepingstermijn ook enkele contraproductieve effecten hebben. 

5.1. Moral hazard 

165. Het gevaar van moral hazard is een gekend principe in de economische literatuur. Wanneer 

mensen een bepaald risico kunnen afwentelen op anderen, heeft dit vaak tot gevolg dat zij zich 

anders of althans minder voorzichtig gaan gedragen. In relatie tot de bedenktermijn betekent het 

gevaar voor opportunistisch gedrag dat de consument het aangekochte goed (een auto bijv.) 

misschien zal gebruiken of de dienst zal genieten tijdens de herroepingstermijn, om dan achteraf 
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toch af te zien van de gesloten overeenkomst. Een oplossing die hiervoor wordt gegeven is het 

vragen van een vergoeding van de consument.506  

 

166. In de huidige Richtlijn Consumentenrechten werd geopteerd voor een vergoeding wegens 

waardevermindering507, waardoor de consument ernstige financiële gevolgen kan oplopen bij een 

effectief gebruik van het goed tijdens de bedenktermijn (supra 52, nr. 135). Zulke vergoeding, is 

gerechtvaardigd vanuit de redenering dat het goed tweedehands wordt bij terugzending, en de kans 

op een functioneel gebrek aldus groter is geworden. Indien de handelaar het goed nadien opnieuw 

verkoopt, dan zal de garantietermijn dezelfde zijn, terwijl er nu meer kans bestaat dat binnen die 

termijn kosten voor hem ontstaan.508 Wat diensten betreft, zal men het reeds gepresteerde deel 

moeten vergoeden (supra 53, nr. 138).509 Als het gaat om digitale inhoud die niet op een materiële 

drager werd geleverd (via downloaden bijv.), zal de consument bij een begin van uitvoering met zijn 

instemming niet langer over een herroepingsrecht beschikken (supra 58, nr. 153).510 Het is bijgevolg 

duidelijk dat men met de nieuwe regeling het probleem van moral hazard heeft willen tegengaan. 

 

167. Toch blijft het problematisch voor de handelaar om na te gaan of de consument effectief 

gebruik heeft gemaakt van het goed tijdens de herroepingstermijn. Het is mogelijk dat men een 

toestel of kledingstuk koopt om het eenmalig voor een speciale gelegenheid te gebruiken, het 

vervolgens terugstuurt naar de handelaar en toch zijn geld terugkrijgt.  

5.2. Onzekerheid en vertraging 

168. De wettelijke verplichting om bij bepaalde transacties een bedenktermijn toe te staan aan de 

consument, doet kosten ontstaan voor de handelaar. Een herroepingstermijn zorgt voor onzekerheid 

en vertraging. De handelaar is niet zeker dat de transactie uiteindelijk zal doorgaan, en bovendien zal 

de betaling door de consument meestal pas na de bedenktermijn plaatsvinden. Deze nadelige 

effecten hebben tot gevolg dat de handelaar waarschijnlijk een hogere prijs zal vragen voor het goed 

of de dienst om zo een gedeelte van de kosten af te wentelen op de consument. Deze hogere prijs (in 

vergelijking tot de waarde) dient dan ter compensatie van de transacties die wel werden afgeblazen. 

Als we ervan uitgaan dat alle transacties op het einde van de rit toch doorgaan, is er nog altijd een 

vorm van uitgestelde betaling die wordt toegestaan aan de consument. De verkoper zal dus ook een 

soort interest voor de vertraagde betaling mogen incalculeren in de prijs.511  

 

169. Een aantal voorbeelden van rechtstreekse kosten voor de handelaar, zijn kosten verbonden aan 

(1) het zelf inwinnen van informatie en inlichten van de consument, (2) het terugkomen op reeds 

uitgevoerde prestaties, (3) het opnieuw verpakken van de goederen, (4) prijsverminderingen 

toegepast bij de herverkoop van de goederen als gevolg van de waardevermindering door 

terugzending, en (5) premies voor verzekeringen (indien de handelaar het risico draagt voor verlies of 
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beschadiging tijdens de bedenktermijn512). Onrechtstreekse kosten zijn onder meer (1) potentiële 

verliezen door dalende marktprijzen, (2) dalende winstkansen, en (3) bijkomende marketingkosten 

verbonden aan de vervanging van het opgezegd contract door een nieuwe overeenkomst.513 Met de 

Richtlijn Consumentenrechten had de Europese Commissie onder meer tot doel om de 

transactiekosten van handelaren te doen dalen door een eengemaakte regeling van het 

herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten (supra 12, nr. 31). Ook de modelinstructies en het modelformulier voor herroeping, 

opgenomen in bijlage I van de Richtlijn Consumentenrechten, maken het voor de handelaar een stuk 

gemakkelijker. Afgezien van deze tegemoetkomingen, zijn er zoals hierboven omschreven nog veel 

andere kosten die handelaars toch moeten dragen als gevolg van het herroepingsrecht.  

 

170. Er moet een kosten-batenanalyse plaatsvinden, d.i. een afweging tussen de kosten die de 

handelaar ondervindt en de voordelen verbonden aan de toekenning van een herroepingstermijn. 

Economisch gezien moet een herroepingsrecht dan worden verleend wanneer de voordelen 

opwegen tegen de kosten.514 Dankzij de herroepingstermijn kan de consument de goederen van 

dichtbij bekijken, en zodoende wordt de keuze van de consument bevorderd. Het zou efficiënter 

kunnen zijn om in plaats daarvan te voorzien in een informatieverplichting voor de handelaar, welke 

de vermelde kosten niet met zich meebrengt, maar bovendien wel hetzelfde effect heeft voor de 

consument. Wanneer het praktisch onmogelijk is om de informatie op een duidelijke manier aan de 

consument over te brengen, of er grote risico’s aan verbonden zijn, kan het nog beter zijn om de 

kwaliteit van goederen en diensten te reguleren.515  

5.3. Perverse effecten 

171. Het is ook mogelijk dat de wettelijk verplicht gestelde herroepingstermijn aanleiding geeft tot 

geheel contraproductieve effecten. Studies hebben aangetoond dat zware sancties bij niet-naleving 

van de wettelijke regeling, alsook hoge kosten verbonden aan de naleving ervan, ervoor kunnen 

zorgen dat handelaars uit de markt stappen. Dit betekent een vermindering van het aantal spelers op 

de markt, met als gevolg een daling van de concurrentie en prijsstijgingen. Het bijkomende nadelige 

resultaat voor de consument zijn hogere prijzen en een beperktere keuze in het aanbod.516 

 

172. Problematisch is ook het verplichtend karakter van de herroepingstermijn. De handelaar zal 

hierdoor vaak wachten met de uitvoering van zijn verbintenissen totdat deze termijn is verstreken of 

de wet kan hem ook uitdrukkelijk verbieden om te presteren tijdens de bedenktermijn. De 

consument heeft er meestal geen baat bij dat de levering of prestatie wordt uitgesteld. In sommige 

gevallen haalt de consument juist voordeel uit een onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst en 

zal hij schade lijden door de uitgestelde prestatie, welke het gevolg is van de wettelijk opgelegde 

herroepingstermijn.517 Indirect gezien is de toekenning van dit beschermingsinstrument aan de 

consument dus zeker niet altijd voordelig voor deze laatste. In uitvoering van de Richtlijn 
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Consumentenrechten, kan een handelaar echter niet langer worden verboden om zijn contractuele 

verplichtingen na te leven tijdens de herroepingstermijn.518   

6. Waarom beschikt de consument over een herroepingsrecht?  

173. Gelet op de neveneffecten van het herroepingsrecht (supra 62), alsook het feit dat dit 

instrument van consumentenbescherming een nuancering vormt op het belangrijk basisprincipe van 

pacta sunt servanda uit het nationaal contractenrecht, is er een bijzondere nood aan een goede 

verantwoording voor de toekenning van het herroepingsrecht aan de consument. 

 

174. Pacta sunt servanda is zowel ethisch als economisch gezien van fundamenteel belang in onze 

hedendaagse samenleving. Dit principe zorgt ervoor dat partijen gebonden zijn door hun vrijwillig 

gesloten overeenkomst. Bovendien bevordert het de rechtszekerheid binnen onze rechtsstaat. De 

toekenning van een herroepingsrecht aan de consument zorgt voor een uitholling van dit 

fundamenteel beginsel. Het is bijgevolg van belang om te weten of en in welke situaties er een 

verantwoording bestaat voor het herroepingsrecht als consumentenbeschermend instrument. We 

mogen niet zomaar aanvaarden dat het onderschrijven van een herroepingsrecht steeds een motief 

heeft. De Europese wetgever heeft niet altijd voldoende en juist gereflecteerd over de invoering 

ervan.519 Het is dan ook nuttig om de rechtvaardiging ten aanzien van de consument grondig te 

bekijken.  

 

175. Er worden in de rechtseconomische literatuur allerlei redenen gegeven om de toekenning van 

een herroepingsrecht aan de consument te rechtvaardigen.520 Al deze verklaringen hebben met 

elkaar gemeen dat ze betrekking hebben op omstandigheden waarin het gevaar bestaat dat de 

consument geen vrije beslissing kan nemen.521 

6.1. Een verklaring uit de rechtseconomische literatuur 

176. Het mag dan wel zo zijn dat de Richtlijn Consumentenrechten de regeling van het 

herroepingsrecht heeft willen harmoniseren en zodoende gemeenschappelijke bepalingen op te 

nemen die van toepassing zijn zowel op overeenkomsten op afstand als op overeenkomsten gesloten 

buiten de onderneming, doch kan men niet ontkennen dat de ratio voor het bestaan van het 

herroepingsrecht, verschillend is. Ik zal dan ook voor beide types van overeenkomsten afzonderlijk 

nagaan welke de juiste reden is die achter de toekenning van het herroepingsrecht zit.  
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6.1.1. Overeenkomsten op afstand 

177. Traditioneel wordt bij overeenkomsten op afstand als motivering – voor de mogelijkheid om de 

overeenkomst te herroepen – de informatie-asymmetrie gegeven. In vergelijking tot de consument 

die naar de winkel stapt om een goed (televisie bijv.) te kopen, heeft de consument die bijvoorbeeld 

via internet zijn aankoop verricht voor de sluiting van het contract niet dezelfde mogelijkheden om 

het goed te bekijken en eventueel te testen, alsook de kwaliteit ervan te beoordelen. Er is een 

duidelijk verschil in de beschikbaarheid van informatie.522 Het gebrek aan informatie vloeit voort uit 

de aard van de transactie waarbij middelen voor communicatie op afstand worden gebruikt.523 Het is 

dus noodzakelijk dat men achteraf de mogelijkheid krijgt om alsnog terug te komen op de 

toestemming tot contractsluiting, waarbij de herroepingstermijn logischerwijze aanvangt bij de 

levering van de goederen (supra 42, nr. 108). Vanaf de levering kan men immers de aard, de 

kenmerken en het functioneren van de goederen beoordelen. 

 

178. In de economische theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types van goederen: 

zoekgoederen (‘search goods’), ervaringsgoederen (‘experience goods’) en vertrouwensgoederen 

(‘credence goods’). De kwaliteit van zoekgoederen (onverpakt fruit bijv.) kan gemakkelijk worden 

vastgesteld door inspectie. Bij ervaringsgoederen (een auto bijv.) is het noodzakelijk dat de 

consument de goederen kan gebruiken om de kwaliteit ervan te beoordelen. Vertrouwensgoederen 

(diensten verstrekt door een advocaat bijv.) zijn goederen waarvan de kwaliteit zelfs na (veelvuldig) 

gebruik of consumptie door de consument moeilijk kan worden beoordeeld. 524  Zowel bij 

vertrouwensgoederen als bij ervaringsgoederen, heerst er bij de sluiting van de overeenkomst een 

informatietekort voor de consument. Maar ook wat zoekgoederen betreft, is inspectie van de 

goederen vóór de sluiting van de overeenkomst onmogelijk wanneer de overeenkomst op afstand 

wordt gesloten. De kans bestaat dat de consument bij de levering ontdekt dat het goed gelet op de 

aankoopprijs niet overeenstemt met de verwachte kwaliteit.525 Het is bijgevolg logisch dat de 

consument over een herroepingsrecht beschikt wanneer hij zoekgoederen aankoopt vanop afstand. 

Dit is tevens het geval voor ervaringsgoederen die men pas kan testen na levering.526 Voor 

vertrouwensgoederen zal de toekenning van een herroepingsrecht aan de consument van beperkt 

nut zijn. De consument is niet in staat om de waarde van de goederen of diensten te bepalen na 

gebruik, waardoor de termijn om het contract te herroepen zal verstrijken nog vooraleer hij er nuttig 

gebruik van kon maken.527  

 

179. Het is moeilijk om in de wetgeving dit onderscheid tussen verschillende soorten van goederen 

te maken. Voor een goede werking van het herroepingsrecht is een zekere graad van categorisatie en 

abstractie noodzakelijk. Men kan gebruik maken van uitzonderingen om voor bepaalde goederen het 
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herroepingsrecht uit te sluiten.528 Als we kijken naar de Richtlijn Consumentenrechten, dan zien we 

dat de Europese wetgever op deze manier tewerk is gegaan.529 

6.1.2. Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten 

180. Al een tijd geleden werd aangetoond dat de voorkeur van consumenten niet stabiel is in de tijd. 

Deze voorkeur verandert naargelang van de situatie waarin de consument een beslissing moet 

nemen. Bepaalde agressieve verkooptechnieken werken irrationeel gedrag van de consument in de 

hand. Zulke marketingtechnieken kunnen ervoor zorgen dat de consument de risico’s verbonden aan 

zijn beslissing niet kan erkennen of althans lager inschat. Oneerlijke beïnvloeding (‘unfair persuasion’) 

door de handelaar heeft dan tot gevolg dat de consument die normaal in staat is om juist te oordelen, 

daar tijdelijk niet toe in staat is. De consument zal veelal een beslissing nemen onder druk, en zonder 

veel aandacht te besteden aan de mogelijke betere alternatieven die de markt hem biedt. Er bestaat 

dus een grote kans dat hij later niet tevreden zal zijn met zijn gemaakte keuze. Deze ontevredenheid 

wordt nog verergerd wanneer men tot het besef komt dat men als gevolg van de aankoop geen geld 

meer heeft voor andere belangrijkere zaken. De inschatting van het risico kan terug normaal 

gebeuren wanneer de consument niet langer wordt blootgesteld aan de agressieve verkooptechniek, 

en vervolgens een rationele beslissing kan nemen. Een herroepingstermijn die lang genoeg is om de 

consument terug tot een normale inschatting te laten komen, zou een oplossing kunnen bieden voor 

dit irrationeel gedrag. Een bedenktermijn kan worden verantwoord gezien het toelaat aan de 

consument om zijn voorkeur op korte termijn in heroverweging te nemen, en hier eventueel op terug 

te komen in functie van zijn voorkeuren op lange termijn.530  

 

181. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten wordt de toekenning van het 

herroepingsrecht als beschermingsinstrument bijgevolg verantwoordt door het bestaan van een 

overrompelingsgevaar en de psychologische druk die op de consument wordt uitgeoefend om het 

contract te sluiten.531 De consument gaat zich immers irrationeel gedragen door het gebruik van 

agressieve verkooptechnieken.532 Een zogenaamde druk om de overeenkomst te sluiten kan door de 

consument ook worden ervaren wanneer het contract via de telefoon wordt gesloten.533 We spreken 

dan wel over een overeenkomst op afstand. 

 

182. Er is bovendien nog een tweede verklaring die het bestaan van een herroepingsrecht voor de 

consument bij een verkoop buiten de onderneming rechtvaardigt. In een dergelijke situatie is er 

sprake van een situatie gebonden monopolie, d.i. een tijdelijke marktmacht voor de verkoper te 

wijten aan de specifieke omstandigheden waarin de verkoop wordt gesloten. Het is denkbaar dat de 

verkoper de consument ervan probeert te overtuigen dat de aangeboden producten uniek zijn en 

niet verkrijgbaar zijn in de gewone winkelketens. De consument zal vaak later ontdekken dat het 

gekochte product tevens elders beschikbaar is. Bovendien zal de prijs in de gewone winkel een stuk 
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lager liggen. Er zijn gevallen waar het dubbele wordt aangerekend in vergelijking met de prijs die 

wordt gevraagd in de normale verkooppunten voor vergelijkbare goederen. Deze hoge prijzen 

kunnen moeilijk worden verantwoord indien de consument geen meerwaarde haalt uit dergelijke 

verkooptechniek (als hij bij een verkoop aan huis bijv. evenzeer bereid is om zich te verplaatsen) en 

de verkoper hiermee geen extra kosten (die voortvloeien uit de gebruikte marketingtechniek) moet 

dekken. Het gaat dan eerder om een monopolie premie (‘monopoly rent’), die de verkoper verkrijgt 

als gevolg van de gebruikte verkooptechniek.534 Deze disproportionele meerprijs verantwoordt de 

toekenning van een herroepingsrecht aan de consument. Het feit dat de consument geen informatie 

kan inwinnen over andere vergelijkbare – op de markt beschikbare – producten, komt eigenlijk neer 

op een probleem van asymmetrische informatie.535 

6.2. De Richtlijn Consumentenrechten onder een kritische loep 

183. Nu gaan we een kijkje nemen naar de voorschriften opgenomen in de Richtlijn 

Consumentenrechten, dit om na te gaan of deze bepalingen wel beantwoorden aan de 

verantwoording van het herroepingsrecht zoals hierboven uiteengezet. In wat hierna volgt zal het 

meteen duidelijk worden dat de Europese wetgever bij het vaststellen van de regels niet altijd de 

nodige aandacht heeft besteed aan de achterliggende reden van het herroepingsrecht. 

 

184. Men kan zich vooreerst afvragen of de toekenning van een herroepingsrecht moet worden 

beperkt tot ‘consumenten’ in de zin van de Richtlijn Consumentenrechten. Er zijn redenen om aan te 

nemen dat professionelen (voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen) bij het sluiten van 

een overeenkomst op afstand eveneens worden geconfronteerd met een gebrek aan informatie en 

kennis over het betrokken goed. Net zoals een consument, zal bijvoorbeeld een dokter die overgaat 

tot de aankoop via internet van enkele stoelen om in de wachtkamer van zijn praktijk te plaatsen, 

niet in de mogelijkheid verkeren om deze stoelen voor de contractsluiting te bekijken en uit te 

proberen. Doch, er is een verschil wanneer de arts een bloeddrukmeter zou kopen via internet. Als 

het gaat om goederen die betrekking hebben op zijn beroepsactiviteit, dan heeft zijn professionele 

kennis en ervaring tot gevolg dat hij niet over een herroepingsrecht mag beschikken. Een uitbreiding 

van het herroepingsrecht tot professionelen kan dus slechts worden verantwoord voor 

overeenkomsten die geen rechtstreeks verband houden met hun professionele activiteit. Omgekeerd, 

moeten personen die handelen buiten hun professionele activiteit geen rekening houden met een 

herroepingsrecht wanneer zij een overeenkomst op afstand sluiten met een andere persoon die 

optreedt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.536 Voor overeenkomsten buiten verkoopruimten 

kunnen we ongeveer dezelfde bedenking maken. Ook professionelen kunnen worden overdonderd 

bij een verkoop aan huis of op hun werkplaats bijvoorbeeld. Het gaat ook hier voornamelijk over 

zelfstandigen en bedrijfsleiders die worden aangesproken door vertegenwoordigers om een bepaald 

goed te kopen. Wanneer een kapper bijvoorbeeld wordt verrast door een handelaar die hem een 

designplant wil verkopen, bestaat er evenveel kans dat hij een irrationele beslissing neemt als gevolg 

van de psychologische druk die hij ondervindt om te contracteren. Echter, de zoveelste 

vertegenwoordiger die komt aandraven met de laatste nieuwe haardroger zal niet hetzelfde effect 

hebben op de kapper. Voor goederen die verband houden met diens beroepskennis, kan men 
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argumenteren dat het overrompelingsgevaar of verrassingseffect na verloop van tijd teniet wordt 

gedaan en men bovendien goed beseft dat de aangeboden producten niet uniek zijn. Dus ook hier 

zou de toekenning van een herroepingsrecht beperkt moeten blijven tot situaties waarin door 

professionelen overeenkomsten worden gesloten die niet in een directe relatie staan tot hun 

beroepsactiviteit.  

 

185. Er stelt zich daarenboven overduidelijk een probleem wanneer we de precieze omschrijving van 

het begrip overeenkomst op afstand bekijken. De voorwaarde van een georganiseerd systeem voor 

verkoop of dienstverlening op afstand waarbinnen de overeenkomst moet worden gesloten, is 

overbodig in het licht van de ratio voor de toekenning van het herroepingsrecht (supra 32, nr. 80).537 

Wanneer men eerder toevallig met een consument een overeenkomst via internet sluit, zou de 

consument eveneens de mogelijkheid moeten hebben om die overeenkomst te herroepen.538 Ook 

dan beschikt hij niet over alle relevantie informatie om het goed te beoordelen. Deze informatie-

asymmetrie vloeit juist voort uit het gebruik van technieken voor communicatie op afstand (internet, 

telefoon, …) en deze middelen worden ook bij gebrek aan een georganiseerd systeem gehanteerd.  

 

186. Overweging 20 van de Richtlijn Consumentenrechten vormt in dit kader ook een knelpunt. 

Hieruit blijkt dat de definitie van een overeenkomst op afstand ook situaties moet omvatten waarin 

de consument de verkoopruimten slechts bezoekt om informatie te verkrijgen, waarna de 

onderhandelingen over en de sluiting van het contract op afstand gebeuren (supra 33, nr. 84). Bij een 

bezoek aan de winkel heeft men meestal de mogelijkheid om de goederen van dichtbij te bekijken, 

en bevindt men zich aldus in dezelfde positie als iemand die het goed in de winkel koopt. Er bestaat 

dan ook geen goede reden om de consument een herroepingsrecht te bieden in een dergelijke 

situatie.539 Het gaat hier natuurlijk om een theoretische discussie, want in de praktijk zal de 

handelaar moeilijk kunnen aantonen dat een welbepaalde consument zijn winkel heeft bezocht om 

informatie te vergaren. Overweging 20 bevat ook de ongenuanceerde stelling dat een met behulp 

van een middel voor communicatie op afstand gemaakte reservering geen overeenkomst op afstand 

uitmaakt. Wanneer zulke reservaties bindend zijn voor de consument, dan zou deze laatste wel over 

een herroepingsrecht moeten beschikken (supra 34, nr. 85). 540  De overeenkomst is immers 

voltrokken door het uitsluitend gebruik van communicatiemiddelen op afstand. 

 

187. De vraag stelt zich of ook bij overeenkomsten van diensten op afstand aan de consument de 

mogelijkheid moet worden geboden om van de overeenkomst af te zien. Als men de gegeven 

verantwoording (het probleem van asymmetrische informatie) op dergelijke overeenkomst 

transponeert, klopt er iets niet. Het is duidelijk dat consumenten die in de winkel van de handelaar 

een dienst kopen, evenmin de nodige informatie hebben om deze dienst te evalueren voor de 

contractsluiting. 541 Meestal zal de consument die een dienstenovereenkomst op afstand sluit over 

precies dezelfde informatie beschikken als de consument die zulke overeenkomst in de 
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verkoopruimten van de handelaar sluit.542 Een mogelijke grondslag voor de toekenning van het 

herroepingsrecht bij dienstenovereenkomsten gesloten op afstand, is het aanmoedigen van de 

consument om grensoverschrijdend te contracteren.543 Men probeert te argumenteren dat het 

consumentenvertrouwen zal toenemen door hem de mogelijkheid te bieden om van de 

overeenkomst af te zien. Het gaat echter niet om een overtuigend argument en men zou beter 

nagaan of het in een dergelijke situatie werkelijk noodzakelijk is dat de consument extra bescherming 

geniet.544 

 

188. Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen dienstenovereenkomsten op afstand en gewone 

dienstenovereenkomsten valt dan ook moeilijk te verdedigen. De Europese wetgever wou wellicht 

consequent zijn door alle overeenkomsten op afstand onder de toepassing van het herroepingsrecht 

te brengen. In het licht van de ratio, had hij het herroepingsrecht bij dienstenverstrekking op afstand 

kunnen afschaffen, maar dat is volgens mij niet eerlijk omdat men in beide situaties (op afstand en in 

de winkel) over te weinig informatie beschikt om geïnformeerd zijn instemming te verlenen. Naar 

mijn mening had men ook aan consumenten die zich in een normale verkoopsituatie bevinden een 

herroepingsrecht moeten geven om hen tevens de mogelijkheid te geven de dienst te inspecteren na 

de sluiting van de overeenkomst en alsnog op de aankoop terug te komen.  

 

189. Vroeger was de praktische impact van de toekenning van een herroepingsrecht bij 

dienstverstrekking op afstand beperkt. Bij een begin van uitvoering tijdens de herroepingstermijn, 

verviel dat herroepingsrecht immers, terwijl dit net het moment is waarop men meer informatie 

kreeg over de betrokken dienst.545 Onder de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten is dit niet langer 

het geval546 en zal het herroepingsrecht pas vervallen na een volledige uitvoering van de dienst547 

(supra 57, nr. 152). Het is dus eigenlijk nog interessanter geworden om een dienstenovereenkomst 

op afstand af te sluiten. Uit de overwegingen blijkt nergens waarom de Europese wetgever die extra 

bescherming noodzakelijk acht. 

 

190. Betreffende de levering van water, gas en elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn 

gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, is er evenmin een verantwoording 

voor de toekenning van een herroepingsrecht aan de consument indien zulke overeenkomsten op 

afstand worden gesloten. Er is ook hier geen enkel verschil tussen de gewone overeenkomsten (in de 

verkoopruimten van de handelaar gesloten) en diegene die op afstand worden gesloten. In beide 

situaties beschikt de consument over exact dezelfde informatie.548 Dezelfde redenering gaat op voor 

overeenkomsten op afstand betreffende de levering van digitale inhoud. Wanneer de consument 
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een CD met liedjes of software koopt via internet, kan men geen beroep doen op het probleem van 

asymmetrische informatie om de consument een herroepingsrecht te bieden.549 

 

191. Men kan zich ook vragen stellen bij de keuze van de Europese wetgever om alle 

overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten onder de toepassing van het herroepingsrecht te 

brengen (supra 36, nr. 91). Uiteraard is er telkens een verrassingseffect aanwezig bij dergelijke 

overeenkomsten, maar is dit wel genoeg als rechtvaardiging voor de toekenning van een 

herroepingsrecht aan de consument in al deze situaties? Er bestaan immers een hele reeks 

uitzonderingen op dit herroepingsrecht550 (supra 57), wat dit argument meteen aan kracht doet 

inboeten. Bovendien is het zo dat in een normale winkelsituatie verkopers vaak nog manipulatiever 

te werk gaan en er dus ook in die context een risico bestaat op irrationeel gedrag van de consument. 

Vooral in een kledingwinkel word je soms ongewenst beïnvloed om een kledingstuk te kopen, 

waarvan achteraf blijkt dat je het nooit meer aandoet. Het gebeurt ook dat je naar de winkel stapt 

om een bepaald goed te kopen, maar achteraf nog met een aantal extra dingen naar huis gaat. Men 

zou hieruit (foutief) kunnen concluderen dat bij alle overeenkomsten (binnen en buiten 

verkoopruimten) in een herroepingsrecht moet worden voorzien. Echter, we mogen er niet vanuit 

gaan dat consumenten in geen enkele omstandigheid in staat zijn om een rationele beslissing te 

nemen. De toekenning van een algemeen herroepingsrecht kan overigens ook een contraproductief 

effect hebben. Consumenten zullen vaak geen moeite meer doen om grondig na te denken alvorens 

zich te binden. Toch is er geen overtuigend argument voorhanden om voor alle buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten te voorzien in een herroepingsmogelijkheid voor de 

consument. In de context van huis-aan-huisverkoop is de toekenning van een herroepingsrecht in 

ieder geval gerechtvaardigd.551  

 

192. Zo heb ik ook mijn bedenkingen bij de recente uitbreiding van het toepassingsgebied van het 

herroepingsrecht. Vanaf nu beschikt de consument ook over een herroepingsrecht wanneer de 

handelaar uitdrukkelijk werd uitgenodigd om langs te komen (supra 36 nr. 92). Er is wel degelijk 

nagedacht over deze wijziging. Volgens Brits onderzoek is het irrationeel gedrag van de consument 

eerder te wijten aan de thuissituatie. De omgeving is dus een belangrijkere factor dan het 

verrassingseffect uitgaande van de handelaar. 552  Daarom is het verantwoord dat men de 

overeenkomst buiten verkoopruimten ook kan herroepen wanneer men op voorhand weet dat de 

verkoper zal langskomen. Toch vind ik dat een dergelijke redenering voor discussie vatbaar is. Men 

kan de situatie ook anders bekijken. In de winkel bevindt de handelaar zich in zijn normale omgeving 

en dus zal hij de consument daar evenzeer of zelfs nog meer beïnvloeden, met als resultaat vaak een 

irrationele beslissing (supra 71, nr. 191). Er valt wel iets voor te zeggen dat men in een winkel 

gemakkelijker kan weglopen, terwijl men thuis eerder moeite zal hebben om de handelaar weg te 

jagen wanneer men niet geïnteresseerd is.  
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193. Tot slot is het niet duidelijk waarom ook bij verkoopovereenkomsten gesloten buiten 

verkoopruimten de herroepingstermijn begint te lopen vanaf de levering van de goederen. Dit is 

slechts verantwoord wanneer men op het ogenblik van de sluiting van het contract niet de 

mogelijkheid had om de goederen te bekijken en de kwaliteit ervan te beoordelen (wat steeds het 

geval is bij een overeenkomst op afstand: supra 66, nr. 177). Indien voor de contractsluiting een 

monster werd getoond door de verkoper, zou het logisch zijn dat de herroepingstermijn aanvangt op 

de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, ook wanneer de goederen pas op een later tijdstip 

worden geleverd.553 

 

194. Een nieuwe en belangrijke bepaling uit de Richtlijn Consumentenrechten met verstrekkende 

gevolgen voor de consument, is de regel die stelt dat de consument aansprakelijk is voor de 

waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik ervan tijdens de bedenktermijn 

(supra 51, nr. 134). Men mag wel alle handelingen stellen die nodig zijn om de aard, de kenmerken 

en de werking van de goederen vast te stellen.554 De vraag kan worden gesteld of de mogelijkheid om 

het functioneren van de goederen te beoordelen niet te ver gaat. In een gewone winkelsituatie zal 

men normaal gezien niet de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld een tas koffie te maken met het 

Senseo-toestel dat men wenst aan te kopen. Men zou dus meer rechten krijgen dan in de winkel. 

Bovendien zou dit aanleiding kunnen geven tot misbruik door de consument.555 De handelaar zal het 

niet altijd gemakkelijk kunnen bewijzen wanneer men met het Senseo-toestel bijvoorbeeld vijf tassen 

koffie heeft gemaakt. 

7. Gaat het om een doeltreffend instrument van 

consumentenbescherming? 

195. In dit laatste hoofdstuk wordt het herroepingsrecht, zoals geregeld in de Richtlijn 

Consumentenrechten, vanuit een heel andere invalshoek belicht. De keuzes die de Europese 

wetgever heeft gemaakt bij het vaststellen van de nieuwe regeling moeten in vraag worden gesteld 

om na te gaan of de beoogde doelstelling – een hoog beschermingsniveau voor de consument – 

wordt bereikt (supra 12, nr. 31). De doeltreffendheid of effectiviteit van het herroepingsrecht als 

instrument van consumentenbescherming wordt aldus bekeken. Ik zal waar relevant enkele 

voorstellen formuleren tot verbetering of bevordering van de bestaande regeling aangaande het 

herroepingsrecht. 

 

196. We kunnen ons vooreerst de vraag stellen of het zinvol is om een herroepingsrecht te bieden 

aan de consument voor overeenkomsten die betrekking hebben op digitale inhoud welke niet op een 

materiële drager is geleverd. Een begin van uitvoering leidt er immers toe dat de consument zijn 
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herroepingsrecht verliest.556 De meeste consumenten zullen tijdens de bedenktermijn beginnen met 

downloaden en dus zal het herroepingsrecht hier in de praktijk bijna nooit worden gebruikt.557 

 

197. De herroepingstermijn voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten bedraagt 14 kalenderdagen.558 Uit onderzoek gevoerd in de gedragseconomie blijkt 

dat een uniforme herroepingstermijn te weinig rekening houdt met de realiteit. Afhankelijk van de 

betrokken transactie zal de consument meer of minder tijd nodig hebben om te overeenkomst te 

herroepen. Bij overeenkomsten die bijvoorbeeld via internet worden gesloten, hoeft de consument 

niet over een termijn van 14 kalenderdagen te beschikken. Meestal weet hij al na enkele dagen of hij 

de goederen wil houden of niet. Hetzelfde kan worden gezegd voor een overeenkomst gesloten 

buiten de onderneming. Men zal ook hier vrij snel beseffen of het al dan niet ging om een irrationale 

aankoop.559 Afgezien van het feit dat een te lange herroepingstermijn onnodige kosten creëert voor 

de handelaar (supra 63), staat het vast dat de periode van twee weken – voorzien in de Richtlijn 

Consumentenrechten – voldoende lang is voor een effectieve bescherming van de consument. 

 

198. Het is bovendien belangrijk dat de consument wordt geïnformeerd over het bestaan van zijn 

herroepingsrecht. Consumenten moeten weten dat ze in de mogelijkheid verkeren om de door hen 

gesloten overeenkomst te herroepen. De toekenning van een bedenktermijn als 

beschermingsinstrument heeft immers weinig nut als er geen gebruik van wordt gemaakt.560 Daartoe 

werd in de Richtlijn Consumentenrechten een informatieverplichting voor de handelaar opgenomen, 

zodoende dat de consument op de hoogte is van de voorwaarden, termijn en modaliteiten voor de 

uitoefening van zijn herroepingsrecht (supra 40, nr. 102). Modelinstructies voor herroeping –

opgenomen in bijlage I, deel A van de Richtlijn Consumentenrechten – moeten het verstrekken van 

deze informatie vergemakkelijken.561  

 

199. Wat nu indien de handelaar tekortkomt aan zijn verplichting om de consument te informeren? 

In het arrest Heininger werd door het Hof van Justitie beslist dat de herroepingstermijn 

eeuwigdurend was zolang de consument niet werd geïnformeerd over zijn herroepingsrecht m.b.t. 

een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst. 562  Toch werd in de Richtlijn 

Consumentenrechten slechts gekozen voor een verlenging van de bedenktermijn met 12 maanden in 

geval van een tekortkoming aan de informatieverplichting (supra 40, nr. 102). Zulke beperking houdt 
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een tegemoetkoming in aan het principe van rechtszekerheid en beoogt de belangen van handelaar 

en consument aldus met elkaar te verzoenen.563 Het gaat om een goede remedie welke ervoor zorgt 

dat het herroepingsrecht effectief haar doel kan realiseren, namelijk een goede bescherming van de 

consument.564  

 

200. Bij een tekortkoming van de handelaar aan zijn informatieverplichting over het 

herroepingsrecht, zal de consument eveneens geen vergoeding verschuldigd zijn voor de 

waardevermindering van de goederen. 565  Zonder deze bepaling zou de verlenging van de 

bedenktermijn een zinloze remedie ter bescherming van de consument zijn. Als de consument moet 

instaan voor de waardevermindering – als gevolg van het gebruik van de goederen – ontstaan tijdens 

deze verlengde herroepingstermijn, dan zal hij liever niet over gaan tot een herroeping van de 

overeenkomst na bijvoorbeeld acht maanden.566  

 

201. Om de uitoefening van het herroepingsrecht te vergemakkelijken, alsook de kosten eraan 

verbonden te drukken, is het wenselijk dat de consument door elke mogelijke verklaring – ongeacht 

de vorm ervan – de overeenkomst kan herroepen.567 Met de Richtlijn Consumentenrechten wordt dit 

mogelijk gemaakt (supra 46, nr. 116). Het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring aan de 

handelaar volstaat wanneer men hiermee duidelijk zijn wil te kennen geeft om de overeenkomst te 

herroepen. Daarenboven kan de consument gebruik maken van het modelformulier voor herroeping 

dat door de handelaar moet worden verzonden in het kader van diens informatieverplichting. 

Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat het herroepingsrecht niet al te vaak wordt gebruikt in de 

praktijk. Uitgedrukt in percentages gaat het om niet meer dan 5% voor huis-aan-huisverkoop en 35% 

voor verkoop op afstand.568 De mogelijkheid om gebruik te maken van een geharmoniseerd 

modelformulier zou een positieve impact kunnen hebben op de uitoefening van het 

herroepingsrecht door de consument, aangezien dit het herroepingsproces vereenvoudigt en men 

simpelweg het formulier kan invullen en terugzenden als men wenst over te gaan tot herroeping. 

Ook wordt met dit modelformulier duidelijk gemaakt aan de consument dat het volledig acceptabel 

is om de overeenkomst te herroepen waartoe hij zich initieel had verbonden.569  

 

202. In het licht van de bewijslast die op de consument rust voor de tijdige uitoefening van zijn 

herroepingsrecht570, zou het nuttig zijn om telkens de bijkomende verplichting voor de handelaar op 
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te nemen om de consument te voorzien van een ontvangstbevestiging van de herroeping op een 

duurzame gegevensdrager. Momenteel is deze verplichting voor de handelaar enkel opgenomen 

wanneer het modelformulier op de website van de handelaar elektronisch kan worden ingevuld 

(supra 46, nr. 117). Men kan als consument best in ieder geval om een ontvangstbevestiging vragen. 

Indien de datum op zulke bevestiging dicht bij het einde van de herroepingstermijn ligt, zal de 

consument zijn herroepingsrecht naar alle waarschijnlijkheid tijdig hebben uitgeoefend en worden 

de bewijsproblemen op die manier geminimaliseerd.571 Het is wel zo dat de handelaar niet moet 

reageren op de vraag van de consument bij een ‘gewone’ herroeping, en daarenboven zal de 

consument er vaak niet aan denken om zulke bevestiging te vragen. Het valt dus zeker te betreuren 

dat de Richtlijn hier geen algemene verplichting van heeft gemaakt. Volgens mij zou het ook passend 

zijn mocht de bewijslast worden omgekeerd bij niet-naleving van de bevestigingsverplichting door de 

handelaar. Indien hij er dan niet in slaagt om aan te tonen dat de consument zijn 

herroepingsbeslissing laattijdig heeft verzonden, wordt de herroeping geacht tijdig te zijn gebeurd.  

 

203. Ingevolge de Richtlijn Consumentenrechten mag er geen verbod rusten op de handelaar om een 

voorschot of betaling te vragen van de consument vóór het einde van de herroepingstermijn, althans 

wat overeenkomsten op afstand betreft. Een op het ogenblik van de omzetting bestaand nationaal 

verbod m.b.t. overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten, mag worden behouden (supra 48, 

nr. 122). Wanneer de goederen na betaling van de koopprijs worden geleverd, zal de consument 

vaak terughoudend zijn om over te gaan tot herroeping van de overeenkomst. Men moet immers zijn 

geld terugkrijgen van de verkoper. Op de handelaar rust de verplichting om bij herroeping alle van de 

consument ontvangen betalingen terug te betalen, maar hij mag met die terugbetaling wachten 

totdat hij de goederen heeft teruggekregen of het bewijs van terugzending door de consument werd 

geleverd (supra 50). Het zou wel eens kunnen dat de goederen door de consument werden 

teruggezonden, maar dat men toch zijn geld niet terugkrijgt. In dit geval zal men naar de rechtbank 

moeten om terugbetaling te vorderen, maar als het gaat om goederen met een beperkte waarde zal 

dit eerder betekenen dat de consument wordt ontmoedigd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen 

uit vrees dat een terugbetaling uitblijft.572  Nochtans valt een algemeen verbod op betaling door de 

consument tijdens de bedenktermijn moeilijk te verdedigen. Indien de consument wenst dat de 

overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn, is de kans groot dat de handelaar zal 

weigeren precies omdat hij geen betaling of voorschot mag innen tijdens de bedenktermijn.573 Er 

moeten andere oplossingen worden gezocht om de belangen van handelaar en consument met 

elkaar te verzoenen. Twee alternatieven worden hieronder onderzocht. 

 

204. Een eerste mogelijkheid is om te voorzien in een systeem van tijdelijke blokkering. De 

consument betaalt het bedrag niet aan de handelaar, maar de gelden worden naar een betrouwbare 

derde gestuurd, waar ze tijdens de herroepingstermijn op diens rekening geblokkeerd blijven. Als de 

consument zijn herroepingsrecht uitoefent, zal de derde het bedrag aan de consument terugstorten. 

Hij moet dan wel het bewijs leveren dat de goederen werden teruggezonden. Indien de 

herroepingstermijn verstrijkt zonder dat gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal de 
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derde het bedrag overmaken aan de handelaar.574 Als we realistisch zijn, dan gaat het om een louter 

theoretische oplossing die in de praktijk vermoedelijk teveel zal kosten. Men kan er ook voor opteren 

om de rollen om te draaien en de handelaar eerst te laten terugbetalen, alvorens de consument de 

goederen moet terugzenden. In die situatie is de handelaar dan weer niet zeker of hij de goederen 

zal terugkrijgen.575 Het risico op die manier verplaatsen, levert aldus ongeveer hetzelfde resultaat op 

en is daarom geen redelijk alternatief. 

 

205. De geboden alternatieven zijn weinig bevredigend, maar dit betekent niet dat de Europese 

wetgever haar regeling geen kracht kon bijzetten. Voor een goede bescherming van de consument is 

het essentieel dat de Richtlijn voorziet in een sanctie wanneer de handelaar niet (tijdig) terugbetaalt. 

De verplichting tot terugbetaling moet worden afgedwongen met een strenge sanctie die voldoende 

afschrikkend en doeltreffend is. Het is echter problematisch dat de Richtlijn geen enkele sanctie 

voorziet in dit verband. Aan de lidstaten werd de bevoegdheid verleend om op dit vlak op te 

treden576, met als gevolg daarvan een versnippering van de wetgeving. Bovendien bestaat het risico 

dat de sanctie voorzien in bepaalde lidstaten een onvoldoende ontradend effect zal hebben.577 

 

206. Wat de verplichtingen van de consument betreffen bij herroeping, heeft men m.b.t. 

overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten voorzien in een bijkomende uitzondering op de 

principiële plicht om de rechtstreekse terugzendingskosten te betalen (supra 51, nr. 133). Wanneer 

de goederen niet per gewone post kunnen worden teruggestuurd en ze door de handelaar werden 

geleverd bij de sluiting van de overeenkomst, moet de handelaar deze op eigen kosten afhalen.578 Dit 

heeft tot doel om de consument niet te ontmoedigen of zelfs te verhinderen zijn herroepingsrecht 

uit te oefenen. Met deze bepaling wordt een agressieve verkooptechniek vermeden waarbij de 

handelaar grote goederen (matrassen of zetels bijv.) onmiddellijk achterlaat bij de consument, en 

deze laatste het vervolgens niet ziet zitten om de hoge kost verbonden aan het terugzenden van 

deze omvangrijke goederen te betalen.579  

 

207. Benevens de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen, zal de consument in 

sommige gevallen ook een vergoeding voor de waardevermindering moeten betalen (supra 51, nr. 

134). Dit is het geval wanneer hij de goederen effectief heeft gebruikt tijdens de bedenktermijn, en 

aldus handelingen heeft gesteld die verder gingen dan nodig om de aard, de kenmerken en het 

functioneren van de goederen vast te stellen.580 In het arrest Messner
581 werd door het Hof van 

Justitie gesteld dat de compenserende vergoeding voor het gebruik van de goederen afbreuk doet 

aan de effectiviteit van het herroepingsrecht wanneer het bedrag ervan niet in verhouding staat tot 

de koopprijs van het betrokken goed of wanneer de consument moet bewijzen dat hij de goederen 

niet heeft gebruikt op een wijze die verder ging dan nodig was om naar behoren zijn 

                                                           
574

 R. STEENNOT, Elektronisch betalingsverkeer: een toepassing van de klassieke principes, Antwerpen, 
Intersentia, 2002, 504; R. STEENNOT, C. BIQUET-MATHIEU en J. LOLY, “Het herroepingsrecht: het voorstel van 
Richtlijn betreffende consumentenrechten”, 133-134. 
575

 R. STEENNOT, “The right of withdrawal under the Consumer Rights Directive”, 25. 
576

 Art. 24 Richtlijn Consumentenrechten. 
577

 R. STEENNOT, “The right of withdrawal under the Consumer Rights Directive”, 25. 
578

 Art. 14, lid 1, derde alinea Richtlijn Consumentenrechten. 
579

 E. TERRYN, “De Richtlijn Consumentenrechten. Nieuwe reglementering op komst”, 55-56. 
580

 Art. 14, lid 2 Richtlijn Consumentenrechten. 
581

 HvJ C-489/07, Messner, Jur. 2009, I, 7315. 



77 
 

herroepingsrecht te kunnen uitoefenen (overweging 27). De vergoeding voorzien in de Richtlijn 

Consumentenrechten kan hoog oplopen, gelet op het feit dat de goederen tweedehands terugkeren 

naar de handelaar (supra 52, nr. 135). Deze aansprakelijkheid voor de waardevermindering, waarbij 

het verlies voor de handelaar in rekening wordt gebracht, kan dus betekenen dat de 

doeltreffendheid van het herroepingsrecht (als instrument van consumentenbescherming) teniet 

wordt gedaan.582 Toch zou men het bestaan van een dergelijke vergoeding kunnen verantwoorden 

om het probleem van moral hazard (opportunistisch gedrag) tegen te gaan (supra 63, nr. 166). Indien 

de consument weet dat hij een dermate hoge aansprakelijkheid kan oplopen als gevolg van het 

gebruik van de goederen tijdens de bedenktermijn, dan zal dit op zich een voldoende ontradend 

effect hebben. Desalniettemin ontbreekt in de Richtlijn de verplichting voor de handelaar om de 

consument in te lichten over de zware financiële gevolgen gekoppeld aan een eventueel gebruik 

tijdens de herroepingstermijn.583 Voor een optimale bescherming van de consument is het van 

bijzonder groot belang dat hij daarover wordt gewaarschuwd, zodanig dat hij zijn gedrag daarop kan 

afstemmen indien hij de overeenkomst wenst te herroepen. 

 

208. Problematisch is ook dat de handelaar in het kader van zijn terugbetalingsverplichting bij 

herroeping (supra 50, nr. 128) in de mogelijkheid verkeert om de door de consument reeds betaalde 

som in mindering te brengen met een bepaald bedrag voor de waardevermindering van de goederen. 

Wanneer de consument ervan overtuigd is dat hij dergelijke vergoeding niet is verschuldigd, zal hij 

niet anders kunnen dan een beroep doen op de rechterlijke instanties.584  

 

209. Wat diensten betreft, is de consument – ingeval hij overgaat tot herroeping van zijn 

overeenkomst – bij een begin van uitvoering tijdens de herroepingstermijn een vergoeding evenredig 

aan het reeds gepresteerde deel verschuldigd (supra 53, nr. 138).585 Dit kan een negatieve impact 

hebben op de uitoefening van het herroepingsrecht. De consument zal de overeenkomst niet langer 

kosteloos kunnen herroepen. Toch is zulke compensatie gerechtvaardigd om misbruik door de 

consument te verhinderen (supra 63, nr. 166). De uitvoering van de prestatie kan weliswaar enkel 

starten tijdens de herroepingstermijn indien de consument daar vooraf uitdrukkelijk om verzoekt.586 

Een andere mogelijkheid is om een verbod in te voeren voor de handelaar om te presteren tijdens de 

bedenktermijn. Gelet op het feit dat een onmiddellijke uitvoering vaak in het belang is van de 

consument, wordt de voorkeur gegeven aan de bestaande regeling die de belangen van beide 

partijen met elkaar in evenwicht brengt.587  
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BESLUIT 

210. Sinds 2004 wordt op Europees niveau gewerkt aan de herziening en eenmaking van het 

consumentenacquis. Een werk van lange adem dat kadert binnen het bredere project tot 

harmonisering van het Europese contractenrecht. De Richtlijn Consumentenrechten van 25 oktober 

2011 zorgt voornamelijk voor een harmonisatie van de consumenteninformatie en het 

herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten. De Europese wetgever is er bijgevolg niet in geslaagd om een grote hervorming van 

het consumenten(contracten)recht te bewerkstelligen. Toch zorgt de Richtlijn voor meer 

duidelijkheid en eenvormigheid wat het herroepingsrecht betreft.  

 

211. Het herroepingsrecht is een essentieel instrument ter bescherming van de consument voor 

overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Met de nieuwe 

Richtlijn werd de weg geopend naar een ruimer consumentenbegrip. Uit de overwegingen blijkt dat 

ook een natuurlijke persoon die overwegend handelt voor privédoeleinden als consument moet 

worden beschouwd. Deze verruiming kan worden toegejuicht, gezien eenzelfde nood aan 

bescherming heerst voor personen die uitsluitend en hoofdzakelijk handelen voor privédoeleinden 

en aldus geen onderscheid kan worden gerechtvaardigd. In het belang van de rechtszekerheid, is het 

nochtans betreurenswaardig dat geen uitdrukkelijke definitie in overeenstemming hiermee werd 

opgenomen. Het Draft Common Frame of Reference (DCFR) voorziet wel in een dergelijke 

omschrijving. In het licht van de verantwoording van het herroepingsrecht, zou het nuttig kunnen zijn 

om ook professionelen de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde 

dat die uitbreiding beperkt blijft tot overeenkomsten die geen rechtstreeks verband houden met hun 

professionele activiteit. In Frankrijk kunnen professionelen in een zodanige situatie reeds dezelfde 

bescherming krijgen als consumenten.  

 

212. In vergelijking tot de voorgaande richtlijnen, zorgt de Richtlijn Consumentenrechten voor een 

gevoelige uitbreiding van de bescherming. Enkele opvallende nieuwigheden worden hier aangestipt. 

De consument beschikt nu steeds over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om de 

overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten te herroepen. Het modelformulier voor 

herroeping, verstrekt door de handelaar, maakt de uitoefening van het herroepingsrecht een stuk 

gemakkelijker. Tijdens de bedenktermijn mag de consument alle handelingen stellen om de aard, de 

kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bovendien zal de consument de 

dienstenovereenkomst kunnen herroepen tot zolang ze niet volledig is uitgevoerd tijdens de 

herroepingstermijn. Een begin van uitvoering leidt dus niet langer tot het verlies van het 

herroepingsrecht voor de consument. Het is eveneens voordelig voor de consument dat de 

handelaar bij herroeping nu in ieder geval zal moeten terugbetalen binnen een termijn van 14 

kalenderdagen. 

 

213. De Richtlijn Consumentenrechten schept ook meer duidelijkheid dankzij een zeer gedetailleerde 

regeling van het herroepingsrecht. Deze nieuwe regels zorgen voor meer rechtszekerheid in het 

voordeel van zowel handelaar als consument. Zo heeft men bij het uiteenzetten van de bepalingen 

veel aandacht besteed aan de berekeningswijze van de herroepingstermijn. Daarenboven kan de 

handelaar gebruik maken van geharmoniseerde modelinstructies om de consument te informeren 
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over zijn herroepingsrecht. Doorheen de Richtlijn werden de overeenkomsten voor de levering van 

water, gas, elektriciteit en digitale inhoud niet uit het oog verloren. De wijze waarop het 

herroepingsrecht moet of mag worden uitgeoefend en vooral de gevolgen van of de verplichtingen 

gekoppeld aan deze uitoefening, worden tevens uitgebreid behandeld. Er heerst ook niet langer 

onzekerheid over het lot van de aanvullende overeenkomsten. 

 

214. De techniek van maximale harmonisatie werd gehanteerd om eenvormigheid te creëren voor 

een betere werking van de interne markt. Toch zullen er op bepaalde punten discrepanties blijven 

tussen de nationale wetgevingen van de lidstaten. Dit is te wijten aan enkele open normen die door 

de Europese wetgever werden gebruikt. Deze vage concepten kunnen door de afzonderlijke lidstaten 

verschillend worden ingevuld. Bovendien werden niet alle – nochtans belangrijke – aspecten 

geharmoniseerd. Zo biedt de Richtlijn geen duidelijk antwoord op de vraag naar aansprakelijkheid 

indien de goederen door overmacht verloren of beschadigd geraken tijdens de herroepingstermijn. 

Ook wordt de sanctionering bij niet-naleving van de omzettingsbepalingen grotendeels aan de 

lidstaten overgelaten. Met het principe van volledige harmonisatie worden daarenboven geen 

afwijkingen meer toegestaan, wat minstens voor een aantal lidstaten een verlaging van hun 

beschermingsniveau impliceert. Hieruit volgt dat het gebruik van maximale of volledige harmonisatie 

slechts verdedigbaar is voor de technische aspecten van het herroepingsrecht, zoals de duur en de 

berekening van de herroepingstermijn, alsook de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht.  

 

215. Het valt op dat de Belgische wetgever de bepalingen uit de Richtlijn Consumentenrechten 

grotendeels letterlijk heeft overgenomen bij de omzetting ervan in boek VI van het Wetboek 

Economisch Recht. De consumentenbescherming wordt op een aantal vlakken teruggeschroefd. Bij 

een tekortkoming van de handelaar aan zijn informatieplicht over het herroepingsrecht, wordt de 

bedenktermijn verlengd met 12 maanden. De vroegere sanctie van de afgedwongen aankoop, 

waarbij de consument het goed of de dienst mocht houden zonder daarvoor te betalen, moest 

worden afgeschaft. Ook voor de Duitse consument – die in het verleden genoot van een potentieel 

onbeperkte verlenging van de herroepingstermijn – zal in een dergelijke situatie slechts een 

verlenging van maximaal één jaar mogelijk zijn. De Duitse wetgeving bepaalde tevens dat de 

consument bij herroeping niet moest instaan voor de kosten van terugzending zodra de prijs van de 

goederen 40 euro oversteeg, terwijl men voor transacties met een lagere waarde anders kon 

overeenkomen. Nu zal de consument steeds gehouden zijn tot betaling van de terugzendingskosten, 

op voorwaarde dat hij daarover werd geïnformeerd uiteraard. De Belgische consument zal in de 

toekomst in een beperkter aantal situaties de mogelijkheid krijgen om zijn overeenkomst te 

herroepen. De lijst met uitzonderingen op het herroepingsrecht werd in uitvoering van de Richtlijn 

gevoelig uitgebreid. Tot slot is het vermeldenswaardig dat de Belgische wetgever (bij vergissing) 

voorziet in een herroepingsrecht voor overeenkomsten die het vervoer van passagiers betreffen.  

 

216. De keuze voor een toepassing van het GEKR zal voor de Europese consument geen 

aanmerkelijke wijziging inhouden ten aanzien van zijn herroepingsrecht als beschermingsinstrument. 

Het overgrote deel van de bepalingen uit het GEKR zijn immers zeer vergelijkbaar met de regels uit 

de Richtlijn Consumentenrechten. Wat overeenkomsten buiten verkoopruimten betreft, is er wel een 

potentiële vermindering in de bescherming van de consument. Voor kleine transacties (minder dan 

50 euro) wordt het herroepingsrecht onmiddellijk uitgesloten, terwijl de Richtlijn de vrije keuze laat 

aan de lidstaten om een dergelijke uitsluiting al dan niet in te voeren. Uit het GEKR zouden we 
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eveneens kunnen afleiden dat er geen verbod rust op de handelaar om van de consument betalingen 

te ontvangen gedurende de herroepingstermijn. Ook hier laat de Richtlijn aan de lidstaten de 

mogelijkheid om een eventueel bestaand nationaal verbod te behouden.  

 

217. Afgezien van de nadelige effecten die het herroepingsrecht met zich mee brengt, wordt de ratio 

legis voor de toekenning ervan door de Europese wetgever geregeld miskend. Wat overeenkomsten 

op afstand betreft, zou de consument evenzeer over een herroepingsrecht moeten beschikken 

wanneer de overeenkomst niet in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand 

wordt gesloten. Een herroepingsrecht is daarentegen niet gerechtvaardigd indien de consument 

voorafgaand aan de onderhandelingen over en de sluiting van het contract een bezoek aan de 

verkoopruimten heeft gebracht met het oog op het verkrijgen van informatie. Ook voor 

dienstenovereenkomsten, de levering van water, gas of elektriciteit (die niet gereed voor verkoop 

zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid) en de levering van digitale 

inhoud, kan het probleem van asymmetrische informatie niet worden aangehaald om de consument 

een herroepingsrecht te bieden. Wat overeenkomsten buiten verkoopruimten betreft, kan er 

worden gediscussieerd over de brede opvatting van de Europese wetgever om alle overeenkomsten 

gesloten in een dergelijke situatie onder de toepassing van het herroepingsrecht te brengen. Indien 

de overeenkomst bij de consument thuis wordt gesloten, is de toekenning van een herroepingsrecht 

in ieder geval gerechtvaardigd. Bovendien kan het niet altijd worden verantwoord dat de 

herroepingstermijn start bij de levering van de goederen.  

 

218. Twee nieuwe regels doen mogelijk afbreuk aan de effectiviteit van het herroepingsrecht als 

instrument van consumentenbescherming. Zo mag de handelaar, bij uitoefening van het 

herroepingsrecht, wachten met de terugbetaling tot hij zeker is dat de consument de goederen heeft 

teruggezonden. Vooral het ontbreken van een doeltreffende sanctie bij miskenning van die 

verplichting tot terugbetaling, is problematisch. In dit verband is het noemenswaardig dat de Franse 

wetgever ingeval van laattijdige terugbetaling door de handelaar voorziet in een specifieke sanctie 

ter bescherming van de consument. Daarnaast wordt de consument aansprakelijk gesteld voor de 

waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan tijdens de herroepingstermijn. 

De consument moet door de handelaar worden ingelicht over de mogelijke financiële gevolgen van 

zijn gedrag. In tegenstelling tot de Duitse wetgeving, bevat de Richtlijn geen verplichting voor de 

handelaar om de consument daarover te waarschuwen. 

 

219. Tot slot kan men stellen dat er nog een aantal vraagtekens rijzen bij de werking van deze 

nieuwe regeling in de praktijk. Het is afwachten hoe de verschillende lidstaten van de Europese Unie 

de nieuwe bepalingen zullen toepassen en welke impact de rechtspraak hierop precies zal hebben. 

Vertrekkend van deze op wetgeving gebaseerde uiteenzetting, zal verdere analyse op zowel juridisch 

als op economisch vlak hierover in de toekomst klaarheid moeten scheppen.  
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