
Contracteren    92   2008 / 4

Impressies

Consumenten bescherming bij elektronische 
handel

Prof. mr. drs. C. Stuurman & mr. F.C. van der Jagt*

Het Electronic Commerce Platform Nederland, ECP.NL, * organi
seerde op 30 oktober jongstleden een seminar inzake ‘Consumen
tenbescherming bij elektronische handel’. Dit seminar vormde 
een onderdeel van een reeks van bijeenkomsten die in het kader 
van het project ‘Vertrouwen 2.0’ door ECP.NL worden georgani
seerd. De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van 
nieuwe vraagstukken die het bedrijfsleven en consumenten op het 
gebied van ICT en vertrouwen raken en die zijn ontstaan door het 
samenbrengen van de technologie en de toepassing daarvan. ECP.
NL werkt aan een ‘Roadmap voor Vertrouwen in de Informatie
maatschappij’, waarin de belangrijkste voorwaarden voor een ge
rechtvaardigd vertrouwen in ICTtoepassingen zullen worden ge
schetst, alsmede mogelijke struikelblokken worden geïdentificeerd 
en oplossingsrichtingen worden geboden.

Elektronische handel brengt voor de consument tal van voorde
len met zich mee. Hij kan 24 uur per dag, zeven dagen per week, 
vanuit zijn eigen huis een keuze maken uit een enorm assortiment 
van producten. Prijzen van webwinkeliers, ook buiten Nederland, 
kunnen gemakkelijk vergeleken worden. Ook kan de consument 
actief participeren in deze onlinewereld. Hij kan zelf producten 
aanbieden op veilingsites of websites voor tweedehands goederen. 
Ook de mogelijkheid voor zogenoemde ‘reviews’ op de websites 
van webwinkeliers, versterkt de positie van de consument.

Op het seminar, onder dagvoorzitterschap van Kees Stuurman, 
waren vertegenwoordigers van het ministerie van Economische 
Zaken, de Nederlandse Consumentenautoriteit, eBay en de Ne
derlandse Thuiswinkelorganisatie aanwezig. Mede op basis van 
hetgeen tijdens het seminar aan de orde kwam, worden hierna 
enige recente juridische ontwikkelingen op het gebied van de con
sumentenbescherming, en de gevolgen daarvan voor de elektroni
sche handel, uiteengezet.

1. Wet oneerlijke 

handelspraktijken

Op 15 oktober 2008 is de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet 
ohp) in werking getreden. De wet is van toepassing op de relatie 
tussen de aanbieder en de consument en is een uitwerking van 
de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.1 De wet is 
opgenomen in de nieuwe afdeling 6.3.3.a van het Burgerlijk Wet
boek.
Artikel 6:193b BW stelt dat er sprake is van een oneerlijke handels
praktijk wanneer een aanbieder in strijd handelt met de vereisten 
van professionele toewijding (lid 2 sub a) en het vermogen van 
de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen 
merkbaar wordt beperkt of kan worden beperkt (lid 2 sub b), waar
door de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst 
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Een han
delspraktijk is in het bijzonder oneerlijk wanneer deze als mislei
dend (art. 6:193c6:193g BW) of agressief (art. 6:193 h en i BW) 
kan worden aangemerkt. Hierbij dient bedacht te worden dat een 
handelspraktijk zowel misleidend kan zijn door een doen (zie art. 
6:193c BW) als door een nalaten (art. 6:193d BW).
Voor de bescherming van de consument op internet spelen deze 
bepalingen een belangrijke rol. Op grond van artikel 6:193c BW is 
er sprake van een misleidende handelspraktijk indien informatie 
wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde con
sument bedriegt, onder andere ten aanzien van de voornaamste 
kenmerken van het product en de prijs. De consument had al recht 
op deze informatie op grond van de in het BW geïmplementeerde 

1 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 
mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/
EG van het Europees Parlement en de Raad en van de Verordening (EG) nr. 
2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (‘Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken’) (PbEG 2005, L 149).

*  Prof. mr. drs. C. Stuurman is partner bij de praktijkgroep IE/Informatie-
technologie bij Van Doorne N.V. te Amsterdam en tevens hoogleraar 
Normering van Informatietechnologie aan de Universiteit van Tilburg. 
Mr. F.C. van der Jagt is werkzaam als advocaat bij Van Doorne N.V. te 
Amsterdam op de praktijkgroep IE/Informatietechnologie.
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informatieverplichtingen voortvloeiend uit de Richtlijn inzake de 
overeenkomst op afstand en de Ecommercerichtlijn.2

Andere misleidende praktijken waar men op internet op bedacht 
moet zijn, zijn bijvoorbeeld webwinkels die bedrieglijk beweren 
aan een gedragscode gebonden te zijn en aanbiedingen waarin be
drieglijk beweerd wordt dat een product slechts gedurende een 
zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn.
De eerdere wetgeving inzake informatieplichten (overeenkomst op 
afstand en ecommerce) was vooral gericht op het verschaffen van 
informatie. De nieuwe wetgeving vormt met name een normatief 
kader voor de toetsing van de kwaliteit van de (bredere) informa
tievoorziening door de aanbieder aan potentiële econsumenten.
Handhaving van deze regels is uiteraard van groot belang. De Ne
derlandse Consumentenautoriteit en de AFM kunnen op grond 
van de wet bij overtreding van de bepalingen een administratieve 
boete van maximaal € 450.000 of een last onder dwangsom opleg
gen. Ter vergelijking: op het nietnaleven van de informatieplich
ten voortvloeiend uit de Ecommercerichtlijn kan op grond van de 
Wet op de economische delicten maximaal een boete van e 18.500 
worden opgelegd.
In de praktijk is handhaving een punt van zorg. De Consumenten
autoriteit zal zich noodgedwongen (capaciteit) moeten beperken 
tot het optreden tegen uitwassen. Consumenten die zelf willen 
optreden tegen een aanbieder verdwalen al snel in het doolhof van 
(rechts)wegen die openstaan, variërend van Ombudsman, Con
suWijzer, Juridisch Loket, Europees Consumenten Centrum, ge
schillencommissies tot gewone rechter. De versnippering die op 
dit punt is opgetreden, tast de effectiviteit van de rechtsbescher
ming ernstig aan. Dit zou een belangrijk agendapunt moeten zijn 
voor de betrokken beleidsmakers.

2. Invoering Algemene 

voorwaarden Nederlandse 

Thuiswinkelorganisatie

Ook op het gebied van zelfregulering worden stappen onder
nomen waardoor de positie van de consument bij elektronische 
handel versterkt wordt. Onlangs maakte de Nederlandse Thuis
winkelorganisatie, de brancheorganisatie voor verkoop op afstand, 
bekend dat zij per 1 januari 2009 al haar leden3 verplicht om een 
uniforme set van algemene voorwaarden te hanteren.4

Deze ‘tweezijdige’ voorwaarden zijn vastgesteld in overleg met 
de Consumentenbond onder auspiciën van de Coördinatiegroep 
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SER.

2 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (PbEG 1997, L 144/19) en Richtlijn 2002/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juri-
dische aspecten van de informatiemaatschappij, met name elektronische 
handel in de interne markt (PbEG 2000, L 178/1). De informatieplichten 
zijn terug te vinden in art. 3:15d, 6:227b en 7:46c BW.

3 Op het seminar werd het ledenaantal per 28 oktober 2008 gehanteerd, 
zijnde 924 leden, waarvan 300 leden nog aspirant-lid zijn. Op dat moment 
liepen er 83 aanvragen voor het reguliere lidmaatschap en 134 aanvragen 
voor het aspirant-lidmaatschap. 

4 De verplichting geldt niet voor financiële dienstverleners die onder toe-
zicht van de AFM staan.

De voorwaarden bieden de consument op een aantal punten 
bescherming die verder gaat dan op grond van dwingend recht 
vereist is. Zo wordt de bedenktermijn voor onlineaankopen 
verlengd naar veertien kalenderdagen, in plaats van de termijn 
van zeven werkdagen die op grond van artikel 7:46d BW geldt. 
Hierbij is aangesloten bij het nieuwe Richtlijnvoorstel betreffende 
consumentenrechten,5 dat hierna besproken zal worden.
Ook dient informatie over de identiteit van de aanbieder, de be
denktijd en de aftersales service altijd (nogmaals) te worden gele
verd bij de aflevering van het product of de dienst. In de praktijk 
blijkt dat consumenten met name op dat moment behoefte hebben 
aan deze informatie. Leden van de Nederlandse Thuiswinkel
organisatie mogen, bijvoorbeeld om zich te onderscheiden in de 
markt, nog steeds positief afwijken van de nieuwe voorwaarden.

3. Richtlijnvoorstel betreffende 

de consumentenrechten

Op 8 oktober jongstleden heeft de Europese Commissie een 
voorstel gedaan voor een nieuwe Richtlijn betreffende consu
mentenrechten.6 Dit voorstel beoogt vier bestaande consumen
tenrichtlijnen (de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten,7 de Richtlijn voor de verkoop en de 
garanties voor consumptiegoederen,8 de Richtlijn inzake de ver
koop op afstand9 en de Richtlijn inzake huisaanhuisverkoop10) 
samen te vatten tot een alomvattende richtlijn. De Europese Com
missie stelt dat de richtlijn voorziet in een grondige herziening en 
verbetering van de bestaande consumentenrechten op het gebied 
van elektronische handel bij aankopen via het internet. Ook pro
beert de richtlijn aan te sluiten bij nieuwe technologieën en ver
kooptechnieken, zoals handel via de mobiele telefoon en on line
veilingen.
Het voorstel voorziet in onder meer een verlenging van de bedenk
termijn tot veertien kalenderdagen. Hiervoor zal een standaard 
annuleringsformulier worden opgesteld. Wel wordt de consument 
aansprakelijk voor de schade die aan een product ontstaat tijdens 
de bedenktermijn, als gevolg van het hanteren of gebruiken van het 
goed dat verder ging dan nodig was om de aard van het product 
en het functioneren daarvan vast te stellen. Een andere wijziging 
is dat de consument na het inroepen van zijn herroepingsrecht 
nog veertien dagen de tijd heeft om het product daadwerkelijk te 
retourneren. Dit betekent dat een webwinkelier een product ge

5 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende consumentenrechten, 8 oktober 2008, COM (2008) 614.

6 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende consumentenrechten, 8 oktober 2008, COM (2008) 614.

7 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten (PbEG 1993, L 95).

8 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumptiegoederen (PbEG 1999, L 171).

9 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (PbEG 1997, L 144).

10 Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de 
bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten over-
eenkomsten (PbEG 1985, L 372).

Contracteren 4 2008 BW_2e pr.indd   17 17-12-2008   9:45:57

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



Contracteren    94   2008 / 4

durende maximaal vier weken ‘kwijt’ is uit zijn voorraad. Op dit 
moment ontbreekt in de wet een harde termijn.
Of de beoogde verbetering van de bestaande consumentenrechten 
daadwerkelijk wordt bereikt, valt nog te bezien. Het voorstel gaat 
uit van volledige harmonisatie op het terrein van consumenten
koop. Loos11 heeft zich al zeer kritisch uitgelaten over het mogelij
ke effect daarvan op de rechten van consumenten in Nederland.

4. Tot slot

De hiervoor genoemde initiatieven hebben een gemene deler: het 
vergroten van het vertrouwen bij de econsument. Om dat doel te 
bereiken wordt de positie van de econsument versterkt. De vraag 
is echter of de econsument deze extra bescherming wel verdient. 
De econsument heeft immers de mogelijkheid om zich op inter
net uitgebreid (en vaker beter dan in de offlinewereld) over pro
ducten en diensten te laten informeren en de prijzen van diverse 
onlineaanbieders te vergelijken. In de (nabije) toekomst komt 
daar nog de mogelijkheid bij online te ‘voelen’ en te ‘proeven’. Nu 
kan de vraag hoe een product er ‘echt’ uit ziet/voelt/smaakt in 
veel gevallen al worden opgelost door naar een offlinewinkel te 
gaan, waarna het wegens het vaak aanwezige prijsverschil, vaak 
alsnog online wordt aangeschaft. Deze econsument profiteert dan 
weer van het herroepingsrecht, waar zijn offline evenknie deze (al
thans wettelijk) ontbeert. Hoezo steeds extra bescherming voor de 
econsument?
Tijdens de paneldiscussie op het seminar werd op dit punt nog 
naar voren gebracht dat winkeliers in de offlinewereld zich in hun 
concurrentiestrijd met de webwinkeliers weleens gedwongen zou
den kunnen zien om dezelfde (soepele) regels te hanteren. Wel
licht dient dan ook op den duur het adagium ‘wat offline geldt, 
moet ook online gelden’ te worden veranderd in ‘wat online geldt, 
moet ook offline gelden’.

11 M. Loos, ‘Een auto die na drie jaar kapot gaat? Pech gehad!’, NJB 2008, p. 
2370-2371.
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