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Samenvatting 
 

Na een schets van het wettelijk kader waarbinnen een meer duurzame consumptie en productie 
moeten worden gerealiseerd wordt in deel 1 ingegaan op de verhouding tussen het huidige 
consumentenrecht en de ecologische duurzaamheidsdoelstellingen, dat zijn doelstellingen die 
verband houden met de overgang naar de circulaire economie en de energietransitie. Centrale vraag 
in dit rapport is in hoeverre het nastreven van een hoog niveau van consumentenbescherming en 
het nastreven van ecologische duurzaamheid (zoals in de onlangs verkondigde Green Deal) samen 
gaan. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe (de uitleg en toepassing van) 
bestaande consumentenregels duurzame consumptie en productie belemmeren dan wel faciliteren. 

Deel 2 bespreekt de mogelijke bijdrage van bestaande en binnenkort om te zetten 
consumentenrichtlijnen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Aangegeven wordt welke 
aanpassingen consumentenbeschermende regelingen, die naar hun opzet, uitleg of toepassing 
duurzaamheidsdoelstellingen belemmeren, behoeven. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de 
regels van consumentenkoop (de fysieke koop en de koop op afstand). Ook wordt uiteengezet hoe 
het potentieel van een bestaande regeling als de regeling oneerlijke handelspraktijken beter kan 
worden benut waar het aankomt op het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. 

In deel 3 worden nieuwe (nationale of Europese) consumentenbeschermende regels en 
instrumenten van consumentenbeleid verkend die een positieve invloed (kunnen) hebben op een 
meer duurzame consumptie en productie. Mogelijke aanvullende regelingen die het verwezenlijken 
van de duurzaamheidsdoelstellingen combineren met een hoog niveau van 
consumentenbescherming passeren de revue. In het derde deel wordt tevens aangegeven hoe 
gedragswetenschappelijke inzichten nieuw beleid kunnen helpen vormgeven. In een slotparagraaf 
wordt stilgestaan bij de ‘toekomst’ van het consumentenrecht in het licht van de Green Deal en bij de 
mogelijkheid om tussen consumenten te differentiëren. 

De studie sluit af met enkele aanbevelingen voor beleidsinitiatieven die consumentenbescherming 
en verduurzaming combineren, op nationaal en op Europees niveau. Duidelijk is dat bij een grotere 
nadruk op duurzaamheid dan nu het geval is, het bestaande (hoge) niveau van 
consumentenbescherming, op enkele nader te overwegen bijstellingen na, gehandhaafd kan blijven. 
Een grotere nadruk legt voorts leemtes in de huidige consumentenbescherming bloot en vraagt om 
aanvullende regels die de consument adequaat beschermen bij de overgang naar een circulaire 
economie. 
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Inleiding 
 

EZK vraagt om concreet advies over hoe duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en 
klimaat in het nationale en Europees consumentenbeleid kunnen worden ingevlochten. Het advies 
betreft de ruimte die gelet op de door de harmonisatie van het Europees consumentenrecht 
bepaalde grenzen bestaat om bij de implementatie van nieuwe consumentenregels en 
consumentenbeleid rekening te houden met genoemde doelstellingen. Deze verdiepende studie zal 
worden gebruikt voor de uitwerking van het interne EZK-beleid met betrekking tot verduurzaming en 
consumentenbeleid. Het advies wordt tevens gebruikt om gesprekken met stakeholders en 
Commissie aan te gaan over de relevantie van duurzaamheid bij consumentenbeleid.  

De centrale vraag betreft de inpassing van duurzaamheidsdoelstellingen in het bestaande en 
toekomstige consumentenbeleid. De volgende drie deelvragen staan centraal in het onderzoek: 

- Is het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen verenigbaar met de doelstellingen van 
(Europees) consumentenrecht? 

- Zijn er onderdelen van het consumentenacquis die duurzaamheidsdoelstellingen belemmeren? 

- Heeft Nederland ruimte binnen het Europese en nationale wetgevingskader om 
duurzaamheidsdoelstellingen na te streven? 

Het voorgestelde onderzoek is opgezet als een drieluik. 

Deel 1 betreft het wettelijk kader waarbinnen een meer duurzame consumptie en productie moeten 
worden gerealiseerd. Hoe verhoudt het huidige consumentenrecht zich tot ecologische 
duurzaamheidsdoelstellingen? In dit deel worden de volgende vragen beantwoord: 

1.1 Wat houden duurzame consumptie en productie in?  

In deze paragraaf volgt een korte schets van het type consumptiegedrag en productieproces dat 
aangemoedigd dient te worden om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

1.2 Staan consumentenbescherming en duurzaamheid op gespannen voet met elkaar? 

In deze paragraaf wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op de wijze waarop (de 
uitleg en toepassing van) bestaande consumentenregels duurzaamheid kunnen belemmeren dan wel 
bevorderen. 

1.3 Kansen en risico’s van het inpassen van duurzaamheidsdoelstellingen in het 
consumentenbeleid 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre het Europees en nationaal consumentenbeleid een 
grotere nadruk op duurzaamheid toelaat en welke voor- en nadelen hieraan kleven voor consument 
en maatschappij.  

Deel 2 gaat in op de mogelijke bijdrage van bestaande en binnenkort om te zetten 
consumentenrichtlijnen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de manier waarop die bijdrage kan 
worden gerealiseerd. Aan bod komen: 

2.1 Oplossingen voor de negatieve invloed van bestaande regelingen: naar een meer duurzame 
koopregeling 
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Deze paragraaf bespreekt de mogelijke aanpassing van consumentenbeschermende regelingen die 
naar hun opzet duurzaamheidsdoelstellingen belemmeren, in het bijzonder de consumentenkoop 
(de fysieke koop en de koop op afstand). 

2.2 Oplossingen voor een grotere positieve invloed van bestaande regelingen: het potentieel van 
de oneerlijke handelspraktijkenregeling 

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe het potentieel van de regeling inzake oneerlijke 
handelspraktijken beter kan worden benut. 

Deel 3 bevat een verkenning van nieuwe (nationale of Europese) consumentenbeschermende regels 
die een positieve invloed (kunnen) hebben op een meer duurzame consumptie.  

3.1 Nieuwe regelgeving 

Deze paragraaf bespreekt mogelijke aanvullende regelingen die het verwezenlijken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen combineren met een hoog niveau van consumentenbescherming. 
Gedacht kan worden aan informatieplichten, de (verdere) regulering van de verdienstelijking, de 
deeleconomie en de energietransitie. 

3.2 Verandering bewerkstelligen 

In deze paragraaf wordt nagedacht over de manier waarop gedragswetenschappelijke inzichten 
nieuw beleid kunnen instrueren en wat van de consument mag worden verwacht in het licht van de 
voor de transitie naar een circulaire economie noodzakelijke systemische verandering. 

3.3 Herijking van het consumentenrecht 

In deze slotparagraaf wordt stilgestaan bij de toekomst van het consumentenrecht met het oog op 
de verduurzaming en de mogelijkheid van differentiatie tussen consumenten. Aansluitend wordt 
ingegaan op de rol van het consumentenrecht in het kader van de Green Deal. 
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Deel 1 Consumentenrecht en ecologische duurzaamheid 
Dit eerste deel betreft het wettelijk kader waarbinnen een meer duurzame consumptie en productie 
moeten worden gerealiseerd. In dit deel worden de volgende vragen beantwoord:  

- wat houden duurzame consumptie en productie in? 

- hoe verhoudt het huidige consumentenrecht zich tot de beoogde duurzaamheidsdoelstellingen? 

- welke kansen biedt het inpassen van deze doelstellingen in het consumentenrecht en welke risico’s 
zijn hieraan verbonden? 

1.1 Wat houden duurzame consumptie en productie in?  

1.1.1 Beleidskader 
In deze paragraaf volgt een korte schets van het type consumptiegedrag en productieproces dat 
aangemoedigd wordt om de beoogde ecologische duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Wie 
denkt aan duurzaamheid, denkt aan circulariteit. In een circulaire economie bestaat er geen afval en 
worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.1 Op internationaal niveau zijn een verantwoorde 
consumptie en productie doelstelling 12 van de 17 zogenoemde Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) vastgesteld door de Verenigde 
Naties in 2015. 

 

Afbeelding 1: de 17 zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

In deze studie heeft duurzaamheid primair betrekking op doelstelling 12. Er zal ook kort aandacht 
uitgaan naar doelstelling 7 (in paragraaf 3.1.4). Het gaat er bij doelstelling 12 om dat het verbruik van 
natuurlijke grondstoffen en energie wordt geminimaliseerd opdat worden teruggedrongen de 
vervuiling die ontstaat bij de winning van grondstoffen, de verwerking daarvan tot materialen en 
producten alsook het afval. Deze ecologische duurzaamheid wordt bewerkstelligd door de overgang 
van een lineaire economie naar een circulaire economie.2 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie 
2 https://www.cpb.nl/publicatie/circulaire-economie-economie-en-ecologie-in-balans 
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Op Europees niveau zijn in de loop der jaren al verschillende initiatieven ontplooid om ecologische 
duurzaamheid te bewerkstelligen door consumptie- en productiepatronen te veranderen.3 Aandacht 
voor duurzame consumptie was er al in 2008 met het Actieplan inzake duurzame consumptie en 
productie en een duurzaam industriebeleid.4 In 2015 lanceerde de EU een Actieplan voor de 
circulaire economie met als titel Maak de cirkel rond.5 In januari 2019 verscheen de Reflection Paper 
Towards a Sustainable Europe by 2030 van de Europese Commissie.6 De circulaire economie wordt 
“prioriteit nummer één” binnen de Europese Green Deal van de nieuwe Europese Commissie.7 Op 11 
maart verscheen haar Circular Economy Action Plan, waarin zij o.a. inzet op het bestrijden van 
geplande veroudering, op het verstrekken van informatie over levensduur en repareerbaarheid van 
(bepaalde typen) producten en op een “nieuw” recht op herstel.8  

Op nationaal niveau bevat het Rijksbrede programma Circulaire Economie de bouwstenen voor een 
circulair Nederland in 2050.9 Daarbij staat de herinrichting van productieprocessen en het ontwerpen 
van nieuwe, circulaire productiemethodes centraal. Het Rijksprogramma is erop uit om ingesleten, 
niet-circulaire gedragspatronen bij consumenten, producenten en andere organisaties te 
doorbreken. In het verlengde hiervan geeft het uitvoeringsprogramma vorm aan de overgang naar 
een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.10 In deze programma’s is weinig tot geen 
aandacht voor het consumentenrecht in de zin van deze studie: de regels betreffende de 
(pre)contractuele verhoudingen tussen bedrijven en consumenten. 

1.1.2 Circulaire gedragspatronen 
Onderdeel van de omwille van de duurzaamheidsdoelstellingen voorgestelde aanpassingen en 
vernieuwingen is de overgang van “bezit naar gebruik” en verdienstelijking van de economie (zie 
hierover paragraaf 3.1.2).11 In dat kader wordt gesproken van “servitization” van producten of van de 
“productization” van diensten. In plaats van een product aan te schaffen, neemt de consument een 
dienst af waarbij dat product wordt uitgeleend en ook onderhouden (en zo nodig vervangen) door de 
professionele partij. De circulariteit wordt gewaarborgd door de verkoper en/of producent, die meer 
belang heeft bij de lange levensduur van het product dan bij het verkopen van zoveel mogelijk 

                                                           
3 Te denken valt aan het verbod op plastic tasjes en single use plastic. 
4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's over het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een 
duurzaam industriebeleid COM/2008/0397 def. Zie ook https://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
5 Mededeling COM(2015) 614 final. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
6 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
7 https://nos.nl/artikel/2314229-green-deal-timmermans-wil-haast-maken-in-strijd-tegen-
klimaatverandering.html 
8 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
9 Interessant voor deze studie is de Franse aanpak: “50 mesures pour une économie 100% circulaire” en de 
recent in werking getreden ‘loi anti-gaspillage pour une économie circulaire’. Een Engelstalige bespreking is 
raadpleegbaar via: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/en_DP%20PJL.pdf 
10 Dit uitvoeringsplan is raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/08/uitvoeringsprogramma-2019-2023 
11 Rijksprogramma, p. 10. V. Mak, ‘Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom?’, Ars Aequi 
2018, afl. 7/8, p. 664-671. 
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producten. Vereist is wel dat het gebruik van het product door de consument ook duurzaam is en dat 
de dienstverlener zijn groene beloftes (reparatie, onderhoud en recycling) nakomt.12  

Behalve de verdienstelijking van de economie staat ook de deeleconomie in het teken van de vanuit 
duurzaamheidsoverwegingen wenselijk geachte overgang van “bezit naar gebruik”. Door gebruik te 
delen, worden minder producten aangeschaft. Voor de zogenaamde sharing economy geldt dezelfde 
kanttekening als voor de verdienstelijking: onderzoek heeft uitgewezen dat gebruik niet per definitie 
groener is dan bezit als dit gebruik niet duurzaam is. Zo blijkt dat wanneer consumenten niet langer 
eigenaar zijn van een product, zij hier minder zorgvuldig mee omgaan.13 De bijdrage van de 
deeleconomie aan de verduurzaming hangt o.a. af van een zorgvuldige omgang door de consument 
met het geleende product. Voorwaarde is ook dat er daadwerkelijk minder producten worden 
aangeschaft.  

Wie denkt aan duurzaamheid, denkt ook aan producten die langer meegaan en dus repareerbaar 
zijn.14 Dit vergt dat de geplande veroudering van producten wordt tegengegaan15 en dat het 
herstellen van producten niet onmogelijk of onevenredig prijzig is. Daartoe is vereist dat onderdelen 
en handleidingen beschikbaar zijn. Ook nodig zijn maatregelen om hergebruik te stimuleren. 

 

Afbeelding 2: hiërarchie van consumentengedrag in de circulaire economie16 

Het succes van de maatregelen ter vergroting van circulair consumentengedrag staat of valt met de 
omarming hiervan door producent én consument. 

1.1.3 Van beleidskader naar duurzaam consumentengedrag: de rol van het consumentenrecht 
In deze studie wordt onderzocht hoe consumentenrecht – in het bijzonder de regels betreffende de 
(pre)contractuele verhoudingen tussen bedrijven en consumenten – het streven van de overheid 

                                                           
12 J. Hojnik, Ecological modernization through servitization: EU regulatory support for sustainable product–
service systems, Review of European Community and International Environmental Law 2018(1), paragraaf 3.2. 
13 K. Demyttenaere, I. Dewit en A. Jacoby, ‘The Influence of Ownership on the Sustainable Use of Product-
Service Systems: A Literature Review’ 2016/47 Procedia CIRP 180, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116300415. 
14 E. Maitre-Ekern en C. Dalhammar, Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to 
Increase Product Durability and Reparability in Europe, RECIEL, Volume 25, Issue 3, November 2016, p. 378–
394. 
15 De mate waarin sprake is van geplande veroudering staat overigens ter discussie: 
https://www.ad.nl/binnenland/is-er-een-complot-waardoor-je-koelkast-sneller-stukgaat~a2923c0e/ 
16 E. Maitre-Ekern en C. Dalhammar, Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 2019, Vol. 26(3), p. 403. 
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naar een circulaire, duurzame economie kan ondersteunen en het gedrag van producenten en 
consumenten kan sturen.17 Hierbij wordt het in afbeelding 2 geschetste circulair consumentengedrag 
als uitgangspunt genomen, met inachtneming van de randvoorwaarden voor een overgang van bezit 
naar duurzaam gebruik.  

Vaststaat dat het consumentenrecht slechts een onderdeel is van de mix aan maatregelen die 
getroffen kan worden om de circulaire economie tot stand te brengen en te bestendigen. Fiscale 
maatregelen zijn bijvoorbeeld ook denkbaar (vgl. de fiscale voordelen voor reparatiediensten in 
Zweden), net als maatregelen op het gebied van afvalverwerking en recycling.18  

De studie spitst zich toe op de Europese richtlijnen die (in elk geval deels) in het burgerlijk recht – dat 
is het recht dat de verhoudingen tussen private partijen regelt – worden geïmplementeerd. Daarbij 
zij allereerst gedacht aan de (nog om te zetten) Richtlijn consumentenkoop, de Richtlijn 
consumentenrechten (2011/83/EU zoals gewijzigd door de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161/EU) 
en aan de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG zoals gewijzigd door de 
Moderniseringsrichtlijn 2019/2161/EU).  

Recent zijn er nieuwe richtlijnen tot stand gekomen die thans worden omgezet in het Nederlandse 
recht: de herziene Richtlijn consumentenkoop19, de Richtlijn digitale inhoud20 en de, als gevolg van 
de REFIT in het kader van de New Deal, opgestelde Moderniseringsrichtlijn. Op het eerste gezicht 
dragen deze nieuwe richtlijnen weinig bij aan het bevorderen van circulair consumentengedrag. 
Actieplannen van de Commissie ten behoeve van de circulaire economie waren tot op het heden ook 
niet of nauwelijks gericht op deze richtlijnen en hun potentiële rol bij de bevordering van circulair 
gedrag.  

Het Europees Actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid 
uit 2008 bevat verschillende maatregelen die raken aan het consumentenrecht zoals het verschaffen 
van informatie over de energie- en milieuprestaties van producten. Daartoe is secundaire EU-
regelgeving op het gebied van etikettering en keurmerken aangepast. Richtlijnen op het gebied van 
het consumentencontractenrecht en op het terrein van de handelspraktijken hebben geen 
veranderingen ondergaan als gevolg van het actieplan uit 2008. Wel is de Leidraad bij de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken aangevuld met een paragraaf over valse milieuclaims.21 

Het Actieplan Maak de cirkel rond uit 2015 gaat, anders dan zijn voorganger, expliciet in op de 
bijdrage van het consumentencontracten en handelspraktijkenrecht aan de verwezenlijking van 
duurzaamheidsdoelstellingen. Dit Actieplan verwijst, anders dan het vorige plan, rechtstreeks naar 
de nieuwe Richtlijn consumentenkoop: 

“Aspecten betreffende garanties, zoals de wettelijke garantietermijn en de omkering van de 
bewijslast, vormen ook een belangrijk deel van de consumptiepuzzel, aangezien consumenten 
hiermee tegen producten met gebreken kunnen worden beschermd en deze aspecten bijdragen tot de 
duurzaamheid en repareerbaarheid van producten, waardoor zij niet worden weggegooid.” 

                                                           
17 V. Mak en E. Terryn, Circular economy and Consumer Protection. The Consumer as a Citizen and the Limits of 
Empowerment through Consumer Law, JCP 2020-1; Maitre-Ekern en Dalhammar 2019. 
18 Mak en Terryn 2020. 
19 Richtlijn (EU) 2019/771, PbEU 2019, L 136/28. 
20 Richtlijn (EU) 2019/770, PbEU 2019, L 136/1. 
21 https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/green_claims/nl.pdf 
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De Commissie geeft aan te streven naar een betere handhaving van de wettelijke garanties voor 
concrete producten en de eventuele mogelijkheden voor verbetering hiervan te onderzoeken. De 
eerste evaluatie van het actieplan uit 2015 laat zien dat de Commissie deels geslaagd is in dit 
streven.22  

In de onlangs aangenomen Richtlijn inzake bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop 
van goederen, de nieuwe Richtlijn consumentenkoop, is de duur van de omkering van de bewijslast 
verlengd, opdat consumenten beter in staat zullen zijn hun wettelijke garantierecht te effectueren. 
Van de wettelijke garantie wordt aangenomen dat zij een positieve invloed heeft op de levensduur 
van producten: als verkopers sneller aansprakelijk worden geacht voor gebrekkige producten, zullen 
zij – zo luidt de aanname – sneller geneigd zijn om duurzame producten te verkopen en geplande 
veroudering tegen te gaan. 

Opvallend is dat de koppeling van de actieplannen aan de kooprichtlijn verder beperkt is. De Richtlijn 
consumentenkoop 2019 draagt, behalve op het punt van de verlenging van het bewijsvermoeden, 
weinig bij aan de circulaire economie.23 De geringe aandacht voor duurzaamheid binnen de recente 
REFIT en New Deal, met name bij de totstandkoming van de Moderniseringsrichtlijn, is opvallend.  

Er zijn niettemin enkele uitzonderingen. Zo moeten de individuele remedies bij oneerlijke 
handelspraktijken die door deze richtlijn in het leven zijn geroepen een afschrikkende werking 
hebben ten aanzien van misleidende milieuclaims en misleidende informatie over de levensduur van 
producten.24 

Voor de rest is de deeleconomie (m.n. de rol van platforms hierbij) en de bescherming van de 
consument bij constructies als leasing en verhuur nauwelijks aan bod gekomen bij de recente 
modernisering van het consumentenrecht. 

Deze studie verkent de mogelijke rol van de nieuwe richtlijnen bij de bevordering van circulair gedrag 
evenals de rol van bestaande richtlijnen en de wenselijkheid van nieuwe richtlijnen of 
richtlijnwijzigingen op het gebied van het consumentencontractenrecht.  

Regelgeving gericht op het Ecodesign-vereisten (energie-efficiëntie) en daaraan gekoppelde energie-
etiketteringsvereisten wordt in deze studie besproken voor zover relevant voor het 
consumentenrecht, dat wil zeggen 1) bij de vraag of een product gebrekkig is en welke remedies de 
consument ter beschikking staan ingeval het product gebrekkig is en 2) bij de vraag of de consument 
voldoende en naar waarheid wordt geïnformeerd. Er is dus zijdelings aandacht voor de Ecodesign-

                                                           
22 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's over de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie, SWD(2019) 90 
final. 
23 J.W. Rutgers, Kroniek van het Europees Privaatrecht, Nederlands Juristenblad 2018/747. 
24 Commission Staff working document Report of the Fitness check, 9513/17, SWD(2017) 209 final, p. 77, 86 en 
94. Naar Nederlands recht bestaan deze individuele remedies al: zie bijv. art. 6:193j lid 3 BW. Hun effectiviteit 
staat wel ter discussie (paragraaf 2.2.1). 
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richtlijn,25 op basis waarvan al duidelijke voorschriften zijn neergelegd voor het ecologisch ontwerp 
van verschillende categorieën producten,26 en voor de Energie-etikettering verordening.27 

Tijdens de European Consumer Summit 2020 “Consumers in the Green and Digital Transition: 
challenges and solutions for a New Consumer Policy” heeft de Europese Commissie laten weten voor 
het einde van het jaar met een nieuwe Consumer Agenda te komen. Tijdens de bijeenkomst is 
stakeholders om input gevraagd bij het bewerkstellingen van een duurzaam consumentenbeleid 
tijdens workshops over “product durability and the circular economy”, “fighting greenwashing” en 
“consumer information to reduce their footprint”.  

Het op 11 maart gepresenteerd Actieplan inzake de Green Deal neemt deze punten over en geeft 
expliciet aan dat wordt gedacht aan het aanpassen van de Richtlijn consumentenkoop 2019 op het 
punt van de conformiteitsgarantie.28 Duidelijk is dat de Europese Commissie ook de 
consumentenbescherming wil vergroten bij de implementatie van de Green Deal:  

“The Commission will also consider further strengthening consumer protection against green washing 
and premature obsolescence, setting minimum requirements for sustainability labels/logos and for 
information tools.” 29 

Het Actieplan zinspeelt op een “nieuw” recht op herstel. In welke mate niet slechts de koopregels 
maar ook andere regels van consumentenrecht in lijn worden gebracht met, lees: zullen moeten 
bijdragen aan de groene ambities, is echter nog niet bekend. Ook blijkt niet uit het Actieplan dat de 
diensten- en deeleconomie nader worden ingekaderd. Later dit jaar zal er een Legislative proposal 
empowering consumers in the green transition verschijnen die inzet op ‘emancipatie’ van de 
consument. Deze studie loopt vooruit op dit voorstel door een alomvattend beeld te schetsen van de 
relatie tussen consumentenrecht en circulaire economie. 

1.2 Staan consumentenbescherming en duurzaamheid op gespannen voet met elkaar? 
De Duitse emeritus hoogleraar Micklitz legt in een recente bijdrage de vinger op de zere plek. Het 
huidige Europese consumentenrecht en de aangekondigde Green Deal staan in zekere zin op 
gespannen voet met elkaar. Het consumentenbeleid van de EU is er in grote mate op gericht de 
consument veilig aan de interne markt te laten deelnemen door aankopen te doen. Dit volgt uit de 
ruime aandacht voor consumentenkoopregels. 

“Consumer law follows the market rationale. Consumer law is intrinsically tied to the market and its 
relevance for the society we are living in. If the gross income in the EU results basically from 
                                                           
25 Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. 
26 Zie over de herziening van de richtlijn: 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180522STO04021/ecodesign-richtlijn-van-
energie-efficientie-tot-herbruikbaarheid 
27 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign en De 
Verordening (EU) 2017/1369 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van 
stofzuigers alsmede de bijbehorende uitvoeringsverordeningen biedt middels gedelegeerde handelingen de 
“mogelijkheid om de consument van informatie over de prestaties van een energiegerelateerd product te 
voorzien, bijvoorbeeld het energieverbruik, de duurzaamheid of de milieuprestaties” bij specifieke 
productgroepen. Vgl. het Besluit van 30 januari 2018, houdende regels inzake de etikettering van energie-
gerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten). 
28 Circular Economy Action Plan The European Green Deal, p. 8. 
29 Circular Economy Action Plan The European Green Deal, p. 8. 
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consumption – 54,4% – then consumption is needed for sustaining and growing the economy. The 
rationale of the market requires the consumer to buy ever more products and to constantly replace 
the old ones with new ones. The more the consumer buys, the better it is for the economy.”30 

Voor zover consumentenbeleid en beschermingsmaatregelen ertoe strekken dat de consument 
steeds en meer nieuwe producten afneemt, is sprake van een inherente spanning tussen dit beleid 
en duurzaamheidsdoelstellingen. Het bevorderen van groei in een lineaire economie is innerlijk 
tegenstrijdig met de overgang naar circulair gedragspatronen. De ratio van het consumentenrecht – 
het bevorderen van de interne markt door consumptie van nieuwe producten te stimuleren – 
verdient derhalve mogelijk heroverweging (hierna deel 3).31  

In deel 2 zal ik inzoomen op bestaande regelingen en de manier waarop zij al dan niet bijdragen aan 
een meer duurzame economie. In de hierna volgende paragrafen wordt aan de hand van concrete 
voorbeelden ingegaan op de wijze waarop (de toepassing van) het geldende 
consumentencontracten- en handelspraktijkenrecht duurzaamheid (mogelijk) belemmert dan wel 
bevordert. 

1.2.1 Consumentenbescherming staat op gespannen voet met duurzaamheid 
In de literatuur is men overwegend kritisch over de bijdrage van het consumentenrecht aan een 
duurzame, circulaire economie.32 Ook de In depth study die onlangs ten behoeve van IMCO en 
nieuwe Europese regelgeving is verricht door Keirsbilck e.a. wijst in die richting.33 Zonder op deze 
plek een exhaustief beeld te schetsen van alle denkbare knelpunten, benoemt deze paragraaf enkele 
consumentenregels die een (meer) duurzame economie in de weg staan. Deze knelpunten worden in 
deel 2 van deze studie nader geanalyseerd en van mogelijke oplossingen voorzien. 

De regeling die de consument beschermt bij koopovereenkomsten staat op onderdelen in de weg 
aan circulair gedrag. Een in de literatuur veel besproken knelpunt is de keuzevrijheid tussen de 
remedies die de consument tot zijn beschikking heeft indien hij een product aanschaft dat non-
conform, lees gebrekkig blijkt te zijn.34 Een circulaire economie vraagt erom om in zo’n geval het 
herstel van dit product voorop te plaatsen. De bestaande en ook nieuwe, binnenkort te 
implementeren koopregels hanteren evenwel een ander uitgangspunt: de consument mag in 
beginsel kiezen voor vervanging in plaats van reparatie. Deze keuzevrijheid wordt slechts ingeperkt 
indien de kosten van vervanging onevenredig hoog zijn en vervanging dus niet van de verkoper kan 
worden verwacht. In de praktijk zijn vaak de kosten van reparatie onevenredig hoog, omdat veel 

                                                           
30 H.-W. Micklitz, Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy, EUCML 2019/6. 
31 Micklitz 2019. 
32 Mak en Terryn 2020; Maitre-Ekern en Dalhammar 2019; zie ook de in 2019 bij Intersentia verschenen bundel 
Circular Economy and Consumer Protection (redactie door B. Keirsbilck en E. Terryn) 
33 B. Keirsbilck, E. Terryn, A. Michel en I. Alogn, Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation - 
How can sustainable consumption and longer lifetime of products be promoted through consumer protection 
legislation?, april 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648769/IPOL_IDA(2020)648769_EN.pdf. 
34 E. Terryn, Circulaire economie en het herstellen van goederen: een mogelijkheid, een recht, een 
verplichting?, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2018/3, p. 126-129; V. Mak en E. 
Lujinovic, Towards a Circular Economy, EUCML 2019/1; E. Terryn, A Right to Repair? Towards Sustainable 
Remedies in Consumer Law, European Review of Private Law, 2019/4, pp. 851–873 
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producten zich slecht laten repareren. De consument krijgt, tot zijn grote tevredenheid, al snel een 
vervangend product aangeboden.35 

Een ander met het oog op de circulaire economie bestaand knelpunt van de koopregeling is het feit 
dat de consument volgens de Nederlandse rechter (en geschillencommissies) geen genoegen hoeft te 
nemen met refurbished producten.36 Op grond van het Quelle-arrest37 wordt aangenomen dat de 
consument recht heeft op een nieuw product als hij zijn recht op vervanging inroept. De (Europese) 
koopregeling staat niet toe dat een verkoper een vergoeding vraagt van een consument voor 
reparatie of vervanging van een defect product. Deze regeling staat centraal in paragrafen 2.1.1 en 
2.1.2. 

De regeling inzake het retourrecht is ook problematisch met het oog op een meer duurzame 
consumptie. De vermeende impact op het milieu van het online shoppen en massaal (vaak gratis) 
terugsturen van producten die niet verder (kunnen) worden verkocht is recent uitgebreid in het 
nieuws geweest.38 De door het retourrecht veroorzaakte milieubelasting heeft slechts een 
ondergeschikte rol gespeeld bij de totstandkoming van de Moderniseringsrichtlijn. Deze belasting 
bestaat uit enerzijds het bezorgproces (verpakkingen, vervoer) en anderzijds de verspilling die 
ontstaat doordat een grote hoeveelheid geretourneerde zaken niet opnieuw worden verhandeld. 
Vernietigen is voor bedrijven economisch vaak interessanter dan reinigen en opnieuw verkopen. 
Consumenten gaan bovendien niet altijd even zorgvuldig om met het retourrecht door de 
geretourneerde zaken niet slechts te “testen” maar ook te gebruiken. Hoewel dit punt in het kader 
van de REFIT door bedrijven is opgeworpen,39 heeft het geen invloed uitgeoefend op de 
besluitvorming inzake de aanpassing van de Richtlijn consumentenrechten waarin het retourrecht is 
verankerd. De regeling inzake de bedenktijd van 14 dagen is onaangeroerd gebleven.40 Deze 
problematiek verdient meer aandacht. Zo zou de precieze milieubelasting nader moeten worden 
onderzocht. Op het punt van het retourrecht valt denkelijk een grote milieuwinst te behalen. Deze 
regeling komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 2.1.3. 

Een mogelijke spanning tussen consumentenbescherming en verduurzaming bestaat ook daar waar, 
omwille van de circulaire economie, de consument verplichtingen zouden worden opgelegd, zoals 
een bepaalde zorg- of onderhoudsplicht bij het gebruiken of hanteren van door hem aangeschafte of 
geleende zaken die verder gaat dan wat er op grond van de wet van hem mag worden verwacht. Te 
denken valt aan een aan een bepaald aantal onderhoudsbeurten gekoppeld verval van recht bij koop 
of aan een onderhoudsverplichting die verdergaat dan art. 7:217 BW (naast het betalen van een 

                                                           
35 V. Mak, Vervanging bij consumentenkoop – een “gratis” nieuwe telefoon?, TvC 2017/4, p. 187. De 
contractuele garantie die wordt aangeboden aan consumenten (voordeel voor de consument is dat hij dan 
geen bewijslast draagt voor de non-conformiteit) is ook vaak gericht op vervanging. 
36 Rb. Amsterdam 8 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4197, TvC 2017, afl. 4, p. 183, m.nt. V. Mak en Rb. 
Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519. 
37 HvJ EU 17 april 2008, ECLI:EU:C:2008:231 (Quelle). 
38 Zie bijv. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/12/heen-en-weer-a3973016; ‘Retour rumoer – de groeipijn van 
onze bezorgingsstaat’ https://app.nos.nl/op3/pakjes/index.html; https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2270363-
retourzendingen-hoofdpijndossier-maar-ook-een-kans-voor-webwinkels.html; https://nos.nl/artikel/2213576-
webwinkels-waarschuwen-spoedbezorging-niet-goed-voor-het-milieu.html; L. van der Velden, Hoe webwinkels 
worstelen met onze retouren, fd.nl 2 februari 2019. 
39 Vgl. de Evaluatie van de Richtlijn consumentenrechten, SWD(2017) 169 def., p. 39. 
40 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/consumer-summit-2018-new-deal-consumers-
must-be-fair-deal-all 
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geldbedrag) bij huur.41 Het is overigens mogelijk om op grond van het gemene recht de consument 
de door hemzelf veroorzaakte schade te laten dragen en zelfs om hem aansprakelijk te stellen voor 
die schade. De vraag is evenwel of expliciete op de consument rustende verplichtingen wettelijk 
verankerd moeten worden. Waar dergelijke verplichtingen op de verkoper of producent (zouden 
komen te) rusten, gaan duurzaamheid en bescherming wel hand in hand.  

1.2.2 Consumentenbescherming en circulaire economie gaan goed samen 
De eerste evaluatie in 2019 van het Actieplan 2015 en de zeer recente Circular Economy Action Plan 
leren ons dat consumentenbescherming en het streven naar duurzaamheid op veel punten wel 
degelijk met elkaar verenigbaar zijn.42  

De beoogde verlenging van het bewijsvermoeden versterkt de positie van de consument en spoort 
bedrijven aan om producten van betere kwaliteit op de markt te brengen (die niet gedurende de 
periode van het bewijsvermoeden de geest geven). Een striktere omgang met wettelijke 
garantierechten kan bedrijven ertoe brengen om af te zien van geplande verouderingstechnieken. 

De omgang in de praktijk met de wettelijke garantie en het recht van de consument op gratis herstel 
vormen bekende pijnpunten vanuit het perspectief van de consumentenbescherming. Verschillende 
brancheorganisaties hanteren in hun (in samenwerking met de Consumentenbond tot stand 
gekomen) algemene voorwaarden een staffel aan de hand waarvan wordt bepaald hoeveel de 
consument moet bijdragen aan de reparatie van een gebrekkig product. Een dergelijke benadering 
komt de effectiviteit van de aan de consument op Europees niveau toegekende rechten niet ten 
goede: de consument zal er wel twee keer over nadenken om die rechten in te roepen (hetzelfde 
geldt wanneer de consument een gebruiksvergoeding verschuldigd is).  

De mogelijkheden voor de consument om een product te laten repareren zijn thans beperkt, doordat 
producten door design, gebrek aan reserveonderdelen of handleiding niet repareerbaar zijn maar 
ook omdat de consument door een externe reparateur in te schakelen zijn wettelijke garantierechten 
op het spel zet. Met het vergroten van de mogelijkheid om gebrekkige zaken te repareren43 is, 
behalve de rechtspositie van de consument, ook de circulaire economie gebaat. 

Informatieverplichtingen over het verbruik en de levensduur van producten stellen de consument in 
staat om een geïnformeerd besluit te nemen over een te sluiten overeenkomst.44 Het (vervolgens) 
aanpakken van misleidende groene claims met behulp van de regelgeving inzake oneerlijke 
handelspraktijken heeft een preventief effect: beoogd wordt dat bedrijven zich zullen beraden 
alvorens valse claims te maken. De consument heeft hoe dan ook de mogelijkheid om een contract 

                                                           
41 Een vergaande onderhoudsverplichting zou moeten worden aangemerkt als een tegenprestatie in de zin van 
art. 7:201 lid 1 BW maar dan is het betalen van huur daarnaast niet toegestaan. Zie A-G Huydecoper in zijn 
conclusie voor HR 10 juli 2009, ECLI:NL:PHR:2009:BI4205 (Impala/X). 
42 Commission staff working document accompanying the document report from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan SWD/2019/90 final; 
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
43 Vgl. art. L. 111-3.2 Code de la consommation. 
44 Uit gedragswetenschappelijk onderzoek is gebleken dat informatieverstrekking niet (altijd) effectief is als 
beschermingsmechanisme. Consumenten lezen de informatie niet en handelen niet steeds rationeel. Toch 
wordt er op Europees niveau nog volop ingezet op informatievoorziening als beschermings- en 
sturingsinstrument. Wel wordt er nagedacht over een andere, op het gedrag van consumenten gebaseerde 
aanpak, bestaande onder meer uit nudging: Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular 
Economy 2018 (hierna paragraaf 3.2.1). 
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te vernietigen dat tot stand is gekomen onder invloed van een misleidende claim, mits hij kan 
aantonen dat hij dat contract heeft gesloten onder invloed van die claim. 

Belangrijk is voorts dat de consument adequaat wordt beschermd bij de overgang van “bezit naar 
gebruik” (verdienstelijking, deeleconomie) en bij de energietransitie. De geplande verduurzaming is 
gestoeld op deze dubbele omschakeling. Zoals in paragraaf 3.1 zal blijken, bestaan er op deze 
terreinen nog leemtes in termen van consumentenbescherming. Deze lacunes kunnen de consument 
er mogelijk van weerhouden om de overstap te maken. Zij zorgen er ook voor dat de daadwerkelijke 
bijdrage van de verdienstelijking aan de verduurzaming beperkt blijft (denk aan “groene claims” die 
niet afgedwongen kunnen worden). 

1.3 Kansen en risico’s van het inpassen van duurzaamheidsdoelstellingen in het 
consumentenrecht 
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre het Europees en nationaal consumentenrecht een 
grotere nadruk op duurzaamheid toelaat en wat deze grotere nadruk zou betekenen voor consument 
en maatschappij.  

1.3.1 Inpasbaarheid: juridisch kader 
Wat betreft de hierboven geschetste knelpunten, rijst de vraag of deze kunnen worden weggenomen 
gezien het bestaande Europeesrechtelijk kader. Dit kader bestaat allereerst uit de verdragsrechtelijke 
bepalingen die richting geven aan de harmonisatie van het consumentenrecht. In de tweede plaats 
bestaat dit kader uit de concrete verordeningen en richtlijnen die tot stand zijn gekomen op 
Europees niveau en die, wat betreft de richtlijnen, in nationaal recht moeten worden omgezet. 

Volgens art. 4 lid 2 sub e en 4 sub f VWEU behoren zowel het milieu als de consumentenbescherming 
tot de gebieden waarop de EU en de lidstaten bevoegdheden delen. Art. 11 VWEU bepaalt dat de 
eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van 
het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling. Volgens art. 12 VWEU wordt bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en 
het optreden van de Unie op andere gebieden andersom rekening gehouden met de eisen ter zake 
van consumentenbescherming. Deze artikelen wijzen erop dat milieu- en consumentenbescherming 
zoveel mogelijk moeten samengaan. In werkelijkheid botsen beide beleidsterreinen tot op zekere 
hoogte (hiervoor paragraaf 1.2.1).45 

Art. 169 VWEU betreft het Europees consumentenbeleid. Hierin wordt gerefereerd aan de 
bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten. De 
gezondheid en de veiligheid van de consument zijn zonder meer rechtstreeks gediend door een 
grotere nadruk op duurzaamheid. In dit opzicht biedt art. 169 VWEU ruimte voor de inpassing van 
duurzaamheidsdoelstellingen in het consumentenrecht. Genoemde richtlijnen op het terrein van het 
consumentenrecht beogen de consument te beschermen (art. 169 VWEU) in het kader van de 
voltooiing van de interne markt (artikel 114 VWEU). Deze internemarktdoelstelling staat dus wel 
voorop.  

De wetgever moet bij het opleggen van verplichtingen aan producenten en verkopers rekening 
houden met regelgeving buiten het terrein van het consumentenrecht zoals de voorschriften die 
                                                           
45 Dit werd ruim 20 jaar geleden al geconstateerd: T. Wilhelmsson, Consumer law and the environment: From 
consumer to citizen, Journal of Consumer Policy, 1998/21, p. 45-70; K. Tonner, Consumer Protection and 
Environmental Protection: Contradictions and Suggested Steps Towards Integration Journal of Consumer 
Policy, 2000/3, p. 63-78. 
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voortvloeien uit de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG), die eisen stelt aan het ecologisch ontwerp van 
energie-gerelateerde producten en aanleiding geeft voor productspecifieke regelgeving (denk aan 
stofzuigers en gloeilampen), in de vorm van verordeningen. Deze laten weinig ruimte aan lidstaten 
om eigen regelgeving op het terrein van energie-efficiëntie (ecologisch ontwerp) in te voeren.46 
Tegelijkertijd zijn de bestaande Ecodesign-regels niet exhaustief: niet alle milieuaspecten van 
producten (levensduur47, herbruikbaarheid, repareerbaarheid) worden door de bestaande regels 
gedekt. In recente voorstellen voor nieuwe Ecodesign-verordeningen48 worden overigens onder druk 
van het Europees Parlement49 meer milieuaspecten opgenomen.50 Deze regelgeving is gericht op 
producenten en verschaft de individuele consument geen directe rechten, zoals een rechtens jegens 
de verkoper af te dwingen recht op informatie over, of naleving van de in deze regelgeving 
neergelegde eisen. Wat dit aangaat, bestaat er mogelijk enige ruimte voor de wetgever, mits de 
consumentenrichtlijnen, die de consument dergelijke rechten wel verschaffen, dit toestaan. 

Wanneer sprake is van een richtlijn die uitgaat van maximale harmonisatie, zoals bij de nieuwe 
Consumentenkooprichtlijn of de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, is de manoeuvreerruimte van 
de omzettingswetgever veelal beperkt. Bij de keuze voor consumentenbeschermende nationale 
wetgeving met duurzaamheidsdoelstellingen, dient de wetgever zich af te vragen of hij zich binnen 
het materiële toepassingsbereik van secundaire EU-regelgeving bevindt. Er bestaan evenwel enkele 
mogelijkheden om ook dan nationale regelgeving te vervaardigen. Ik bespreek enkele denkbare 
uitwegen. 

Allereerst is er binnen maximumrichtlijnen soms ruimte voor lidstaten om het beschermingsniveau te 
verhogen. Zo laat de nieuwe Richtlijn consumentenkoop (Richtlijn 2019/771) ruimte aan de lidstaten 
om een langere termijn voor de omkering van de bewijslast van de non-conformiteit te hanteren (art. 
11 lid 2). De Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) biedt ook ruimte voor het aannemen van 
aanvullende, specifieke informatieverplichtingen (art. 5 lid 4). 

Ten tweede lijkt er als gezegd enige ruimte te bestaan voor regelgeving die niet direct raakt aan het 
ecologisch ontwerp en energiezuinigheid en bijbehorende labelling. Te denken valt aan informatie 
over repareerbaarheid, de beschikbaarheid van reserveonderdelen of mate waarin een product 
gerecycled wordt. Daarnaast geldt dat voor diverse producten nog geen Ecodesign- of labelling51-
regels op EU-niveau zijn. Hoewel het bestaan van de richtlijn en verordening impliceert dat het aan 
de EU is om energie-efficiëntie en etiketten te reguleren, is er zolang dit niet het geval is, mogelijk 
ruimte voor nationale regels met betrekking tot eco-design en labelling. Op terreinen die niet zijn 

                                                           
46 Maitre-Ekern en Dalhammar 2016, p. 392. 
47 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-
economy/20170629STO78621/meps-call-for-measures-to-ensure-products-last-longer 
48 Denk aan het voorstel voor de Ecodesign-verordening voor was- en droogmachine: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=pi_com:Ares(2018)5361968 
49 Resolutie over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven 
www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-
and-easier-to-repair; www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-
0214+0+DOC+XML+V0//EN. 
50 https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180522STO04021/ecodesign-richtlijn-van-
energie-efficientie-tot-herbruikbaarheid 
51 Geregeld zijn bijvoorbeeld etiketten voor: 1) vaatwasmachines; 2) wasmachines en was-droogcombinaties; 3) 
koelkasten, met inbegrip van wijnbewaarkasten; 4) lampen; 5) elektronische beeldschermen, met inbegrip van 
televisies, beeldschermen en digitale informatiebeeldschermen: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/MEMO_19_1596 
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geharmoniseerd geldt immers wel de beperking uit art. 34 VWEU: nationale regels mogen niet 
neerkomen op een kwantitatieve invoerbeperking of een maatregel van gelijke werking. 

In Frankrijk is in 2014 een wet in werking getreden waarin verkopers worden verplicht om aan te 
geven hoe lang reserveonderdelen beschikbaar zijn.52 De vraag kan worden gesteld hoeveel ruimte 
er bestaat voor dergelijke algemene informatieverplichtingen in het licht van de specifieke 
informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Ecodesign-richtlijn. Het lijkt er evenwel op dat de 
Commissie weinig moeite heeft met dergelijke nationale initiatieven. De energie-etikettering 
verordening is gebaseerd op art. 194 lid 2 VWEU (inzake het energiebeleid) en niet op art. 114 VWEU 
(interne markt). Dit is een bewuste keuze geweest zo blijkt uit toelichtende stukken. Voorkomen 
moest worden dat de nieuwe regels “unintentionally limit Member States legislating on provision of 
information on energy-related products that may be complementary to the energy label.”53 In een 
voetnoot wordt expliciet verwezen naar een recente Franse regel inzake de beschikbaarheid van 
reserveonderdelen.54 Of de Franse regelgeving de toets aan art. 34 VWEU doorstaat, is echter de 
vraag. Vooralsnog bestaat hier geen discussie over en de impliciete steun zijdens de Commissie voor 
de recent in werking getreden Loi contre le gaspillage (wet tegen verspilling) geeft aan dat lidstaten 
ruim baan hebben voor het treffen van ‘groene’ maatregelen.55 

In de derde plaats biedt art. 114 lid 5 VWEU mogelijk een uitweg. Dit artikel bepaalt dat “wanneer 
een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie 
een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die 
gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft 
aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie in kennis van de 
voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.”56 

In de laatste plaats biedt art. 6 VEU een denkbaar aanknopingspunt bij het vooropstellen van 
duurzaamheidsdoelstellingen bij de omzetting en uitvoering van Europese regelgeving. Volgens deze 
bepaling erkent de Unie de “rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te 
Straatsburg, dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft”. Art. 37 van het Handvest 
bepaalt: “een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu 
moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het 
beginsel van duurzame ontwikkeling.” 

1.3.2 Kansen 
Waar consumentenrecht en duurzaamheid hand in hand gaan (paragraaf 1.2.2) valt er veel te winnen 
voor consument én maatschappij en is het niet moeilijk om zowel art. 11 VWEU als art. 12 VWEU na 
te komen. De consumentenbescherming en het milieu zullen er beide op vooruit gaan. De uitdaging 
is om daar waar knelpunten bestaan (paragraaf 1.2.1) duurzame oplossingen te treffen. 

De kansen van een grotere nadruk op duurzaamheid zijn gelegen in het bieden van extra incentives 
aan bedrijven om de circulaire economie te omarmen. Op dit moment zorgt het consumentenbeleid 
van de Europese Unie voor onvoldoende prikkels. De nadruk op duurzaamheid zal mogelijk ook de 

                                                           
52 Artikel L. 111-3 Code de la consommation 
53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52015SC0139 
54 Maitre-Ekern en Dalhammar 2016, p. 392. 
55 C.M.D.S. Pavillon, Duurzaam consumentenkooprecht: het Franse voorbeeld, WPNR 2020/7283. 
56 Deze uitweg wordt bepleit door Micktlitz, p. 336. 
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kwaliteit van producten ten goede komen.57 De nadruk op repareerbaarheid kan leiden tot de 
ontwikkeling van een nieuwe sector waarin werkgelegenheid gecreëerd kan worden. 

De beoogde verduurzaming en overgang naar de circulaire economie vergen dat de consument zich 
voldoende bewust is van de impact van zijn consumptiegedrag. Het consumentenrecht kan bijdragen 
aan deze bewustwording door circulair consumptiegedrag te stimuleren. Hoewel consumenten 
duurzaamheid in toenemende mate belangrijk vinden, leggen idealen het vaak af tegen de behoefte 
om de laatste modetrends te volgen en gemak voorop te stellen. Uit het Dossier Duurzaam 2019 
blijkt dat het percentage consumenten dat let op duurzaamheid bij aankoop is gegroeid van 46% in 
2018 naar 53% in 2019.58 Uit datzelfde onderzoek volgt evenwel dat 43% van de consumenten 
duurzaamheidsclaims wantrouwt. In een onderzoek uitgevoerd door uitgeverij Sanoma in 2019 gaf 
63% van de vrouwen (tegenover 50% van de mannen) het lastig te vinden om te bepalen wat wel of 
niet waar is qua duurzaamheidsclaims.59  

Het consumentenrecht kan door heldere en betrouwbare informatie dat wantrouwen wegnemen en 
de consument in zijn groene keuzes sterken. Nodig is wel dat consumenten deze informatie tot zich 
nemen. Doen zij dat niet, dan kan het consumentenrecht de consument mogelijk ook op een andere 
manier aansporen om over te gaan tot een meer duurzame consumptie door het repareren of 
aanschaffen van tweedehands- of refurbished producten aantrekkelijker te maken bijvoorbeeld. Het 
Sanoma-onderzoek leert dat 88% van de Nederlandse consumenten bereid is om zijn of haar 
levensstijl aan te passen. Het consumentenrecht kan de consument een zetje geven (hierna 
paragraaf 3.2.1). 

1.3.3 Risico’s 
Aan een grotere nadruk op circulariteit zijn mede gezien hetgeen in paragraaf 1.2.1 is betoogd, 
helaas ook de nodige risico’s verbonden voor consument en maatschappij.  

1.3.3.1 Hogere kosten 
Een grotere nadruk op duurzaamheid kan leiden tot kwalitatief hoogwaardige producten en dus 
hogere aanschafkosten voor de consument. In veel gevallen kunnen de initiële investeringskosten 
worden terugverdiend (bijvoorbeeld bij het verduurzamen van huizen) maar dit is niet altijd het 
geval. Bij het huren of leasen van producten zal de totale prijs van de maandtermijnen bij elkaar 
opgeteld mogelijk de kosten overstijgen van het aanschaffen (en mogelijk repareren) van het product 
(hierna paragraaf 3.1.2). 

De door de consument te dragen kosten voor de verduurzaming vormen denkelijk het grootste risico 
van een overgang naar een circulaire economie. Allereerst rijst de politieke vraag welk aandeel van 
de (investerings)kosten voor rekening van de consument dient te komen en welk aandeel voor 
bedrijven? 60 Bij het bepalen van het consumentenaandeel dient rekening te worden gehouden met 
enerzijds de mogelijkheid en anderzijds de bereidheid van consumenten om deze kosten te dragen. 

                                                           
57 Hier dient wel de kanttekening bij te worden geplaatst dat producten die eenvoudig uit elkaar gehaald 
kunnen worden misschien minder stevig of veilig zijn. 
58 Zie meer cijfers uit dit jaarlijkse marktonderzoek van b-open: https://b-open.nl/wp-
content/uploads/2019/10/Dossier-Duurzaam-2019_infographic.pdf 
59 https://www.duurzaam-ondernemen.nl/onderzoek-sanoma-meerderheid-consumenten-is-bereid-meer-te-
betalen-voor-duurzame-producten-en-diensten/ 
60 R. van Iperen, ‘Nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf. Een pleidooi tegen consumentenactivisme’, 
https://www.vn.nl/pleidooi-tegen-
consumentenactivisme/?utm_source=t.coenutm_medium=socialenutm_campaign=share 
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Het risico bestaat dat de lasten ongelijk worden verdeeld over verschillende inkomensgroepen. Uit 
de duurzaamheidsmonitor van de ABN AMRO volgt dat consumenten met lage inkomsten zwaarder 
worden getroffen en minder besparingsmogelijkheden hebben.61 Bestaande sociaaleconomische 
ongelijkheden worden aldus versterkt.62 Dat voor investeringen in groene voorzieningen leningen 
moeten worden aangegaan, doet verschillende vragen rijzen: wie zal deze leningen verstrekken en 
wie komt voor deze leningen in aanmerking? Zijn de bestaande regels inzake consumentenkrediet 
toekomstbestendig? De overgang naar een diensteneconomie leidt ertoe dat consumenten meer 
duurovereenkomsten aangaan met langlopende, zich opstapelende betalingsverplichtingen. 
Daarmee neemt ook het risico op (problematische) schulden toe.63 

Hoewel ruim 2/3 van de consumenten duurzaamheid steeds belangrijker vindt en hier aan wil 
bijdragen, leert de duurzaamheidsmonitor van de ABN AMRO dat maar een krappe meerderheid 
bereid is om meer te betalen voor groenere producten en slechts een derde geld over heeft voor 
groene energie.64 

1.3.3.2 Rechtspositie van de consument 
Een risico van een grotere nadruk op de ecologische duurzaamheid en circulariteit van goederen is 
dat de consumentenbescherming achterblijft (bij diensten) of zelfs afneemt. 

De bescherming van de rechtspositie van de consument bij diensten is een punt van zorg. 
Regulering ontbreekt veelal en ten aanzien van dienstenovereenkomsten zijn consumenten in grote 
mate afhankelijk van het nationale recht en van de niet specifiek op deze type overeenkomst 
toegespitste regeling die beschermt tegen oneerlijke algemene voorwaarden.65 De diensten-, lees 
verhuursector kan misbruik maken van de zwakkere positie van de consument. Vooropgesteld zij dat 
het erg lastig zal zijn om een eenduidige regeling te treffen ter bescherming van de consument, door 
de grote diversiteit aan diensten en contractsvormen en dat verdienstelijking niet noodzakelijkerwijs 
tot meer circulair en duurzaam gedrag bij consumenten leidt (hierna paragraaf 3.1.2). 66 

Hoewel het hierboven aangehaalde voorbeeld van de langere garantietermijn aantoont dat de 
consumentenbescherming gediend kan worden door een grotere nadruk op duurzaamheid, zal die 
nadruk ook ten koste kunnen gaan van het huidige niveau van consumentenbescherming. Een 
concreet voorbeeld zou zijn het morrelen aan het herroepingsrecht en de verplichting voor de 
consument om ingeval het gekochte gebrekkig is, genoegen te nemen met herstel of met een 
refurbished exemplaar.  

1.3.3.3 Averechts effect 
De uitbreiding van de bescherming van de consument kan ertoe leiden dat hij zich juist minder 
verantwoordelijk gaat gedragen. Een langere garantietermijn en verschuiving van de bewijslast naar 
de professionele partij kan leiden tot minder duurzaam gedrag aan de kant van de consument. Dit 
zorgt ervoor dat bedrijven de voorkeur geven aan informatieverplichtingen over o.a. de levensduur 

                                                           
61 https://insights.abnamro.nl/2019/04/verduurzaming-vergroot-ongelijkheid/ 
62 Trentmann 2016, p. 356-357.  
63 Terryn en Mak 2020, p. 16. 
64 https://insights.abnamro.nl/2019/03/nederlanders-worstelen-met-hun-bijdrage-aan-een-beter-klimaat/ 
65 B. Keirsbilck, E. Terryn en E. Van Gool, Consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-
systemen (PDS) en V. Mak, Consumentenbescherming bij servitisation, Preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2019. 
66 Demyttenaere, Dewit en Jacoby 2016. 
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van een product boven een verlenging en uitbreiding van de garantieperiode voor datzelfde 
product.67  

Voor een complete herziening van de grondslagen van het consumentenrecht zoals die wordt 
besproken in deel 3, bestaat mogelijk onvoldoende politiek draagvlak. Zelfs tegen minder vergaande 
aanpassing in het nadeel van de consument zal al snel weerstand ontstaan. Een lager 
beschermingsniveau kan, evenals hogere kosten, een averechts effect hebben en net als hogere 
kosten het draagvlak voor verdere verduurzaming doen afnemen.68 Dit draagvlak kan ook afnemen 
ingeval de consument een inperking van zijn keuzevrijheid ervaart. Er zijn denkelijk grenzen aan wat 
van de consument kan worden verwacht in termen van circulair, milieuvriendelijk consumptiegedrag.  

Het consumentenrecht is reeds ingewikkeld en een verdere toename van consumentenregels maakt 
het geheel al snel minder overzichtelijk voor consument, handelaar en handhavende instanties. Een 
proliferatie van labels kan bijvoorbeeld leiden tot verwarring waardoor de consument uiteindelijk 
geen geïnformeerde keuze kan maken. Niet slechts de uitbreiding maar ook de herziening van 
bestaande regels vraagt om een goede onderbouwing en om degelijke impact assessments. De 
effectiviteit van de te nemen maatregelen zou eerst (empirisch) moeten worden onderzocht.  

  

                                                           
67 Maitre-Ekern en Dalhammar 2016, p. 391. 
68 Zie recent he rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, ‘Op weg naar aardgasvrij wonen’, mei 2020. 
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Deel 2 Verduurzamen van bestaande regelingen 
Dit tweede deel van de studie gaat in op de mogelijke bijdrage van bestaande en binnenkort om te 
zetten consumentenrichtlijnen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de manier waarop die 
bijdrage kan worden gerealiseerd. 

2.1 Oplossingen voor de negatieve invloed van bestaande regelingen: naar een meer 
duurzame koopregeling 
Deze eerste paragraaf bespreekt de mogelijke aanpassing van (thans en binnenkort) geldende 
consumentenbeschermende regels die duurzaamheidsdoelstellingen in zekere mate belemmeren, in 
het bijzonder de consumentenkoopregels. Soms ligt de belemmering slechts besloten in de manier 
waarop de regels thans worden uitgelegd en toegepast. In dat laatste geval is er meer ruimte voor 
aanpassing dan als de regeling naar haar opzet die doelstellingen belemmert. In paragraaf 1.2.1 
noemde ik reeds enkele regelingen die naar hun ontwerp en/of uitleg de overgang naar een 
circulaire economie bemoeilijken. 

2.1.1 Garanties 
De consument heeft een wettelijk recht op een product dat aan de overeenkomst beantwoordt, i.e. 
in conformiteit is met zijn redelijke verwachtingen. Dit is de zogenoemde wettelijke garantie (art. 
7:17 lid 2 BW). De consument mag daarnaast kiezen voor een commerciële garantie die zijn 
bewijslast verlicht en/of aanvullende rechten geeft ten opzichte van de dwingendrechtelijke 
koopregels. Van groot belang is dat de consument afdoende wordt geïnformeerd over zijn wettelijke 
rechten opdat hij kan inschatten of een commerciële garantie meerwaarde heeft. De nieuwe Richtlijn 
consumentenkoop (Richtlijn 2019/771/EU) legt hier de nadruk op. Ook bestaande regelingen zoals de 
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de Richtlijn consumentenrechten bevatten bepalingen aan 
de hand waarvan de schending van informatieplichten ten aanzien van wettelijke rechten kunnen 
worden aangepakt (bijv. art. 6:193c lid 1 sub g BW en 6:230m lid 1 sub l BW). 

2.1.1.1 Duurzaamheid als gezichtspunt 
‘Duurzaamheid’ vormt in de nieuwe kooprichtlijn een gezichtspunt bij de toetsing of het gekochte in 
conformiteit is met de overeenkomst, dat is de toetsing aan art. 7:17 lid 2 BW. Duurzaamheid in deze 
richtlijn heeft betrekking op de “geschiktheid van de goederen om hun vereiste functies en prestaties 
bij normaal gebruik te behouden”. Daarnaast geldt dat, indien een precontractuele mededeling, die 
deel uitmaakt van de koopovereenkomst, specifieke informatie over duurzaamheid bevat, de 
consument daarop moet kunnen vertrouwen (vgl. de considerans bij de richtlijn, onder 32).  

Naar Nederlands recht is de wettelijke termijn om de verkoper aan te spreken in geval van non-
conformiteit niet beperkt tot twee jaar maar onder meer afhankelijk van de normale levensduur van 
een product, mits dit normaal is gebruikt door de consument. Bij de omzetting van de Richtlijn 
consumentenkoop 2019 wordt – zo volgt uit het in december 2019 verschenen consultatievoorstel69 
– vastgehouden aan deze (in vele gevallen) langere termen. Dit is toegestaan omdat de tweejarige 
aansprakelijkheidstermijn voor non-conformiteit (slechts) minimum harmonisatie beoogt. 

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is wenselijk dat de duurzaamheid ofwel normale levensduur (of 
die van de onderdelen van het product) in overwegende mate de conformiteit van het gekochte 
bepaalt en een minimumgrens vormt. Gedurende die periode zou slijtage bij normaal gebruik dus 
niet aan de orde mogen zijn. Uit het recente Actieplan van de Commissie inzake de Green Deal blijkt 

                                                           
69 https://www.internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud 
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dat zij de conformiteitseis (ofwel wettelijke garantie) als een belangrijk instrument beschouwt om 
verduurzaming te realiseren en dat zij overweegt om de nieuwe richtlijn op dit punt aan te passen. 

In de tussentijd kunnen reeds stappen worden gezet om het duurzaamheidsgezichtspunt nader in te 
vullen. Van belang is dat branches en producenten objectieve informatie beschikbaar maken over de 
ecologische duurzaamheid, in het bijzonder de te verwachten levensduur van producten (voor zover 
zij hiertoe niet al worden verplicht door andere regelingen). Een goede aansluiting tussen de 
informatie afkomstig van producenten en de rechtstoepassing is onontbeerlijk. 

In Nederland kan via (zelf)regulering sterker worden ingezet op duidelijke en betrouwbare 
informatie over de normale levensduur van producten, opdat de consument wordt 
tegemoetgekomen in zijn bewijslast wanneer hij zich beroept op de non-conformiteit van een 
product. De consument zou voorts gebaat zijn bij heldere informatie over wat van hem wordt 
verwacht qua ‘normaal gebruik’ (in tegenstelling tot misbruik).70 Dit gebruik zou, met andere 
woorden, nader ingekaderd kunnen worden, bijvoorbeeld aan de hand van gebruiksvoorwaarden 
voor de consument (vgl. art. 7:50af BW en het voorbeeld genoemd in overweging 32 de considerans 
bij de nieuwe kooprichtlijn: het plegen van regelmatig onderhoud aan een auto). 

De duurzaamheid van een product wordt tegenwoordig weleens uitgedrukt in gebruikseenheden of -
cycli. Vaak kan een elektronisch product zelf de registratie van deze eenheden bijhouden (denk aan 
een kilometerteller). Om intensief gebruik te onderscheiden van misbruik biedt een dergelijk systeem 
voordelen. 

 

Afbeelding 3: Labels met informatie over de levensduur van een product 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft een onderzoek verricht naar de impact van 
informatievoorziening betreffende de levensduur van producten.71 Bovenstaande icoontjes vormden 
het onderwerp van dit onderzoek. Zij bleken alle vier een positieve invloed te hebben op de keuze 
van de consument om een product met een langere levensduur aan te schaffen. Het meeste effect 
hadden het tweede (gebruikscycli) en het vierde icoontje (waarvan wordt opgemerkt dat het 
verwarring met energielabels kan veroorzaken). 

Omslachtig maar “eerlijker” is het vastleggen van de levensduur van de verschillende onderdelen 
van een product. Dit voorkomt dat het zwakste onderdeel de levensduur van het gehele product 
bepaalt. Overigens is een zekere mate van differentiatie tussen producten van eenzelfde categorie 
onoverkomelijk. 

Duidelijke regels over de levensduur van producten verdienen de voorkeur. Dergelijke regels zijn 
(deels) het onderwerp van de Ecodesign-regelgeving waar de considerans van de richtlijn naar 
verwijst. Een logische vervolgstap kan zijn om deze regels uitdrukkelijk aan de wettelijke 
                                                           
70 Ov. 32 van de considerans bij de Richtlijn consumentenkoop 2019 wijst op ‘de mogelijke behoefte aan 
redelijk onderhoud van de goederen, zoals regelmatige controle of vervanging van de filters van een auto’.  
71 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-04-16-076-fr-n.pdf 
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garantieperiode te koppelen. Dit vergt dat de onlangs tot stand gekomen kooprichtlijn snel wordt 
herzien. In het aangekondigde Actieplan hint de Commissie hierop:72 

“Regarding the role that guarantees can play in providing more circular products, the Commission will 
explore possible changes also in the context of the review of Directive 2019/771.”. 

Een idee zou zijn om in afwachting van nadere regels inzake de levensduur een nationaal (eventueel 
door de ACM op te stellen) of liefst Europees guidance document73 op te stellen ten behoeve van de 
uitleg van de bepalingen uit bestaande kooprichtlijnen in het licht van de circulaire economie en de 
afgekondigde Green Deal.  

De vraag rijst bijvoorbeeld hoe de duur van een “commerciële garantie van duurzaamheid” (art. 17 
lid 1 Richtlijn 2019/771/EU) zich verhoudt tot de duurzaamheid als gezichtspunt bij de 
conformiteitstoets (i.e. de gemiddelde levensduur van het product dat het uitgangspunt vormt van 
de Nederlandse conformiteitstoets). Een commerciële garantie biedt consumenten extra rechten 
gedurende een door de verkoper bepaalde termijn (de consument hoeft dan niet te bewijzen dat het 
product niet conform was bij de levering bijvoorbeeld). Dat de verkoper deze rechten aan een 
bepaalde levensduur koppelt, geeft aan dat hij deze levensduur als uitgangspunt neemt. Daar zal een 
rechter of geschillencommissie niet zomaar aan voorbij kunnen gaan bij de wettelijke 
conformiteitstoets (waarbij de bewijslast wel bij de consument ligt). 

Een deel van de te verschaffen guidance zou al in de parlementaire documentatie bij de nieuwe 
regeling moeten worden verschaft.74 Dat duurzaamheid een objectief criterium vormt voor de 
beoordeling van de conformiteit van goederen, en de ratio achter dit criterium (overweging 32 van 
de considerans bij de richtlijn) kunnen wellicht nader wordt geaccentueerd in de memorie van 
toelichting bij het nieuwe lid 2 (onderdeel d) van art. 7:18 ontwerp-BW. Deze guidance zou ook de 
vraag wat een redelijke termijn is voor een bepaalde update (art. 7:50ae lid 3 ontwerp-BW) kunnen 
adresseren. 

2.1.1.2 Duur van de aansprakelijkheidstermijn en van het bewijsvermoeden 
Zoals hierna zal blijken (paragraaf 2.1.2) is het recht op kosteloze vervanging of reparatie (art. 7:21 lid 
2 BW) onvoldoende gewaarborgd in Nederland. Dit komt mijns inziens in grote mate door de lange 
aansprakelijkheidstermijn. Na enkele jaren acht men het niet langer gerechtvaardigd dat het defecte 
product kosteloos wordt vervangen of gerepareerd. Soms is het zelfs zo dat van een of beide 
remedies niet (langer) van de verkoper kan worden gevergd dat hij die überhaupt aanbiedt (art. 7:21 
lid 4 BW). Op deze manier wordt de langere Nederlandse termijn deels uitgehold. Dit pleit voor op 
verschillende type producten toegesneden aansprakelijkheidstermijnen.75 Als de aansprakelijkheid 
van de verkoper dan vast komt te staan, zou vervanging en/of reparatie kosteloos moeten zijn.  

De Nederlandse wetgever wil zo volgt uit het consultatievoorstel vasthouden aan een wettelijke 
garantietermijn die langer is en dus gelet op art. 10 lid 3 Richtlijn 2019/771 afwijkt van de twee jaren 
waarin de richtlijn voorziet. Deze langere garantietermijn – een termijn waarin een consument een 

                                                           
72 Circular Economy Action Plan The European Green Deal, p. 8. 
73 Naar model van de Richtlijn consumentenrechten: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_nl_updated.pdf. 
74 Zie mijn reactie op het Implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud: 
https://www.internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud/reactie/fc5b103e-77f2-4a86-
a939-3e3b2947ddd6 
75 In Noorwegen hanteert men een per type zaak verschillende termijn. Een alternatief zou zijn een vaste 
langere aansprakelijkheidstermijn zoals in Ierland (6 jaar). 
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beroep kan doen op de non-conformiteit van het product – is een bepaling die de consument, zo 
wordt aangenomen, meer bescherming biedt dan de richtlijn. Naar mijn idee zou deze aanname wel 
nader mogen worden onderzocht. De vraag is immers hoe vaak de consument na twee jaar een 
vordering op grond van non-conformiteit krijgt toegewezen. Ter compensatie van de langere termijn 
rust op de Nederlandse consument overigens ook een klachtplicht, die in zijn nadeel kan uitpakken 
(art. 7:23 lid 1 BW). In Frankrijk is de wettelijke garantietermijn beperkt tot twee jaar maar gaat zij 
wel vergezeld van een wettelijk vermoeden van maar liefst twee jaar (toegestaan door art. 11 lid 2 
Richtlijn 2019/771/EU).76 In Nederland is de beoogde verlenging van dit bewijsvermoeden slechts 
een jaar. Het is interessant om de komende jaren na te gaan welk effect deze combinaties (kortere 
aansprakelijkheidstermijn en langer bewijsvermoeden enerzijds en langere aansprakelijkheidstermijn 
en korter bewijsvermoeden anderzijds) hebben in termen van verduurzaming. Bij welke combinatie 
gaat de kwaliteit van producten vooruit? En bij welke gaan consumenten meer of juist minder 
zorgvuldig om met de door hen gekochte producten? 

Een consumentvriendelijk evenals duurzaamheidsbevorderende keuze van de Nederlandse wetgever 
in het consultatievoorstel betreft de keuze om geen gebruik te maken van de uitzondering voor 
tweedehandsproducten (art. 10 lid 2 Richtlijn 2019/771/EU). Naar huidig recht wordt daar ook geen 
uitzondering voor gemaakt. Wel speelt de aard van het product een rol binnen de conformiteitstoets. 
Aan refurbished producten zouden naar mijn idee echter dezelfde eisen moeten worden gesteld als 
aan nieuwe producten (zie over deze producten paragraaf 2.1.2).   

Een incentive voor bedrijven om duurzame producten te maken en verkopen kan uitgaan van de 
keuze om na vervanging een nieuwe garantietermijn en dus ook bewijsvermoeden te laten ingaan. 
Die keuze maakt de Nederlandse wetgever vooralsnog niet. Oostenrijk, Croatië, Denemarken, Estland 
en Griekenland. Hongarije, Polen, Portugal, Slovakije en Spanje laten wel een nieuwe termijn ingaan 
bij vervanging.77 In Frankrijk zal de wettelijke garantie van twee jaar (inclusief vermoeden) opnieuw 
gaan lopen na vervanging (de verlenging is slechts 6 maanden bij reparatie).78 Bedacht zij wel dat een 
differentiatie van de verlenging tussen vervanging en reparatie de voorkeur van de consument voor 
een remedie kan bepalen (hierna paragraaf 2.1.2).79 

2.1.1.3 Afdwingen groene claims van verkopers 
De afdwingbaarheid van groene claims (zie ook paragraaf 2.2.1), dat zijn beloftes ten aanzien van de 
duurzame eigenschappen (emissie, recycling, gebruik etc.) van producten, door de individuele 
consument, via de conformiteitstoets is momenteel onvoldoende gewaarborgd.80 Los van het feit 
dat een individuele rechtsgang door de hoge kosten en onzekerheid op zich niet aantrekkelijk is, is 
het erg moeilijk om te bewijzen dat de misleidende of onjuiste informatie de redelijke verwachtingen 
ten aanzien van het product heeft bepaald (als deze informatie al onderdeel uitmaakt van de 
overeenkomst).  

Zoals eerder is betoogd, verdient de regulering van de levensduur en andere groene eigenschappen 
(via Europese regelgeving of zelfregulering) meer aandacht in het licht van het 
duurzaamheidsgezichtspunt. Bijkomend voordeel is dat commerciële garanties van duurzaamheid als 
verdienmodel aan betekenis zullen verliezen en consumenten niet langer zouden hoeven te betalen 
voor een aan de normale levensduur van een product verbonden garantietermijn. Uit de wet volgt 

                                                           
76 Vgl. art. L. 217-12 Code de la consommation. 
77 Study on the costs and benefits of extending certain right under the Consumer Sales and Guarantees 
Directive 1999/44/EC, p. 15-16. 
78 Art. 4 bis BA (nieuw) (art. L. 217-9 Code de la consommation). 
79 C.M.D.S. Pavillon, Duurzaam consumentenkooprecht: het Franse voorbeeld, WPNR 2020/7283. 
80 In procedures inzake het dieselschandaal wordt deze weg bewandeld. 
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reeds dat een product gedurende zijn levensduur conform moet zijn. Een commerciële garantie is 
wel gerechtvaardigd indien zij een versoepeling van de wettelijke bewijslastverdeling inhoudt 
gedurende die levensduur. Met de beoogde verlenging van het wettelijke bewijsvermoeden naar een 
jaar komt de Nederlandse wetgever de consument op dit punt overigens enigszins tegemoet maar 
onvoldoende om de meerwaarde commerciële garanties in twijfel te trekken. 

2.1.2 Remedies: tussen herstel en refurbished 
De Commissie zet in haar Actieplan in op een ‘nieuw recht op herstel’. Reparatie draagt, zo blijkt uit 
onderzoek, meer bij aan de circulaire economie dan recycling.81 De voorgestelde Ecodesign-
verordening voor was- en droogmachines bevat tal van bepalingen die de repareerbaarheid dienen 
te vergroten.82 Niet slechts het milieu maar ook de consument is gebaat bij de toegenomen 
mogelijkheid om gekochte zaken te repareren. De consument heeft thans vaak niet de (wettelijk 
gewaarborgde) keuze tussen remedies omdat het product niet gerepareerd blijkt te kunnen worden. 
Als dat wel kan wordt regelmatig van de consument gevraagd dat hij meebetaalt aan de reparatie 
van een gebrekkige zaak.83 Op deze manier wordt de consument ontmoedigd om zijn niet-conforme 
zaak te laten repareren. Als de consument voor reparatie kiest en reparatie de meest duurzame optie 
is, dan zou die keuze zo weinig mogelijk mogen worden gefrustreerd. 

2.1.2.1 Informatie over repareerbaarheid 
De reparatie van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid van reserveonderdelen. In 
Frankrijk gaat al enige tijd aandacht uit naar reserveonderdelen en het verstrekken van informatie 
over hun beschikbaarheid werd in 2014 verplicht gesteld.84 De naleving van deze verplichting viel 
aanvankelijk nogal tegen. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek blijkt dat veel bedrijven zich niet aan 
deze verplichting hielden (126 van de 397 gecontroleerde bedrijven om precies te zijn).85 Er is 
volgens de toezichthouder niettemin sprake van goede wil; de slechte naleving zou vooral te wijten 
zijn aan de onbekendheid met de nieuwe regels.86 Daarnaast zou een rol kunnen spelen dat een 
bedrijf niets hoeft mede te delen indien de fabrikant geen reserveonderdelen ter beschikking stelt. 
Twee consumentenorganisaties hebben tevergeefs geprobeerd om de regelgeving op dit punt aan te 
laten passen.87 Of de situatie in de tussentijd is verbeterd, is helaas niet te achterhalen (en, voor 
zover ik weet, niet onderzocht). In Frankrijk geldt overigens een strafrechtelijk gehandhaafd verbod 
op geplande veroudering.88  

In de Franse wet tegen verspilling is ervoor gekozen om producten te voorzien van een 
repareerbaarheidsindex89: elektr(on)ische apparaten worden voorzien van een cijfer (op een schaal 
                                                           
81 Terryn en Mak 2020. 
82 R. van Neck en T.A. van den Ende, ‘De voorgestelde Ecodesign-verordeningen en ‘het recht op repareren’, 
Juridisch up to Date nummer 14, 19 juli 2019. 
83 C.M.D.S. Pavillon, ‘Als consument je recht halen bij een geschillencommissie: goed(koop), maar kan beter’, 
Ars Aequi februari 2020, p. 203. 
84 Art. L. 111-3 Code de la consommation. 
85 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/information-des-consommateurs-sur-garanties-et-disponibilite-des-
pieces-detachees-controle 
86 https://www.quechoisir.org/actualite-disponibilite-des-pieces-detachees-de-la-bonne-volonte-mais-encore-
un-manque-d-information-n22441/ 
87 Zie https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-disponibilite-des-pieces-detachees-le-decret-attaque-
au-conseil-d-etat-n25880/ en https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20180928-409364 
88 Art. L. 213-4-1 Code de la consommation (ingevoerd door de Loi 17 août 2015 sur la transition énergétique) 
bepaalt dat wie opzettelijk de levensduur van een product verkort, een gevangenisstraf van twee jaar riskeert. 
Het bewijs van de opzet is wel moeilijk te leveren. 
89 Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement. 
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van 10) dat aangeeft in welke mate zij repareerbaar zijn. Meegewogen parameters zijn onder meer 
de beschikbaarheid en termijn voor levering van reserveonderdelen, de prijs van de reparatie (in 
verhouding tot de nieuwwaarde), de beschikbaarheid van technische handleidingen, het gemak 
waarmee een product kan worden gedemonteerd etc. Vanaf 2024 wordt er in Frankrijk ook een 
levensduur- ofwel duurzaamheidsindex verplicht gesteld. 

Of dergelijke informatie de consument ook daadwerkelijk aanzet tot het aanschaffen van (veelal 
duurdere) duurzame producten is een vraag die de Europese Commissie empirisch heeft onderzocht. 
Hieruit bleek dat Nederlandse consumenten wel degelijk gevoelig zijn voor deze informatie, meer 
(nog) dan de Franse (hierna paragraaf 3.2.1).90  

2.1.2.2 Keuzevrijheid afschaffen? 
Herstel van non-conforme producten wordt gezien als de meest duurzame remedie ter beschikking 
van de consument. Dat apparaten kunnen worden gerepareerd, vergroot hun levensduur en 
verkleint tegelijkertijd de afvalberg en noodzaak om nieuwe producten te vervaardigen. Een 
kanttekening vooraf is dat repareren de meest duurzame remedie is, mits de voor de reparatie 
noodzakelijke grondstoffen geen zwaardere stempel drukken op het milieu dan het uitoefenen van 
een andere remedie (vervanging of ontbinding). 

56% van de Nederlandse consumenten heeft geen ervaring met het repareren van defecte zaken 
blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Daarmee bungelt Nederland onderaan de lijst van 
de in het onderzoek betrokken lidstaten. 91 

 

Afbeelding 4: Ervaring met reparatie per lidstaat92 

Het huidige kooprecht is niet voldoende toegesneden op het bevorderen van herstel. Gedurfde 
duurzaamheidsbevorderende keuzes, die ingrijpen in het niveau van consumentenbescherming, 

                                                           
90 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf, p. 132-135. 
91 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf, p. 85. 
92 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf, p. 85. 
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betreffen o.m. het herzien van de hiërarchie tussen remedies en het afnemen van de keuzevrijheid 
tussen remedies van de consument.  

2.1.2.3 Kosteloos herstel bij non-conformiteit waarborgen en stimuleren 
Binnen het bestaande kader, waarin de consument de keuze behoudt tussen reparatie en 
vervanging, zijn evenwel reeds verbeteringen aan te brengen. Ingezet zou kunnen worden op 
eenvoudig en goedkoop herstel opdat herstel aantrekkelijk wordt en vervanging zelfs niet redelijk 
wordt geacht (nu geldt vaak het tegenovergestelde, vgl. considerans Richtlijn 2019/771/EU, onder 
48). Vaak wordt de consument slechts de mogelijkheid geboden om het kapotte product te 
vervangen met een nieuw exemplaar, waarvoor dan soms ook nog een vergoeding (‘oud voor 
nieuw’) wordt gevraagd.  

De mogelijkheden voor de verkoper om de consument een remedie te ontzeggen en een bijdrage te 
vragen bij de uitoefening van de overgebleven remedie zijn echter beperkt. Op grond van art. 7:21 lid 
4 BW kan vervanging of herstel slechts worden geweigerd indien dit niet van de verkoper kan 
worden gevergd: “In dit verband zij eraan herinnerd dat de consument (…) in eerste instantie het 
recht heeft om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te 
verlangen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.”93 Deze toets wordt aangeduid 
als de relatieve evenredigheidstoets. Slechts als er redelijkerwijs geen mogelijkheid tot reparatie 
bestaat, kan onder voorwaarden van de consument worden verwacht dat hij een bijdrage levert aan 
de vervangingskosten, met andere woorden: is vervanging de enige beschikbare remedie, dan mag 
de nationale rechter een afweging maken of de volledige kosten door de verkoper dienen te worden 
vergoed of niet.94  

Naar ik meen zou, wanneer reparatie onmogelijk is door design (planned obsolescence), heel kritisch 
naar een veroordeling van de consument in de kosten van vervanging moeten worden omgegaan. 
Het verdient overweging om bij de invoering van de nieuwe koopregels te verduidelijken onder 
welke voorwaarden van de consument mag worden verwacht dat hij bijdraagt aan de uitoefening 
van een door hem terecht ingeroepen remedie. Eerdergenoemd guidance-document (of de 
parlementaire documentatie) zou in kunnen gaan op de huidige verhouding tussen remedies en de 
vraag in welke “uitzonderlijke gevallen” de consument om een bijdrage voor reparatie of vervanging 
mag worden gevraagd.95 Zou reparatie door een gebrek aan reserveonderdelen of de onmogelijkheid 
het product te demonteren niet beschikbaar zijn, dan zouden de kosten van vervanging niet (deels) 
op de consument mogen worden afgewenteld. 

Bij de aangehaalde relatieve evenredigheidstoets zouden behalve de kosten ook de, in termen van 
verduurzaming, te verwachten inspanningen van de verkoper kunnen worden meegewogen. Geeft 
hij de voorkeur aan een andere remedie, dan rijst de vraag of duurzaamheid niet in de afweging zou 
moeten worden meegenomen van wat een redelijke remedie is.96 De nieuwe kooprichtlijn lijkt een 
stap terug te zetten in termen van duurzaamheid: de relatieve onevenredigheid betreft niet langer 
alleen de mogelijkheid van herstel ten opzichte van die van vervanging maar betreft, naar de letter 
van de richtlijn, alle remedies, dus ook de mogelijkheid om te ontbinden (considerans bij de richtlijn, 

                                                           
93 HvJ EU 16 juni 2011, ECLI:EU:C:2011:396 (Weber en Putz), r.o. 66. Zie ook HvJ EU 17 april 2008, 
ECLI:EU:C:2008:231 (Quelle). 
94 HvJ EU 16 juni 2011, ECLI:EU:C:2011:396, waarover: J.A. Luzak, ‘Een storm in een glas water? Over de 
rechtsmiddelen van een consument bij non-conforme goederen na de beslissing van het Hof van Justitie in 
Weber en Putz’, TvC 2014/5, p. 231-238. 
95 Zie de toelichting bij art. 7:21 lid 4 ontwerp-BW op p. 32 van de memorie van toelichting. 
96 Vgl. een uitspraak van de hoogste rechter in Noorwegen uit 2006 waarover Mak en Terryn 2020. 
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onder 49). De uitbreiding van deze relatieve onevenredigheidstoets vormt mogelijk een extra reden 
voor het mee laten wegen van duurzaamheidsaspecten. De “onevenredige kosten voor de verkoper” 
waarop de proportionaliteitstoets is toegespitst zouden dan een ruimere uitleg krijgen, die verder 
reikt dan de financiële kosten. Genoemde aspecten zouden dan inkleuren wat evenredige kosten 
vormen. Dit zou evenwel ook een inperking van de vrije keuze van consumenten met zich kunnen 
brengen. Nederlandse consumenten geven veelal de voorkeur aan vervanging of ontbinding (zie 
afbeelding 4).97 

Waar het recht op kosteloos herstel (mits terecht gevorderd door de consument) wordt 
gewaarborgd, gaan duurzaamheid en bescherming hand in hand. De aanspraak van de consument op 
kosteloos herstel verdient derhalve meer aandacht. In voorlichtingscampagnes maar ook in de 
geschillenbeslechting (rechtspraak, geschillencommissies) en het toezicht zou gelet moeten worden 
op een betere naleving van de wet. Gedragscodes en andere vormen van zelfregulering zouden 
tegen het licht van de wet moeten worden gehouden (zoals de standaard consumentenbijdrage aan 
reparatie na twee jaar in de gedragscode van Uneto/VNI).98 Commerciële garanties leggen veelal de 
nadruk op vervanging en dragen om die reden weinig bij aan verduurzaming. Een nadere regulering 
van deze type garantie teneinde het recht op herstel te waarborgen, is ook een reële optie. 

Consumenten zouden daarnaast extra gestimuleerd kunnen worden om te kiezen voor reparatie: 
volgens een studie van de Commissie uitgevoerd in 2018 is maar liefst 64% van de consumenten 
bereid om een defecte zaak te (laten) repareren.99 Denkbaar is dat de keuze voor reparatie extra 
wordt beloond met het opnieuw laten lopen van een garantietermijn (vgl. de refurbished producten, 
paragraaf 2.1.2.5). De hierboven vermelde informatie over de repareerbaarheid zal niet slechts de 
keuze voor een bepaald product maar denkelijk ook de keuze voor herstel als remedie beïnvloeden. 
De snelheid waarmee reserveonderdelen geleverd kunnen worden, speelt ook een belangrijke rol: 
consumenten willen niet te lang wachten op reparatie. Ook het verplicht (gratis) ter beschikking 
stellen van een vervangend (gebruikt of refurbished) exemplaar tijdens de reparatie zou de 
consument kunnen aanmoedigen om voor reparatie te kiezen.  

Ook de ondernemer zou nader aangespoord kunnen worden om reparatie mogelijk te maken. Het 
perspectief verschuift dan naar maatregelen die vervanging (of ontbinding) ontmoedigen, zoals het 
laten ingaan van een nieuwe garantietermijn (inclusief bewijsvermoeden) bij het geven van een 
nieuw exemplaar en het streng handhaven van het recht op gratis vervanging. Vervanging zou in 
verhouding tot herstel dan minder aantrekkelijk worden voor verkopers maar juist aantrekkelijker 
voor consumenten. Deze weg lijkt dus niet de meest aangewezen weg om reparatie te stimuleren. 
Het is interessant om na te gaan hoe dergelijke maatregelen elders uitpakken (hiervoor paragraaf 
2.1.1.2). Mogelijk is het gedrag van de ‘meer rationele’ bedrijven beter te sturen dan dat van de 
‘minder rationele (en geïnformeerde)’ consument (hierna paragraaf 3.2). 

                                                           
97 Bij de omzetting van de nieuwe kooprichtlijn zou volgens Loos overigens moeten worden verduidelijkt of 
inderdaad van de consument een gebruiksvergoeding mag worden verlangd bij ontbinding wegens non-
conformiteit. Zie het commentaar van Marco Loos op de consultatiewetgeving: 
https://www.internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud/reactie/c529614f-319f-40ee-
a8a5-3c77e8dadfe8. 
98 Pavillon, Ars Aequi 2020, p. 203. 
99 Mak en Terryn 2020 met verwijzing naar de Behavioural study on consumers’ engagement in the circular 
economy: Final report <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf>. 
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_executive_summary_0.pdf>. 
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2.1.2.4 Een markt voor reparateurs 
De aangehaalde Franse wet tegen verspilling tracht reparatie door derden te vergemakkelijken. In 
deze wet worden de informatieverplichtingen aan de kant van verkopers verder uitgebreid om 
reparatie te bevorderen. Zo is art. L. 111-4 Code de la consommation aangevuld met de verplichting 
om technische informatie te verschaffen ten behoeve van de 3D-printing van niet langer beschikbare 
onderdelen (lid 3).100 Daarnaast dienen onafhankelijke reparateurs toegang te krijgen tot 
reserveonderdelen. Met andere woorden de reparatiebranche krijgt een duwtje in de rug.101  

In dat kader kan ook worden gedacht aan het verplicht ter beschikking stellen van goed leesbare en 
begrijpelijke handleidingen (mits toegestaan gelet op IE-rechten).102 Toekomstige Ecodesign-regels 
zullen op dit terrein naar verwachting het een en ander mogelijk maken.103 Ingezet zou moeten 
worden op meer product-specifieke Uniewetgeving (in gelijke zin de considerans bij de Richtlijn 
2019/771/EU, onder 32) waarin geregeld worden de levensduur, beschikbaarheid en 
leveringstermijn van reserveonderdelen, repareerbaarheid etc. Dat deze regels straks verspreid zijn 
over verschillende regelingen en naar verwachting ook (sterk) uiteenlopen, is, hoewel moeilijk te 
voorkomen, geen fijn vooruitzicht voor handhavende instanties, producent en ook consument.104 Een 
te grote versnippering kan denkelijk worden tegengegaan door het hanteren van algemene 
beginselen. 

Bij het inzetten op een levendige reparatiemarkt dienen vanuit het perspectief van de 
consumentenbescherming enkele kanttekeningen te worden geplaatst. De ontwikkeling van de 
reparatiebranche vergt dat reparatie door derden wordt ingepast in het consumentenkooprecht. 
Hierin is het inschakelen van een externe reparateur in geval van non-conformiteit slechts mogelijk 
indien de verkoper niet thuis geeft (art. 7:21 lid 6 BW). De considerans van nieuwe Richtlijn 
consumentenkoop, onder 54, geeft aan: “De lidstaten moeten kunnen bepalen in welke 
omstandigheden de rol van de schuldenaar door iemand anders kan worden vervuld, bijvoorbeeld de 
omstandigheden waarin de verplichting van de verkoper om een goed te herstellen op kosten van de 
verkoper kan worden uitgevoerd door de consument of door een derde”. Over de gevolgen van een 
externe reparatie voor garantietermijnen, bepaalt de nieuwe richtlijn niets.105  

Duurzame consumptie houdt in dat zaken die kapot gaan worden gerepareerd, ongeacht of de 
verkoper hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. De rol en verantwoordelijkheid van (externe) 
reparateurs zoals repairshops en -cafés zou daarom nader gereguleerd moeten worden om de 
kwaliteit van de aan de consument geleverde reparatiediensten te waarborgen.106 

De vraag rijst voorts of het wenselijk is dat alle producten repareerbaar zijn en dat onderdelen ervan 
kunnen worden gemaakt of vervangen door derden. De kwaliteit, denk aan de stevigheid en 
waterdichtheid, van producten zou achteruit kunnen gaan. Hier ontstaat dus een trade off tussen 
repareerbaarheid en duurzaamheid, die bij ieder product anders kan uitvallen. Ook zou de kostprijs 
kunnen stijgen, waardoor eenvoudig te repareren producten minder goed toegankelijk worden. 

                                                           
100 http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r2553-a0.pdf 
101 Andere mogelijkheden om die branche te stimuleren zijn fiscale voordelen. 
102 Vgl. de Verordeningen 715/2007 en 595/2009. 
103 Vgl. R. van Neck en T.A. van den Ende, ‘De voorgestelde Ecodesign-verordeningen en ‘het recht op 
repareren’, Juridisch up to Date nummer 14, 19 juli 2019; Richtlijn 2019/771, considerans onder 32. 
104 Van Neck en Van den Ende 2019. 
105 Van Neck en Van den Ende 2019 
106 Deze branche zou zichzelf ook moeten gaan organiseren en voor een certificeringssysteem moeten zorgen. 
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2.1.2.5 Vervanging door refurbished producten 
De Nederlandse rechter acht de vervanging van een niet-conform product met een refurbished 
product in strijd met de huidige Richtlijn consumentenkoop gelet op de Quelle-uitspraak.107 
Refurbished zou evenwel mogelijk kunnen worden gezien als een mengvorm van reparatie en 
vervanging, een ‘hybride remedie’ zo u wilt. Dit is in zeker opzicht een kwestie van interpretatie. 
Hierover zou een vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen worden gesteld of 
advies van de Europese Commissie kunnen worden ingewonnen. 

Om een dergelijke hybride remedie – mocht zij zijn toegestaan – aantrekkelijker te maken voor de 
consument zou hieraan een nieuwe wettelijke aansprakelijkheidstermijn (die ingaat op het moment 
waarop het refurbished product wordt geleverd) of zelfs een kosteloze commerciële garantietermijn 
(met een voor de consument gunstige bewijslastomkering) kunnen worden gekoppeld.108 

Een andere mogelijkheid is om de kwaliteit van refurbished producten aan nadere regelgeving te 
onderwerpen.109 Er is dan nieuwe EU-regelgeving vereist die aan dergelijke producten hoge 
kwaliteitseisen stelt, opdat het consumentenvertrouwen in deze producten toeneemt.110 
Refurbished producten mogen naar ik meen niet als tweedehandsproducten worden beschouwd 
(waaraan lagere eisen worden gesteld). 

2.1.3 Retourrecht 
Het retourrecht beschermt de consument die bij ontvangst van een online aangeschaft product tot 
de conclusie komt dat het uiterlijk, de kwaliteit, de pasvorm van het gekochte niet aansluit bij het 
beeld dat hij zich hiervan had gevormd. Zoals overweging 37 van de considerans bij de Richtlijn 
consumentenrechten (2011/83/EU) aangeeft, moet de consument gedurende de herroepingstermijn 
“de goederen die hij gekocht heeft kunnen testen en inspecteren, voor zover dit noodzakelijk is om de 
aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan.” De online handel heeft sinds de 
Richtlijn koop op afstand in 1997 een explosieve groei doorgemaakt. Vaak wordt er dan meer besteld 
dan dat er daadwerkelijk gekocht wordt, zoals er in een fysieke winkel ook meer stukken kleding mee 
naar het pashokje worden genomen. Wat niet past of bevalt wordt dan niet opnieuw in de winkel 
opgehangen maar teruggestuurd. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het retourrecht.111 

Dit terugsturen heeft helaas tot gevolg dat er grote hoeveelheden vrijwel ongebruikte goederen 
worden vernietigd omdat het niet rendabel is voor een bedrijf om het geretourneerde product te 
reinigen en/of opnieuw in te pakken en vervolgens weer in de handel te brengen. In Nederland 
worden jaarlijks zo’n 1,23 miljoen onverkochte, deels geretourneerde, nieuwe kledingstukken 
vernietigd.112 In Frankrijk verbiedt de onlangs aangenomen Wet tegen verspilling handelaren om 
geretourneerde (duurzame) goederen te vernietigen en de Commissie neemt deze maatregel over in 
haar Actieplan.113 Geretourneerde duurzame goederen zullen volgens haar een nieuwe bestemming 
moeten vinden.  

                                                           
107 ECLI:NL:RBAMS:2016:4197; ECLI:NL:RBAMS:2017:2519. 
108 E. Terryn, ‘A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law’ (2019) 27 European Review 
of Private Law, Issue 4, pp. 851–873, p. 861. 
109 Mak en Terryn 2020. 
110 https://www.test-aankoop.be/hightech/gsmsen-smartphones/nieuws/een-op-twee-refurbished-iphones-
deugt-niet, Oktober 2016. 
111 https://nos.nl/artikel/2024926-online-aankoop-gaat-steeds-vaker-retour.html 
112 https://nos.nl/artikel/2117383-nieuwe-kleren-onnodig-vernietigd.html 
113 In Frankrijk bleek in 2014 dat er voor 630 miljoen euro aan nieuwe (niet voedsel)producten was vernietigd: 
https://www.lefigaro.fr/conso/2014/04/07/05007-20140407ARTFIG00214-les-entreprises-detruisent-pour-
plus-de-630-millions-d-euros-de-produits-neufs.php. 
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Er wordt reeds veel onderzoek verricht naar het retourgedrag van consumenten en naar wat hierop 
van invloed is (zoals de presentatie van de producten online, het achteraf betalen of de lengte van de 
herroepingstermijn). Er is bedrijven ook veel aan gelegen om het terugsturen van aankopen te 
temperen omdat dit de winstgevendheid van winkels doet afnemen.  

Een consumentvriendelijke manier om dit te doen is de consument in de aanloop naar de aankoop zo 
goed mogelijk te informeren over het product opdat de uitoefening van het retourrecht niet nodig 
blijkt te zijn. De hoeveelheid retours kan worden teruggebracht door de consument beter in staat te 
stellen om op afstand, voorafgaand aan de koop, na te gaan of het product voldoet aan zijn 
verwachtingen.114 Er is nog veel ruimte voor innovatie bij de online presentatie en visualisatie van 
producten.  

Een andere consumentvriendelijke manier om het aantal retourzendingen terug te dringen zou het 
verlengen van de retourtermijn kunnen zijn. Uit onderzoek is paradoxaal genoeg gebleken dat 
consumenten minder snel gebruik maken van het retourrecht als het retourneerproces – de termijn 
en de kosten hiervoor – als consumentvriendelijk ervaren.115  

Een beduidend minder consumentvriendelijke oplossing zou kunnen zijn om consumenten alles 
vooraf te laten betalen, door art. 7:26 BW aan te passen.116 Nog minder vriendelijk zijn de zwarte 
lijsten van  consumenten die te veel retourneren.117 Zij staan ook op gespannen voet met 
privacywetgeving. 

Net als in Frankrijk, zou er nagedacht kunnen worden over manieren waarop bedrijven kunnen 
worden aangespoord of zelfs verplicht tot het opnieuw gebruiken of verkopen van geretourneerde 
goederen. Een dergelijke aansporing/verplichting voor bedrijven om geretourneerde zaken een 
nieuwe bestemming te geven zou naar mijn mening wel gepaard moeten gaan met een strengere 
aanpak van misbruik van de bedenktijd. Er dienen duidelijke grenzen te worden gesteld aan het 
gebruik van een product tijdens de bedenktijd om het hergebruik van producten te bevorderen. 
Aanpassing van de bestaande regels is mijns inziens niet nodig. Het is aan bedrijven om werk te 
maken van de controle bij retour om vervolgens de waardevermindering van het product vast te 
stellen en in rekening te brengen bij de consument.118 

In een ander register zou nagedacht kunnen worden over regels ten aanzien van de grootte van de 
verpakking en de daarbij gebruikte materialen (dit is relevant voor online koop maar ook in de 
winkel). Dit valt buiten het bestek van deze studie maar een groot deel van de door de online handel 
veroorzaakte afval betreft de verpakkingsmaterialen. 

2.2 Oplossingen voor een grotere positieve invloed van bestaande regelingen: het 
potentieel van de oneerlijke handelspraktijkenregeling 
In deze paragraaf wordt onderzocht welke bestaande regeling een grotere bijdrage zou kunnen 
leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling. Aangetoond wordt dat het potentieel van de Richtlijn 
                                                           
114 Voorbeeld van dergelijk onderzoek is het Groningse proefschrift van A. Minnema, Managing purchases and 
returns for retailers, uit 2017, te raadplegen via: https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-
ceremonies/?hfId=103827. 
115 Minnema 2017. 
116 Zie T. de Graaf, Het vooruitbetalingsverbod van art. 7:26 lid 2 BW in tijden van e-commerce, TvC 2019/4. 
117 https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/retourbeleid-kitty-koelemeijer-gratis-retouren~290071 Prof. 
Koelemeijer bepleit ook het vooraf betalen om de psychologische commitment te vergroten: met eigen spullen 
gaan mensen zorgvuldiger om. 
118 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/27/te-coulant-bij-terugsturen-a3679975. 
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oneerlijke handelspraktijken en van de Richtlijn oneerlijke bedingen op dit moment nog onvoldoende 
wordt benut. 

2.2.1 Aanpak greenwashing  
2.2.1.1 Een strakkere normstelling 
Misleidende of onjuiste milieuclaims ofwel greenwashing betreft de handelspraktijk waarin bedrijven 
zichzelf en hun producten of diensten als ‘groener’ afficheren dan zij daadwerkelijk zijn.119 Zij maken 
gebruik van niet-erkende ecolabels of doen beweringen betreffende de uitstoot of energie-efficiëntie 
die niet of onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Een bekend voorbeeld is het 
emissieschandaal waarin verschillende autofabrikanten verwikkeld raakten in 2015. Ook 
luchtvaartmaatschappijen maken zich regelmatig schuldig aan greenwashing. De Europese 
Commissie heeft het vizier gericht op deze praktijken en zoekt naar mogelijkheden om deze op een 
effectieve manier te bestrijden.  
 
Het bestrijden van greenwashing vraagt om betere sectorspecifieke regelgeving binnen het 
raamwerk van de bestaande en toekomstige Ecodesign-richtlijnen. Beter in de zin dat de methode 
om de energieprestatie van een apparaat te berekenen een afspiegeling moet zijn van de normale 
gebruiksomstandigheden. Dit was volgens het Gerecht niet het geval bij de energie-etikettering van 
stofzuigers.120 De betrouwbaarheid van de gegeven informatie moet worden gewaarborgd, de claim 
zou met andere woorden gecontroleerd moeten kunnen worden. Een nadere harmonisatie van de 
verplicht toe te passen methodologie om de impact op het milieu te meten krijgt momenteel veel 
aandacht op het Europese niveau. In dat kader heeft de Commissie een pilot uitgevoerd met een 
gestandaardiseerde “Product and Organisation Environment Footprint”.121 De Commissie kondigde in 
haar actieplan deze methode verplicht te stellen en onderdeel te maken van de EU Ecolabel. 
Denkbaar is ook dat een, met voor de inkadering van gezondheidsclaims vergelijkbaar, stelsel in het 
leven wordt geroepen, met een ex ante controlemechanisme. Claims die betrekking hebben op 
emissies raken namelijk aan de volksgezondheid.122 
 
De private regelgeving op het gebied van keurmerken vormt een ingewikkeld systeem, dat tamelijk 
ongrijpbaar is voor de consument. Het gebruik van verschillende logo’s is verwarrend en dat van 
aanvullende logo’s naast die verplicht worden gesteld door genoemde sectorspecifieke 
etiketteringsregels, is niet toegestaan.123 Het versimpelen en uniformeren van het systeem van 
labelling en etikettering verdient nadere overweging en zou dit niet haalbaar zijn, dan zou de 
communicatie naar de consument verder verbeterd kunnen worden (hierna paragraaf 3.1.1). 

Vaststaat dat greenwashing een misleidende handelspraktijk vormt in de zin van de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) en het vertrouwen van consumenten schaadt. 
Consumenten hebben moeite met het onderscheiden van labels en het waarderen van de 
duurzaamheidsclaim. Greenwashing kan momenteel zowel publiekrechtelijk (door de 
toezichthouder) als civielrechtelijk (door individuele consumenten en consumentenorganisaties) 
worden aangepakt aan de hand van de open misleidingnorm uit de richtlijn, een zogenoemde species 
                                                           
119 https://www.mt.nl/management/reputatie/bedrijven-reputatie-spel-greenwashing/571070 
120 Zaak T-544/13 RENV Dyson Ltd / Commissie; ECLI:EU:T:2018:761. 
121 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm Zie ook 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2019_EF_commtest_report.pdf 
122 De klimaatverandering is langs de baan van de grondrechten al in verband gebracht met het recht op leven: 
HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda). 
123 HvJ EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:599 (Dyson). 
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van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Ook de Reclame Code Commissie (RCC) hanteert een 
(tamelijk strenge) misleidingnorm om greenwashing tegen te gaan.124 
 
Het is van belang om te vermelden dat de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken niet van toepassing is 
op de specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften 
van de Unie die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten, zoals de verplichting om het 
energie-etiket te gebruiken die is neergelegd in gedelegeerde verordeningen.125 
 
Specifieke greenwashing praktijken figureren vooralsnog niet op de zwarte lijst verboden 
handelspraktijken. De vraag is of dit nodig is. De bestaande misleidingnorm is ruim en flexibel en 
biedt voldoende ruimte om huidige en toekomstige misleidende milieu- en duurzaamheidsclaims te 
bevechten. Het risico van een nauwer gedefinieerd verbod is dat bedrijven het verbod zullen 
proberen te omzeilen en zullen inzetten op een a contrario-redenering (“wat niet op de lijst staat is 
toegestaan”). Bij de invulling van de open norm kan de handhavende instantie bovendien terugvallen 
op de Milieu Reclame Code van de RCC.126 
 
Met het opnemen van verschillende vormen van greenwashing op de zwarte lijst verboden 
handelspraktijken, worden toezichthouder en consument anderzijds wel tegemoetgekomen in de 
bewijslast dat de gemiddelde consument door de praktijk een beslissing over een transactie heeft 
genomen die hij anders niet zou hebben genomen (dit wordt verondersteld het geval te zijn bij 
zwarte praktijken). 

2.2.1.2 Effectievere handhaving en sancties 
Het is echter de vraag of de consument(enorganisatie) die zich in civielrechtelijke actie beroept op de 
regeling oneerlijke handelspraktijken met het plaatsen van greenwashing op de zwarte lijst geholpen 
is. Het probleem van het adresseren van greenwashing aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht 
is dat 1) het voor de consument heel lastig is om aan te tonen dat hij een overeenkomst heeft 
gesloten (of juist niet) als gevolg van de misleidende claim en 2) er door hem veelal geen concrete 
schade wordt geleden.  
 
Het bij de civiele rechter vorderen van schadevergoeding of vernietigen van een overeenkomst als 
gevolg van greenwashing op grond van art. 6:193j lid 3 BW is buitengewoon lastig. Een oplossing is 
om de omkeringsregel toe te passen (dit is aan de civiele rechter om dit te beslissen)127 of om in de 
wet neer te leggen dat de bewijslast wordt omgekeerd bij greenwashing. Dit laatste is problematisch: 
waarom zou aan informatie over groene eigenschappen een groter belang worden gehecht dan aan 
informatie over de prijs of duur van de overeenkomst?  
 
Een meer radicale oplossing zou zijn om de eis van een causaal verband tussen oneerlijke 
handelspraktijk en contractssluiting en/of schade geheel te laten varen. Een dergelijke oplossing 
staat op gespannen voet met de in de Europese rechtspraak verwoorde eis dat een sanctie evenredig 
is als de wilsvorming van de consument door de normschending is beïnvloed.128 De vraag is of 
                                                           
124 https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/reclame-code-commissie-toetst-slogan-alleen-thuisblijven-is-
duurzamer-van-koning-aap/ 
125 HvJ EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:599 (Dyson). 
126 Vgl. C.M.D.S. Pavillon, The Interplay between the Unfair Commercial Practices Directive and Codes of 
Conduct, Erasmus Law Review, 2012/4, pp. 267-288. 
127 Vgl. ECLI:NL:GHSHE:2020:1199. 
128 HvJ EU 27 maart 2014, EU:C:2014:190 (LCL Le Crédit Lyonnais) en HvJ EU 9 november 2016, 
ECLI:EU:C:2016:842 (Home Credit Slovakia), NJ 2017/404, m.nt. M.B.M. Loos. 
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civielrechtelijke sancties effectief kunnen zijn bij het bestrijden van greenwashing, zonder een sterk 
punitief karakter te krijgen. Het tegengegaan van misleidende milieu claims aan de hand van het 
kooprecht (door duurzaamheidsclaims de conformiteit te laten bepalen) lijkt vooralsnog ook weinig 
doeltreffend (hiervoor paragraaf 2.1.1.3). 
 
Met een effectieve aanpak van greenwashing worden zowel de milieudoelstellingen als de 
consumentenbeschermingsdoelstellingen gediend. Van de civielrechtelijke handhaving mag als 
gezegd (paragraaf 2.2.1.2) niet al te veel worden verwacht. Consumenten kunnen op individuele 
basis sowieso weinig betekenen voor de handhaving van genoemde regelgeving. De kosten van een 
procedure wegen niet op tegen de geleden schade. Collectieve acties waarin een gebod of verbod 
wordt gevorderd zijn wel zinvol maar komen weinig voor (ook hier is de financiering een heikel 
punt).129 

Bij de bestrijding van greenwashing op grond van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ligt thans 
een wezenlijke rol weggelegd voor de toezichthouder. Bij gebrek aan effectieve civielrechtelijke 
sancties, ligt het op de weg van de toezichthouder om aan misleidende milieuclaims sancties te 
verbinden. Dat het om een misleidende milieuclaim gaat, zou gelet op het publieke belang van de 
verduurzaming, een boeteverhogende omstandigheid kunnen vormen. Hierbij zij wel rekening 
gehouden met het feit dat de norm die wordt gehandhaafd – de misleidingnorm uit de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken – an sich niet beoogt verduurzaming te bewerkstelligen maar de 
consument te beschermen bij het maken van de keuze over een transactie. 
 
Ook zelfregulerende instanties zoals de Advertising Standards Authority (ASA) en in Nederland de 
Reclame Code Commissie (met behulp van de Milieu Reclame Code130) spelen een belangrijke rol bij 
het publiekelijk veroordelen van misleidende groen claims. In Nederland liep Shell bij de RCC tegen 
de lamp.131 In het VK heeft de ASA Ryanair recent van greenwashing praktijken beschuldigd.132 

2.2.2 Misleidende informatie over grote prijsvoordelen 
De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken kan ook, zij het op indirecte wijze, bijdragen aan de 
verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen door handelspraktijken aan te pakken die de 
consument misleiden over prijsvoordelen. Hierdoor wordt de consument aangezet tot (uitbundig) 
koopgedrag dat hij bij een juiste kennis van zaken niet zou vertonen. Uit onderzoek van ABN AMRO is 
gebleken dat driekwart van de Nederlanders Black Friday associeert met onnodige, weinig duurzame 
aankopen.133 

Op de reclamecommunicatie in de aanloop naar speciale acties zoals Black Friday of Cyber Monday 
zou strikt toezicht gehouden moeten worden. Een zijeffect van het bestrijden van misleidende 
praktijken is immers dat er tijdens de desbetreffende actie minder wordt geconsumeerd. Overigens 
wordt, hoewel slechts een klein percentage van de bedrijven “sjoemelt” met prijzen, Black Friday in 
Nederland met misleiding geassocieerd, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.134 

                                                           
129 https://www.rt.com/business/474999-bp-adverts-greenwashing-complaint/ 
130 https://www.reclamecode.nl/nrc/milieu-reclame-code-mrc/ 
131 https://www.reclamecode.nl/uitspraken/shell/vervoer-2019-00308-cvb/249539/ 
132 https://www.euractiv.com/section/aviation/news/ryanairs-green-claims-branded-misleading-by-uk-
regulator/ 
133 https://insights.abnamro.nl/2019/11/monitor-duurzaamheid-vierde-kwartaal/  en 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/32863/black-friday-aankopen 
134 https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/black-friday-meeste-kortingen-niet-spectaculair 
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De vraag die in het algemeen gesteld moet worden is of het wenselijk is dat dergelijke speciale, uit de 
VS overgewaaide actiedagen een vaste prik worden. Zij stimuleren overconsumptie en lokken 
bedrijven uit om zich van oneerlijke en misleidende handelspraktijken zoals nepaanbiedingen te 
bedienen. Het gaat hier om een politieke keuze. In Frankrijk is besloten om grootschalige koopacties 
aan strengere regels te onderwerpen in het kader van de Wet tegen verspilling. Daarin worden 
dergelijke acties ontmoedigd door een verbod op agressieve reclame in periode buiten de 
uitverkoop.135 

2.2.3 Verdienstelijking en bestaande regelingen 
De toegenomen betekenis van contractsvormen als leasing, verhuur of bruikleen in combinatie met 
een pakket aan diensten (onderhoud, vervanging, levering van bijbehorende zaken als koffiecupjes of 
stofzuigerzakken etc.) roept veel vragen op in het licht van zowel de duurzaamheids- als de 
beschermingsoverwegingen die centraal staan in deze studie.  

De populariteit van deze contractsvormen houdt verband met de verdienstelijking van de 
economie,136 een onderwerp dat in recente Preadviezen uitvoerig is behandeld.137 Hierin worden 
verschillende typen veelal gemengde contracten onderscheiden, met name Keirsbilck e.a. 
verrichtten een fijnmazige analyse van de verdienstelijking in België die ook voor Nederland zeer 
relevant is. Veel gemengde contracten bestaan uit het ter beschikking stellen van een product 
(wasmachine, computer, auto of zonnepanelen) – een huur- of leaseovereenkomst – en uit een 
service/onderhoudspakket – een dienstenovereenkomst. 

De verdienstelijking staat in het teken van de vanuit duurzaamheidsoverwegingen wenselijk geachte 
overgang van “bezit naar gebruik”. Bij de bijdrage van de verdienstelijking aan de circulaire economie 
kunnen overigens enkele vraagtekens worden geplaatst. De consument zal mogelijkerwijs niet altijd 
even zorgvuldig omgaan met een geleende zaak waardoor de levensduur van het product per saldo 
korter is dan wanneer het in eigendom van de consument was geweest. Er is dus voorzichtigheid 
geboden met het naar voren schuiven van de verdienstelijking als dé oplossing. Uit onderzoek blijkt 
dat eigendom niet per definitie nadelig is voor de circulaire economie: de verantwoordelijkheid voor 
het duurzame gebruik ligt dan bij de consument-eigenaar.138 Bij producten die intensief worden 
gebruikt rijst de vraag of de verdienstelijking niet juist ongunstig uitpakt in termen van circulariteit 
(fiets, wasmachine). Dit vergt meer onderzoek. Waar vaststaat dat het huren van een product 
duurzaamheidsdoelen dient,139 zou het verhuren en het aanbieden van diensten nader gefaciliteerd 
kunnen worden. Mochten de ‘groene’ voordelen van de verdienstelijking wel worden aangetoond bij 
bepaalde producten, dan kan worden overwogen om bedrijven die het product verkopen ook aan te 
sporen om het product te leasen. 

                                                           
135 Art. L. 121-7 code de la consommation: http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD945.pdf 
136 V. Mak, ‘Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom?’, AA 2018, afl. 7/8, p. 664- 671 
137 B. Keirsbilck, E. Terryn en E. Van Gool, Consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-
systemen (PDS); V. Mak, Consumentenbescherming bij servitisation, Preadviezen 2019 Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van België en Nederland; A.C. van Schaick, Preadviezen Vereniging voor 
Burgerlijk recht 2019. 
138 J. Hojnik, Ecological modernization through servitization: EU regulatory support for sustainable product–
service systems, Review of European Community and International Environmental Law 2018(1), paragraaf 3.2; 
Demyttenaere, Dewit en Jacoby 2016. 
139 A. Tukker, ‘Eight types of product-service system: Eight ways to sustainability’, Business Strategy and the 
Environment 2004, vol. 13, p. 246-260, i.h.b. p. 248 e.v. 
 



38 
 

2.2.3.1 Algemene voorwaarden 
Om duurzaam gedrag af te dwingen bij de consument en de eigen verantwoordelijkheid met het oog 
op de circulariteit in te perken maken verhuur- en leasebedrijven gebruik van bedingen (boetes, 
exoneraties) in algemene voorwaarden die de oneerlijkheidstoets uit de Richtlijn oneerlijke 
bedingen (1993/13/EEG) mogelijk niet doorstaan. Ook andere, in de algemene voorwaarden van 
huurovereenkomsten opgenomen bedingen zijn discutabel, zoals een van de wettelijke regeling 
afwijkende opzegmodaliteit.140 Er is dan ook geen specifieke consumentenbeschermende regeling 
inzake de huur van roerende zaken of dienstenovereenkomst141 voorhanden. De bescherming van de 
consument tegen onredelijke voorwaarden in lease- en verhuurovereenkomsten vindt plaats op 
grond van de bestaande algemene regelgeving inzake oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten. Het is aan de ACM om hier (beter) toezicht op te houden en aan de 
civiele rechter om de normen uit die regeling ambtshalve toe te passen indien nodig.  

Denkbaar is dat de Dienstenrichtlijn wordt aangevuld met een lijst van in het kader van 
dienstverlening verdachte bedingen en/of dat de bijlagen van de Richtlijn oneerlijke bedingen 
worden gemoderniseerd en uitgebreid. 

Voor die overeenkomsten waarbij sprake is van dienstverlening in de vorm van de levering van 
digitale inhoud zal, na de omzetting van de Richtlijn digitale inhoud (2019/770/EU), (deels) sprake 
zijn van een wettelijk kader. Veel begrippen uit die richtlijn vergen evenwel een nadere duiding, zoals 
de ‘redelijke termijn’ voor updates.  

Wat betreft de digitale inhoud in relatie tot duurzaamheid, rijst de belangrijke vraag naar de 
‘compatibiliteit en interoperabiliteit’ van digitale inhoud en in het verlengde hiervan naar de 
overdraagbaarheid van zaken waarbij sprake is van embedded software.142 Meer in het algemeen 
roept de automatische koppeling tussen bepaalde zaken en diensten vragen op. 
Koppelverkooppraktijken zijn altijd al met een zekere argwaan bezien omdat zij de keuzevrijheid van 
consumenten sterk beperken. De vraag wat “redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd” 
zoals bedoeld in art. 6:237 sub j BW vergt een meer precieze invulling in het licht van de 
verdienstelijking. 

2.2.3.2 Informatievoorziening aan consumenten 
Op het punt van de precontractuele informatieverstrekking aan de consument, rijst de vraag of hij 
wel een voldoende geïnformeerd besluit neemt over het sluiten van de dienstenovereenkomst. 
Twijfelachtig is bijvoorbeeld of het totale kostenplaatje wel voldoende duidelijk is voor de 
consument.143 Wat uit onderzoek verricht door de Consumentenbond blijkt, is dat de consument veel 
duurder uit is wanneer hij een wasmachine huurt, dan wanneer hij er een aanschaft.144 De 
consument moet over de informatie beschikken die hem in staat stelt om te bepalen of de kosten 
                                                           
140 Keirsbilck e.a. geven op p. 35 van hun preadvies verschillende voorbeelden van oneerlijke bedingen in 
dienstenovereenkomsten. Op p. 54 noemen zij een clausule die bepaalt dat een forfaitair bedrag moet worden 
betaald bij een onderbreking die toe te rekenen is aan de consument (die bijvoorbeeld de WIFI uitschakelde) 
als een voorbeeld van een mogelijk oneerlijk boetebeding. Ook Mak noemt in haar preadvies een concreet 
voorbeeld van een potentieel oneerlijk boetebeding in de Swapfiets-overeenkomst, p.  
141 De Principles of European Law on Service Contracts (PELSC) bieden enige houvast maar zijn niet gericht op 
consumentenbescherming. 
142 Mak 2019, p. 90. 
143 Terryn en Mak 2020, p. 13-14. 
144 ‘Apparaat huren? Laat maar zitten’, Consumentengids, maart 2017, 
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/consumentengids/2017/n
ummer-3---maart/201703p24-huishoudelijke-apparaten-huren-p.pdf 
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van het huren opwegen tegen de voordelen (geen zorgen over reparatie en onderhoud, 
automatische vervanging etc.).  

Het transparantievereiste uit wederom de Richtlijn oneerlijke bedingen en de regeling inzake 
oneerlijke handelsprakijken (misleidende praktijken en omissies) bieden een zekere mate van 
bescherming en op grond van de Richtlijn consumentenrechten is een duidelijke 
informatieverstrekking over de prijs ook verplicht. De Nederlandse regeling inzake de 
dienstenovereenkomst bevat eveneens een lange lijst informatieplichten, waaronder de prijs. Een 
nadere uitwerking en betere handhaving van deze verplichtingen verdient aanbeveling: de opbouw 
en hoogte van de aangegane financiële verplichtingen over de duur van de overeenkomst en de 
specificatie van de prijs dienen voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk en begrijpelijk aan de 
consument te worden gecommuniceerd.145 

 

  

                                                           
145 Mak 2019, p. 77. 
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Deel 3 Nieuwe regelingen en nieuwe aanpak 
Dit deel bevat een verkenning van nieuwe (nationale of Europese) consumentenbeschermende 
regels en instrumenten van consumentenbeleid die een positieve invloed (kunnen) hebben op een 
meer duurzame consumptie. Ook zal dit deel verkennen in hoeverre het huidige consumentenrecht 
dient te worden herzien om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. 

3.1 Nieuwe regelgeving ten behoeve van duurzaamheidsdoelstellingen 
Deze paragraaf bespreekt de mogelijkheid om nieuwe, aanvullende regelingen op te zetten die het 
verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen combineren met een hoog niveau van 
consumentenbescherming. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de dienstenovereenkomsten, 
de deeleconomie en de (rol van het consumentenrecht zoals bedoeld in deze studie bij de) 
energietransitie. 

3.1.1 Betere informatievoorziening aan consumenten 
In het verlengde van informatie over de repareerbaarheid (zoals handleidingen) en de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen (paragrafen 2.1.2.1 en 2.1.2.4) zou ook informatie over de 
duurzaamheidsaspecten van goederen (voor zover deze niet al zijn geregeld door Ecodesign-
regelgeving) verplicht kunnen worden gesteld. In Frankrijk ziet men hier voldoende ruimte voor 
binnen het bestaande kader van de Richtlijn consumentenrechten en de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken.146  

Een mogelijkheid is om (nader te definiëren) duurzaamheidsaspecten als ‘voornaamste kenmerken 
van de goederen of de diensten’ in de zin van de Richtlijn consumentenrechten aan te merken. De 
richtlijn laat hier in beginsel ruimte toe daar zij het begrip voornaamste kenmerken niet nader 
definieert. Denkbaar is dat de Leidraad bij de Richtlijn consumentenrechten opgesteld door DG 
Justitie op dit punt wordt aangepast. Dit document bevat thans geen enkele aanknopingspunt voor 
een verduurzaming van het consumentenrecht.147 Om duurzaamheidsaspecten (levensduur en 
repareerbaarheid) expliciet als ‘voornaamste kenmerk’ en ook als ‘essentiële informatie’ in de zin van 
art. 7 lid 4 richtlijn aan te merken, zal denkelijk een aanpassing van genoemde richtlijnen nodig zijn. 
Bij duurzaamheidsaspecten zou ook gedacht kunnen worden aan informatievoorziening over het 
percentage van een product dat gerecycled is of uit bepaalde niet recyclebare materialen bestaat? Of 
aan informatie inzake de mogelijkheden tot hergebruik?148  
 
Behalve informatie over de groene eigenschappen van een product kan ook worden overwogen om 
informatie verplicht te stellen over de manier waarop het product zo zuinig mogelijk kan worden 
gebruikt. De aan de consument te verschaffen informatie ten behoeve van de overgang naar de 
circulaire economie kan ook informatie betreffen die de consument helpt om zijn ecologische 
voetafdruk te meten. De Franse wet tegen verspilling verplicht bedrijven om informatie te 
verschaffen over de door het mobiele en internetgebruik van consumenten veroorzaakte uitstoot. 
Apps die consumenten helpen om gebruik en verbruik bij te houden, die hen in staat stellen om de 
groenste keuze te maken of om on(der)benutte zaken uit te delen (zogenoemde platforms) bestaan 
al. Mogelijk kunnen van overheidswege de bestaande instrumenten worden verzameld en 
geëvalueerd. 

                                                           
146 Overigens zijn niet alle informatieplichten in het consumentenrecht neergelegd: sommige maken onderdeel 
uit van de Franse milieuwetgeving. 
147 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_nl_updated.pdf. 
148 Vgl. in Frankrijk het nieuwe art. L. 541-9-1 Code de l’environnement (deze informatie is dus onderdeel van 
milieuwetgeving). 



41 
 

 
Het spreekt voor zich dat de informatie zo leesbaar mogelijk moet worden gemaakt, bijvoorbeeld aan 
de hand van pictogrammen. Bij de toename van informatieverplichtingen dient wel rekening te 
worden gehouden met hun beperkte effectiviteit (hierna paragraaf 3.2.1), zelfs wanneer de 
informatie goed leesbaar en begrijpelijk is. De hoeveelheid informatie die door handelaren verschaft 
moet worden kan uit praktische overwegingen ook niet eindeloos toenemen. Er zal dus (verder) 
moeten worden onderzocht welke informatie “werkt” door middel van empirisch onderzoek naar de 
effectiviteit van de informatieverstrekking. 

Hoewel er veel kritiek is op het beschermende potentieel van informatieplichten149 – consumenten 
lezen de verstrekte informatie niet, blijkt een repareerindex en een levensduur- ofwel 
duurzaamheidsindex wel degelijk invloed te hebben op de besluitvorming van consumenten. Of 
dergelijke informatie de consument ook daadwerkelijk aanzet tot het aanschaffen van (veelal 
duurdere) duurzame producten is een vraag die de Europese Commissie empirisch heeft onderzocht. 
Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse consumenten gevoelig zijn voor deze informatie, meer nog 
dan de Franse consumenten die dankzij de wet tegen verspilling binnenkort de beschikking krijgen 
over dergelijke indexen.150  

Een argument tegen een verdere toename van informatieplichten betreft tot slot de moeizame 
handhaving van dergelijke verplichtingen.151 De publiekrechtelijke handhaving hiervan vergt een 
enorme inzet van personeel en de civielrechtelijke handhaving om duidelijke sancties, die thans 
ontbreken.152  

Zouden de informatieplichten toch worden uitgebreid, dan dienen de sancties op de schending van 
informatieplichten goed te worden afgestemd op de inhoud van de te verstrekken informatie 
(duurzaamheidsaspecten). Het vernietigen van een overeenkomst vanwege de schending van een 
informatieplicht inzake de levensduur heeft een negatieve invloed op de circulaire economie. Het 
product zal immers moeten worden teruggestuurd. Een prijsvermindering ligt dan meer voor de 
hand: de kans is groot dat de consument het product toch nog blijft gebruiken. 

3.1.2 Regulering van de verdienstelijking 
In paragraaf 2.2.3 is reeds ingegaan op de verdienstelijking en de mogelijkheid van een toegenomen 
inzet van bestaande regelgeving om de consument-gebruiker beter te beschermen. Deze 
toegenomen inzet ten spijt, blijft er bij deze ‘nieuwe’ contractsvormen behoefte aan nadere 
regulering. In termen van consumentenbescherming is de servitization-trend bijzonder 
problematisch.  

De consument wordt voor langere tijd gebonden aan de overeenkomst, daaraan gekoppelde 
financiële verplichtingen en algemene voorwaarden. Het binden van de consument is juist reden 
voor bedrijven om diensten aan te bieden, aan de verdienstelijking liggen dan ook veelal andere 
(meer financiële) redenen ten grondslag dan duurzaamheidsoverwegingen.153  

                                                           
149 C.E. de Jager en C.M.D.S. Pavillon, Consumentenbescherming door informatie, in: Akkermans e.a., De 
Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies, Den Haag: Boom Juridisch (verschijnt in 2020). 
150 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf, p. 132-135. 
151 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_156 
152 De Jager en Pavillon 2020. 
153 Mak en Terryn 2019. 
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In aanvulling op hetgeen in paragraaf 2.2.3 is betoogd over het benutten van bestaande regelingen 
kan de bescherming van de consument als volgt worden uitgebreid terwijl de 
duurzaamheidsvoordelen van gebruik (i.p.v. bezit) ook zoveel mogelijk worden gerealiseerd. 

3.1.2.1 Een kaderrichtlijn 
Of de verdienstelijking de circulaire economie ook echt ten goede komt staat niet voldoende vast.154 
Dat de consumentenbescherming te wensen overlaat in de dienstensector, is wel een gegeven. Om 
de consumentenbescherming te versterken en zowel de duurzaamheidsvoordelen als de kosten 
hiervan expliciet te maken zouden de dienstenovereenkomsten moeten worden voorzien van een 
wettelijk kader.  Het maken van een dergelijke regeling voor diensten in het algemeen is evenwel 
een bijzonder lastige exercitie – daarvoor lopen diensten te zeer uiteen.155  

Gedacht kan worden aan een Europese kaderrichtlijn met generieke regels inzake de zorgplicht,156 
kwaliteits- en veiligheidsgaranties, informatieverplichtingen, recht op (snel) eenvoudige opzegging, 
recht op herstel binnen een redelijke termijn en de mogelijkheid om duurzaamheidsclaims 
contractueel af te dwingen. De bescherming moet evenwel niet zo ver gaan dat niet duurzaam 
gedrag aan de zijde van de consument niet kan worden afgestraft.157 Om zowel de verduurzaming als 
de bescherming van de consument te waarborgen, zijn ook zelfregulering en standaardisatie vaak 
genoemde oplossingen.158 

Bij het vervaardigen van nieuwe regelgeving bestaan er twee bijzondere aandachtspunten: de 
financiële positie van de consument en de afdwingbaarheid van groene claims van dienstverleners. 

3.1.2.2 Financiering 
Bij langlopende contracten met een vaste duur zou nagedacht kunnen worden over de (gedeeltelijke) 
toepasselijkheid van regels die consument beschermen bij het sluiten van kredietovereenkomsten 
en/of aan de ontwikkeling van een bijzondere zorgplicht. Vooral de kwetsbare onbemiddelde 
consument is hierbij gebaat. Die zal dankzij een huurcontract toegang krijgen tot goederen die hij 
zich anders niet kan veroorloven. Door te huren is hij mogelijk wel duurder uit. Voor de 
toezichthouders ACM en AFM lijkt een belangrijke rol weggelegd. Gelet moet worden op mogelijke 
verkapte vormen van consumenten-/goederenkrediet waarbij de consument niet de wettelijke 
bescherming geniet. BKR-registratie is bij leasing thans bijvoorbeeld gebruikelijk.159 Voor de rest is dit 
type overeenkomst niet nader gereguleerd terwijl het de financiële positie van consumenten net 
zozeer raakt als een kredietovereenkomst. De incassobranche spint er garen bij en de reeds 
bestaande, de overheidsrechtspraak zwaar belastende schuldenproblematiek neemt hierdoor toe. 
Welbeschouwd zijn strikte(re) eisen ook in het belang van de bedrijven. 

                                                           
154 Demyttenaere, Dewit en Jacoby 2016. 
155 Terryn en Mak 2020. 
156 De bescherming van de consument in geval de dienst gebrekkig is thans problematisch.  Er bestaan 
momenteel geen harde regels die de kwaliteit en ook veiligheid van diensten waarborgen. Net als in de 
aannemingsovereenkomst geldt een algemene zorgplicht voor de professionele partij die per type 
overeenkomst een andere invulling kan krijgen. Deze zorgplicht wordt in algemene voorwaarden vaak 
ingeperkt. 
157 Vgl. de toetsing van boetebedingen op wietteelt of onderverhuur in huurovereenkomsten met betrekking 
tot woningen. 
158 Keirsbilck e.a. 2019; Mak 2019, p. 79, 83-84. 
159 https://www.consumentenbond.nl/private-lease/bkr 
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Dat het eigendom van het in gebruik gegeven product bij het bedrijf dat de diensten verleent blijft, 
maakt dit bedrijf zeer machtig.160 Deze onevenwichtigheid kan zeer nadelig uitpakken voor de 
consument, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.161 De consument die geen eigenaar is van 
het product zal dit product moeten teruggeven en de bedragen die hij voor het gebruik vooruit heeft 
betaald zal hij waarschijnlijk niet snel terugkrijgen (als concurrent-schuldeiser). Nu zou er volgens mij 
zonder meer sprake moeten zijn van een betere bescherming van de consument in geval een bedrijf 
failliet gaat of dreigt te gaan (dit onderwerp krijgt op Europees niveau weinig aandacht),162 maar bij 
de overgang naar een diensteneconomie is de vraag naar een adequate bescherming van de 
consument een prangende, al helemaal indien de afgenomen producten basisvoorzieningen vormen 
(energielevering).163 Mogelijk kan een fonds of een verzekering uitkomst bieden.164 

Er liggen veel meer vragen open op het gebied van het (niet geharmoniseerde) goederenrecht die 
vanuit een oogpunt van consumentenbescherming vragen oproepen, zoals de object-gebonden 
financiering.165 Binnen het gesloten stelsel van beperkte rechten worden constructies overwogen 
waarbij een consument (eigenaar van het huis), in plaats van eigenaar te worden door natrekking, 
een recht van erfpacht krijgt op bijvoorbeeld een duurzame gevel of dakbedekking.166 Inmiddels is 
duidelijk geworden dat erfpachtvoorwaarden in Nederland binnen het bereik van de regeling 
algemene voorwaarden vallen.167 

3.1.2.3 Afdwingen groene claims van dienstverleners 
Een tweede aandachtspunt bij het vervaardigen van eventuele nieuwe regelgeving is dat van de 
afdwingbaarheid van ‘groene beloftes’ van verhuurbedrijven. De consument heeft thans nauwelijks 
mogelijkheden om dergelijke beloftes die niet de kern van de prestaties betreffen, af te dwingen 
(hiervoor paragrafen 2.1.1.3 en 2.2.1.2). Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt de 
duurzaamheidswinst van het leasen of huren soms flink tegen te vallen.168 Groene claims die na 
onderzoek misleidend blijken te zijn, kunnen op grond van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken 
worden aangepakt. Een Eco-label voor diensten is ook een mogelijke oplossing om betrouwbare 
informatie over de bijdrage van een bepaald type dienst aan de verduurzaming te verkrijgen.169 

3.1.3 Regulering van de deeleconomie 
Naast de diensteneconomie wordt ook de deeleconomie geroemd om haar bijdrage aan de circulaire 
economie: via internetplatforms worden onbenutte of onderbenutte zaken en diensten 

                                                           
160 Van Schaik, Preadviezen VBR 2019. 
161 B. Hoops, ‘Het recht en de transitie naar duurzaam wonen’, KNB Preadvies 2019. 
162 Een punt van aandacht is de vraag of consumentenrechten (recht op een conform product) zonder meer 
opzij gezet mogen worden: Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, Aanhangsel van de Handelingen, 
kamervragen van het lid Jacobi (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over het retourneren van 
kleding bij Perry Sport (ingezonden 9 maart 2016, nummer 2204). 
163 Mak 2019, p. 91. 
164 Keirsbilck e.a. 2019, p. 65. 
165 M.E.A. Van Loenhoud en F.J. Vonck, ‘Objectgebonden financiering: wat zijn de mogelijkheden?’, Preadviezen 
KNB 2019. 
166 P.J. van der Plank en D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader van circulair 
bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 64. De leverancier blijft gerechtigd tot hetgeen hij aanbrengt (in dit geval de 
gevel of dakbedekking), zodat hij aan het eind van de levensduur de zaak weer terug kan nemen en de 
grondstoffen kan hergebruiken. 
167 C.M.D.S. Pavillon en F.J. Vonck, ‘Consumentengoederenrecht: over oneerlijke erfpachtvoorwaarden en de 
richtlijnconforme uitleg van art. 5:91 lid 4 BW’, NTBR 2018/12. 
168 ‘Apparaat huren? Laat maar zitten’, Consumentengids, maart 2017, p. 26. 
169 Keirsbilck e.a. 2019, p. 62. 
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uitgewisseld. Een consument hoeft geen (nieuwe) zaak aan te schaffen waarvan hij verwacht zelden 
gebruik te zullen maken: “boeken, verticuteermachines en hogedrukspuiten hoef je niet meer te 
kopen; die leen je van elkaar via Peerby.nl.” aldus Koolhoven in 2015.170 Ruilplatforms stimuleren op 
hun beurt het hergebruik van afgedankte goederen. 

Binnen de deeleconomie bestaan evenwel grote verschillen (1) in de mate van professionalisering 
van de aanbieders van zaken en diensten (wel of geen B2C) en (2) in de mate waarin het platform zelf 
verantwoordelijk is voor de diensten en zaken die via het platform worden uitgedeeld (wel of geen 
“dienst van de informatiemaatschappij”).  

Wat betreft het eerste punt heeft de recente Moderniseringsrichtlijn (2019/2161/EU) nieuwe 
informatieverplichtingen in het leven geroepen opdat de consument weet met wie hij een contract 
sluit. Dit is bijvoorbeeld relevant voor de uitoefening van de remedies uit de koopregeling (en het 
afdwingen van duurzaamheidsclaims, hiervoor paragraaf 2.1.1.3). Art. 6bis van de door de 
Moderniseringsrichtlijn gewijzigde Richtlijn consumentenrechten verplicht een platform om aan te 
geven of “de derde die de goederen, diensten of digitale inhoud aanbiedt, al dan niet een handelaar 
is, op basis van de verklaring van de derde aan de onlinemarktplaats”. Er is kritiek mogelijk op dit 
laatste zinsdeel. De vraag is in welke mate deze verklaring betrouwbaar is: platforms behoeven haar 
niet te controleren.171 

In het verlengde hiervan zou nagedacht moeten worden over de nadere regulering van de C2C-
verhouding, met bijzondere aandacht voor de prosumer. Sommige platforms geven de koper, 
ongeacht of de verkoper professioneel handelt, extra bescherming. Hierdoor wordt een koper 
beschermd tegen zich als consument voordoende handelaren maar worden particuliere handelaren 
soms in een moeilijke positie geplaatst.172 Het consumentenrecht is niet toegesneden op de 
bescherming van particuliere verkopers (denk ook aan de problematische bescherming van 
consumenten bij de verkoop van auto’s of goud) maar door in de C2C-verhouding slechts de koper te 
beschermen ontstaat een mate van ongelijkheid die het delen via platforms kan ontmoedigen. 

Wat betreft het tweede punt bestaat er zelfs na de arresten van het Hof van Justitie in de zaken 
Uber173 en Airbnb174 nog veel onduidelijkheid. Het eenvoudig via internet delen van producten die 
niet vaak worden gebruikt heeft voordelen en voorkomt dat consumenten een product aanschaffen 
dat ze slechts een enkele keer nodig zullen hebben of weggooien terwijl het nog een tweede leven 
kan krijgen. Net als bij de verhuur van producten en hetgeen hierboven is vermeld over de 
diensteneconomie, hangt de positieve bijdrage van de deeleconomie aan 
duurzaamheidsdoelstellingen af van de manier waarop door de consument met de gedeelde zaken 
wordt omgegaan.  

Als het platform zelf een groene claim doet die misleidend is (paragraaf 2.2.1), dan kan het platform, 
ongeacht zijn kwalificatie, hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De vraag is vooral of een 
platform duurzaamheid actief zou moeten promoten, door gebruikers die groene beloftes maken 
bepaalde regels voor te schrijven. Met het dicteren van strikte regels verliest het platform denkelijk 
zijn status als dienst van informatiemaatschappij. Hoever kan en zou een platform moeten gaan in 

                                                           
170 R. Koolhoven, ‘Kwalificatie en rechtspluralisme in ‘de deeleconomie’’, MvV 2015/6, p. 186. 
171 Mak 2019, p. 77. 
172 https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/kleding-verkopen-via-online-platform-vinted-is-niet-voor-
iedereen-een-succes 
173 HvJ EU 10 april 2018, ECLI:EU:C:2018:221 (Uber France). 
174 HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 (Airbnb). 
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het tegengaan van greenwashing door zijn gebruikers? Op dit terrein zouden zowel de 
consumentenbescherming als de circulaire economie veel baat hebben bij nadere regulering en een 
grotere verantwoordelijkheid voor platforms die als dienst van de informatiemaatschappij worden 
aangemerkt.  

De e-commercerichtlijn (art. 14 en 15 in het bijzonder175) staat thans in de weg aan een actievere 
bijdrage van platforms aan het verduurzamen van de economie.176 Ook belet zij een hoog niveau van 
consumentenbescherming. De Airbnb-uitspraak177 is een slechte zaak voor het bevorderen van beide 
doestellingen omdat de platforms juist worden aangespoord om zich niet in te laten met de 
ecologische impact van de via het platform verhandelde en uitgewisselde producten en diensten. 
Recent zijn de Model Rules on Online Platforms van het European Law Institute verschenen.178 Deze 
blauwdruk verwijst helaas niet expliciet naar de mogelijke en wenselijke bijdrage van platforms aan 
de circulaire economie. Wel wordt de aansprakelijkheid van platforms voor aanbieders van diensten 
en producten uitgebreid (art. 8 lid 2, waardoor een dergelijke bijdrage wel mogelijk lijkt). 

3.1.4 Regulering van het consumentenrecht met betrekking tot de energietransitie179 
In de periode 2018-2019 heeft de ACM haar pijlen gericht op de energiemarkt in transitie. Vanuit het 
perspectief van de consumentenbescherming ging de aandacht naar de informatievoorziening, de 
voorwaarden voor levering en de tarieven. Er zijn zorgen geuit over de betaalbaarheid van energie en 
de transparantie van de aan de consument gegeven keuzes.180 De energietransitie blijft ook een van 
de twee prioriteiten van de nieuwe agenda 2020-2021 van de ACM. 

Op 1 januari zijn de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet gewijzigd door de Wet voortgang 
energietransitie. Deze wetswijziging betreft onder andere de omzetting van Europese richtlijnen met 
betrekking tot energie-efficiëntie. Het verdient nadere overweging om op het terrein van de 
energietransitie tot nadere regulering te komen teneinde de consument meer zekerheid te geven 
over de kosten van de energietransitie en de hem ter beschikking staande keuzes. 

Recent is veel geprocedeerd door consumenten over de verschuldigdheid van kosten van het ‘van 
het gas afgaan’. Voor de beëindiging van de Aansluit- en Transportovereenkomst stelt de 
netbeheerder op grond van publiekrechtelijke veiligheidsnormen als aanvullende eis dat de 
aansluiting fysiek wordt afgesloten en dat de gasmeter wordt verwijderd. De verwijderkosten komen 
volgens netbeheerders voor rekening van de consument op grond van art. 3.6 (de “noodzakelijke 
handelingen” voor beëindiging) jo. 14.1 (“de consument is bedragen verschuldigd voor het wegnemen 
van de aansluiting”) van de tweezijdige algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 
en gas voor kleinverbruikers 2013.181 Deze uitleg van de voorwaarden is twijfelachtig omdat de 
verschuldigdheid van deze kosten slechts impliciet is af te leiden uit een lezing van de twee artikelen 
                                                           
175 Mak/Lujinovic, Towards a Circular Economy, p. 12. 
176 https://theconversation.com/what-makes-uber-and-airbnb-different-in-the-eyes-of-the-eu-and-why-it-
matters-121708 
177 HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 (Airbnb). 
178 
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online
_Platforms.pdf 
179 L. Diestelmeier en M. Hesselman, ‘De positie van huishoudelijke consumenten in het EU Winterpakket: 
Tussen participeren en beschermen’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 1/2. 
180 https://www.acm.nl/nl/organisatie-missie-en-strategie-onze-agenda-acm-agenda-2018-2019/energiemarkt-
transitie 
181 Te raadplegen via: www.dvep.nl/uploads/files/Algemene-Voorwaarden-voor-aansluiting-en-transport-
elektriciteit-en-gas-voor-kleinverbruikers.pdf 
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in onderlinge samenhang,182 zonder dat de voorwaarden zelf op deze samenhang wijzen en de 
verwijdering van de gasmeter onder de “noodzakelijke handelingen” scharen. De consument wordt 
bovendien door de netbeheerder doorverwezen naar een opdrachtnemer via het platform 
‘mijnaansluitingen.nl’. Dat het in rekening brengen van de kosten van de fysieke afsluiting op 
gespannen voet staat met de transparantieverplichting uit artikel 52b lid 1 Gaswet,183 verdient 
aandacht. Evenals het feit dat de verwijzing naar ‘mijnaansluitingen.nl’ een discutabele, want niet 
rechtstreeks uit de voorwaarden af te leiden vorm van contractsdwang is (vgl. art. 6:237 sub j BW).  

Waar het aankomt op het verdelen van de kosten van de energietransitie tussen bedrijven en 
consument en de direct op de consument rustende verplichtingen, dienen heldere keuzes te worden 
gemaakt die de consument bij zijn beslissing om over te stappen op nieuwe, schonere 
energievormen, voldoende houvast geven. In Brussel wordt momenteel gewerkt aan een document 
die de rechten en plichten van de consument binnen de energietransitie in kaart brengt. Een 
dergelijke blauwdruk kan inspiratie bieden bij het nader bepalen van de rechten en plichten van 
consumenten bij de transitie naar meer circulariteit in andere delen van de economie 
(consumptiegoederen). 

Een punt van aandacht zijn voorts de handelspraktijken waarvan energieleveranciers zich bedienen 
om de consument over te halen om zijn huis te verduurzamen. Dergelijke praktijken, die zijn 
ingegeven door op energiebedrijven van toepassing zijnde bestuursrechtelijke normen, staan 
mogelijk op gespannen voet met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG). De 
consument wordt onder druk gezet en krijgt niet zelden het idee dat hij verplicht is om een bepaalde 
aanpassing te verrichten, terwijl die verplichting niet rechtstreeks op de consument rust. Teneinde 
aan hoge publiekrechtelijke eisen te voldoen, wordt de wilsvorming van de consument op 
oneigenlijke wijze beïnvloed. Dit alles kan ten koste gaan van het draagvlak voor de energietransitie.  

Daarnaast spreekt voor zich dat de consument voldoende beschermd moet worden bij de levering 
van de energie/uitvoering van de overeenkomst. De continuïteit/betrouwbaarheid van de levering, 
het recht op nakoming van de beloofde prestaties etc. moeten veilig worden gesteld. De rechten van 
consumenten die zelf energie produceren en in de energiebehoeftes van andere consumenten 
voorzien zijn reeds in een richtlijn neergelegd.184 Hetzelfde geldt voor consumenten/eindafnemers 
die deelnemen aan een hernieuwbare-energiegemeenschap.185 Het is van belang dat deze rechten 
worden gehandhaafd. Over hun reikwijdte bestaat evenwel nog de nodige onduidelijkheid.186 Dit 
hangt samen met de ongrijpbare definitie van de energieconsument: wie is hij en welke bescherming 
verdient hij? Differentiatie ligt voor de hand (hierna paragraaf 3.3.1).187 

                                                           
182 In combinatie met art. 10 lid 1 Gaswet en de Tarievencode Gas, art. 2.5.1.12. 
183 “De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in 
artikel 43, eerste lid (i.e. een kleinverbruiker), zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend.” 
184 Zie art. 21 van de Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. 
185 Art. 22 Richtlijn 2018/2001. 
186 H. Koster, ‘De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector’, Duurzaam 
Wonen, Preadviezen KNB 2019. 
187 L. Diestelmeier en M. Hesselman, ‘De positie van huishoudelijke consumenten in het EU Winterpakket: 
Tussen participeren en beschermen’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 1/2. 
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3.2 Verandering bewerkstelligen 

3.2.1 Drijfveren van de consument centraal stellen 
In deze paragraaf wordt nagedacht over de manier waarop behavourial insights nieuw 
consumentenbeleid en nieuwe regelgeving kunnen instrueren.188 De Europese Commissie heeft 
steeds meer aandacht voor gedragswetenschappelijke inzichten en streeft ernaar de nieuwe regels 
beter af te stemmen op wat consumenten beweegt om wel of geen duurzaam gedrag te vertonen.189 
Toekomstige wetgeving zou, om effectief te zijn, in grotere mate gebaseerd moeten worden op 
onderzoek waaruit blijkt wat wel of geen invloed heeft op het gedrag van consument.190 Dergelijk 
onderzoek is reeds beschikbaar maar zou verder moeten worden gefaciliteerd op nationaal en 
Europees niveau. Sturing van consumentengedrag kan plaatsvinden door o.m. informatie en 
educatie, verboden, verplichtingen en niet in de laatste plaats door financiële prikkels. 

3.2.1.1 Gedragssturing door middel van informatie 
De meest gehanteerde wijze van consumentengedragssturing is momenteel het verstrekken van 
informatie. Een Commissie rapport uit 2017 bevat de uitkomsten van empirisch onderzoek naar de 
effectiviteit van bepaalde de verstrekking van bepaalde informatie: “The main findings are that 
providing information on the durability of products facilitates the choice of more durable products 
(irrespective of the type of durability information) and providing information on the reparability of 
products facilitates choice of products that are easier or less costly to repair.”191 Informatie over de 
levensduur en repareerbaarheid van producten zou consumenten ertoe brengen hun keuze (en 
bereidheid om hiervoor te betalen) hierop af te stemmen. 

Een belangrijk punt van aandacht bij de te maken beleidskeuzes betreft de informatie over de lasten 
en baten van de groene transitie en de manier waarop deze worden verdeeld. Of en hoe het gedrag 
van consumenten wordt beïnvloed, zal afhangen van de gepercipieerde kosten van een 
gedragsverandering. De consument laat zich uiteindelijk veelal door zijn portemonnee leiden. 
Mochten de kosten van de verduurzaming op zijn schouders komen te rusten, of krijgt hij enkel de 
indruk dat deze kosten naar hem worden doorgeschoven dan zal alle moeite mogelijk vergeefs zijn. 
Mocht blijken dat bepaalde groepen van de samenleving onevenredig hard getroffen worden door 
de transitie (omdat duurzame producten veel duurder blijken te zijn) dat zal het draagvlak voor 
verduurzaming, voor zover aanwezig, snel verdwijnen. Informatie over de met de duurzame keuzes 
te behalen winst en voordelen is dus ook van belang, om misvattingen te voorkomen.192  

Voor consumentenbeleidsmakers betekent dit ten eerste dat nagedacht zou kunnen worden over 
wetgeving die bepaalde transitiekosten bij de professionele partij neerlegt, in combinatie met 
prijsregulerende wetgeving (waardoor die kosten niet zomaar kunnen worden doorberekend aan de 

                                                           
188 Zie bijv. J. Hojnik, M. Ruzzier en M. Koneconik Ruzzier, Transition towards Sustainability: Adoption of Eco-
Products among Consumers, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/16/4308/pdf die hun online toegankelijke 
onderzoek als volgt presenteren: “Transition to sustainability is a long-term challenge which should also 
actively engage consumers, as consumption causes environmental stress. In order to understand how 
consumers adopt eco-products, we conducted an extensive literature review of green consumerism and 
presented findings of 47 previous research works.” 
189 Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy 2018. 
190 J.J.A. Braspenning en P. Verbruggen, Gedragswetenschappelijke inzichten in het consumentenrecht, TvC 
2017/6. 
191 Consumer Market Study to support the fitness check of the consumer Law, paragraaf 3.4.4. 
192 Uit onderzoek uitgevoerd door het NIBUD is gebleken dat consumenten een verkeerd beeld hebben van de 
voordelen van verduurzaming van huizen: https://www.nibud.nl/consumenten/weinig-verduurzaming-door-
misvattingen/ 
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consument) en/of fiscale (subsidie)maatregelen. Ten tweede moet de consument verzekerd zijn van 
een transparante en evenwichtige informatievoorziening over zowel de kosten als de baten van de 
verduurzaming. Dergelijke concrete informatieverplichtingen maken als gezegd nog geen deel uit van 
de bestaande (Europese) consumentenregelgeving. 

De prijs/kwaliteitsverhouding en het gemak (ease of use and of access, FEAST) vormen eveneens 
belangrijke drijfveren. Zoals in paragraaf 2.1.2 is aangegeven zal de aantrekkingskracht van herstel als 
remedie toenemen als de consument hier weinig moeite voor hoeft te doen en de reparatie gratis en 
snel plaatsvindt. 

De aan de consument verstrekte informatie kan door gebruik van big data in toenemende mate 
worden gepersonaliseerd. Aan deze tendens kleven voor- en nadelen die zorgvuldig tegen elkaar 
dienen te worden afgewogen. De op de individuele consument toegesneden informatie kan ook een 
vorm van discriminatie vormen of een inbreuk op zijn privacyrechten.  

De consument overladen met informatie is bovendien, hoe goed bedoeld ook, lang niet altijd 
effectief. De informatie neemt hij vaak niet tot zich en als hij dit wel doet, begrijpt hij de gegeven 
informatie in veel gevallen niet omdat zij op onduidelijke manier is geformuleerd, of doet hij niets 
met de verkregen informatie.193 Zo wordt de effectiviteit van labelling om verandering teweeg te 
brengen in twijfel getrokken (er rust ook geen verplichting op de consument om de informatie te 
gebruiken).194 Kortom, er zitten grenzen aan de doeltreffendheid van informatieverstrekking als 
beschermingsinstrument en als instrument om gedragsverandering teweeg te brengen.195 

3.2.1.2 Gedragssturing door middel van nudging, framing en shaming 
In dit opzicht zijn nudging-technieken die inspelen op de bounded rationality van consumenten de 
laatste jaren steeds meer in zwang geraakt. De consument zou baat hebben bij ‘duwtjes in de goede 
richting’. Nudging veronderstelt het opzetten van een keuze-architectuur waarin groene default-
opties bestaan.196 Deze kan hij natuurlijk weer uitzetten maar in de praktijk laat de consument zich 
gewillig leiden door de voor hem ingerichte keuzeomgeving. Wat precies een nudge vormt, is een 
kwestie van interpretatie. Het plaatsen van duurzame producten op ooghoogte in de supermarkt is 
een vorm van nudging. Over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van nudging is veel geschreven.197 
In dat kader wordt gepleit voor het opstellen van concrete spelregels. Een dergelijke inkadering 
hangt evenwel af van het type nudge dat wordt gebruikt. Generieke regels voor het gebruik van 
nudges zijn er niet en de vraag is of zij kunnen worden vervaardigd. Er is wat betreft het inzetten en 
toestaan van nudges vooralsnog veel mogelijk. 

Positive framing (het vooropstellen van de positieve aspecten in termen van duurzaamheid) kunnen 
ook uitkomst bieden bij het sturen van gedrag. Via social media kunnen good practices worden 
uitgedeeld. Een voorbeeld is om het bezoeken van een ‘repair cafe’ of refurbished producten 
aantrekkelijk te maken door influencers hierover te laten praten. Dergelijke (handels)praktijken 
zouden wel binnen het wettelijk (consumentenbeschermend) kader moeten passen. Met andere 

                                                           
193 A.-L. Sibony, Data and Arguments: Empirical Research In Consumer Law, in H.-W. Micklitz, A.-L. Sibony and F. 
Esposito (eds.), Research Methods in Law and Consumer Law 165. 
194 Mak en Terryn 2020. 
195 De Jager en Pavillon 2020. 
196 P. Westerman, Nudging en de paradox van autonomie, AA 2017, afl. 7/8, p. 582-590. 
197 C.R. Sunstein en L.A. Reisch, Trusting Nudges. Toward a Bill of Rights for Nudging, Abingdon: Routledge 
2019. 
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woorden: de consument mag niet op onrechtmatige/oneerlijke wijze onder druk worden gezet of 
misleid over de eigenschappen van producten en/of zijn wettelijke rechten.  

Ook negative framing, in het bijzonder shaming kan het gedrag van de consument beïnvloeden. Uit 
onderzoek volgt dat consumenten gevoeliger zijn voor negatieve aspecten dan voor positieve 
aspecten wanneer een bedrijf een groen product adverteert.198 Vliegschaamte heeft als vorm van 
sociale druk (peer pressure) in sommige landen effect.199 Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 
milieuoverwegingen geen belangrijke rol spelen bij de beslissing om wel of niet te vliegen en dat de 
meeste jonge consumenten geen vliegschaamte kennen.200 Het deel dat wel gevoelig is voor 
vliegschaamte, zal in sommige gevallen wellicht geneigd zijn om zijn schuldgevoel ‘af te kopen’ door 
zijn uitstoot te compenseren. Er bestaan verschillende wijzen van CO2-compensatie, zoals het 
planten van bomen, waarvoor uiteenlopende bedragen in rekening worden gebracht. CO2-
compensatie blijkt echter geen volwaardig alternatief te zijn voor het niet vliegen201 en kan zelfs een 
tegenovergesteld effect sorteren door niet duurzaam gedrag in stand te houden.202 De praktijk die 
inhoudt dat de ecologische voetafdruk door een extra betaling kan worden gecompenseerd zou 
kritisch onder de ‘empirische’ loep moeten worden genomen en nader worden ingekaderd (wat is 
een reële prijs, is de gegeven informatie over de compensatie eerlijk, etc.).  

Een deel van de consumenten is denkelijk niet of minder gevoelig voor shaming. Het shamen werkt 
in sommige gevallen zelfs averechts: recent werd een supermarktketen op twitter publiekelijk aan de 
schandpaal genageld omdat het goedkope vliegtickets aanbood. Veel mensen reageerden met de 
opmerking dat vliegen niet slechts iets voor ‘de rijken’ mag worden. 

3.2.1.3 Gedragssturing door middel van educatie 
Gedragsverandering bij consumenten kan ten slotte ook worden bewerkstelligd door educatie en 
bewustwordingscampagnes. Meer aandacht voor circulariteit op scholen is een van de maatregelen 
in de recente Franse wet tegen verspilling.203 De Commissie wil blijven inzetten op consumer 
education in het nieuwe consumentenprogramma. Daarin zal ook ruimte moeten bestaan voor het 
wijzen op de rechten en plichten van consumenten in het kader van de groene transitie. Betreffende 
de bestaande consumentenrechten, is van belang dat hetgeen ik in deel 2 besprak: de naleving van 
duurzaamheidsgaranties en het recht op kosteloos herstel, nader onder de aandacht van de 
consumenten wordt gebracht via campagnes (op sociale media) maar ook op scholen en zelfs in het 
hoger onderwijs.  

                                                           
198 C. Amatulli e.a., The Effect of Negative Message Framing on Green Consumption: An Investigation of the 
Role of Shame, Journal of Business Ethics 157(10) juli 2019. 
199 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262497-door-vliegschaamte-nemen-zweden-minder-het-vliegtuig-wij-
straks-ook.html 
200 https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/03/22/de-vliegende-hollander Zie ook: 
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/hoe-groot-is-de-vliegschaamte-onder-nederlandse-jongeren 
201 https://www.eco-reizen.nl/achtergrond/co2-compensatie-eist-nieuw-bos-ter-grootte-van-4-keer-
nederland/ 
202 P. Sörqvist en L. Langeborg, Hurting the world you love, New Scientist, Volume 241, Issue 3221, 16 maart 
2019, p. 24-25 waarover: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/goede-bedoelingen-of-niet-je-vliegreis-
compenseren-werkt-averechts~b11f8790/ Zie ook https://mountainviewresearch.nl/2019/11/vliegschaamte-
terecht-of-niet/ 
203 Vgl. art. L. 312-19 et L. 752-2 Code de l’éducation: Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et 
matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives. 
 

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/03/22/de-vliegende-hollander
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/hoe-groot-is-de-vliegschaamte-onder-nederlandse-jongeren
https://www.eco-reizen.nl/achtergrond/co2-compensatie-eist-nieuw-bos-ter-grootte-van-4-keer-nederland/
https://www.eco-reizen.nl/achtergrond/co2-compensatie-eist-nieuw-bos-ter-grootte-van-4-keer-nederland/
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3.2.2 Systemische verandering 
Het overstappen op een circulaire economie vergt een systemische verandering.204 
Gedragsverandering aan de zijde van consumenten is slechts een onderdeel hiervan. In de vorige 
paragrafen wees ik reeds op de kostenverdeling. Het moet voor de consument duidelijk zijn dat het 
bedrijfsleven een evenredig deel van de kosten voor de groene transitie voor zijn rekening neemt. 
Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2017 blijkt dat een groot deel van de 
bevolking (76%) het bedrijfsleven een voortrekkersrol toekent als het aankomt op energiebesparing 
en verduurzaming.205 

Dat de consument het verschil zal uitmaken, is geen reële aanname. Bedrijven zullen mijns inziens de 
belangrijkste stappen moeten zetten. Zij creëren het aanbod én de vraag door de door hen 
ontwikkelde marketingspraktijken. Wat geldt voor consumenten (de noodzaak van 
gedragsverandering, gestuurd door o.a. regelgeving) geldt in sterkere mate voor bedrijven. De Franse 
wet tegen verspilling legt bedrijven veel aanvullende verplichtingen op die direct ingrijpen in 
bestaande productieprocessen (bijv. een verbod op het gebruik van bepaalde materialen) en 
handelspraktijken (bijv. een verbod op agressieve reclame in periode buiten de uitverkoop om acties 
als Black Friday tegen te gaan). Niet uitgesloten is dat het gedrag van (rationele) bedrijven beter 
stuurbaar is dan dat van de (minder rationele) consument. Bij nieuw consumentenbeleid zou dan 
vooral op gedragsverandering aan de kant van bedrijven moeten worden ingezet. 

Een grote uitdaging is om de psychologische veroudering van producten aan te pakken. 
‘Veroudering’ is vaak gelegen in het feit dat producten steeds worden vernieuwd en vervangen. 
Consumenten zijn door reclames en peer pressure goed op de hoogte en ook gevoelig voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Goed werkende producten worden (te) snel afgedankt. Het 
realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen hangt in grote mate samen met de mate waarin 
bedrijven worden verplicht om bestaande modellen te updaten (vgl. het recente Actieplan van de 
Commissie dat op dit punt specifiek wijst in de richting van elektronica en ICT) en hun 
marketingtechnieken aan te passen. Het bestrijden van de “psychological obsolescence” mag 
overigens ook weer niet ten koste gaan van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. 
Wellicht zal het probleem zich vanzelf oplossen als die ontwikkeling iets langzamer gaat. 

In het kader van een systemische verandering dienen ook handhavende instanties bereid te zijn om, 
binnen de grenzen van het recht, duurzaamheidsoverwegingen mee te laten wegen in hun 
besluitvorming. Bij dergelijke instanties denk ik aan de toezichthouder, de civiele rechter maar ook 
aan de geschillencommissies. Zoals in deel 2 van deze studie aan het licht kwam, is het zeer wel 
mogelijk om bij de toepassing van het huidige consumentenrecht dergelijke overwegingen mee te 
laten wegen in het voordeel van de consument: een grotere nadruk op duurzaamheid bij de 
conformiteitstoets, het bewaken van het recht op gratis herstel en bijzondere aandacht voor 
greenwashing.  

Of duurzaamheidsoverwegingen ook in het nadeel van de consument kunnen worden meegewogen 
is niet uitgesloten: bij de vaststelling van de ‘relatieve onevenredigheid’ tussen remedies (paragraaf 
2.1.2.3) en de evenredigheid/effectiviteit van een bepaalde sanctie,206 kan het mee laten wegen van 
duurzaamheidsaspecten ertoe leiden dat de consument de door hem gewenste remedie wordt 
                                                           
204 https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20150701STO72956/circulaire-economie-
duurzaamheid-herstel-hergebruik-leasing-en-delen 
205 Zie over de rol van het bedrijfsleven: H. Koster, De energietransitie in Nederland: enkele (juridische) 
ontwikkelingen, Bedrijfsjuridische berichten 2018/58. 
206 C.M.D.S. Pavillon, Geen loterij zonder nieten. Sancties in het consumentenrecht anno 2020 (oratie RUG), Den 
Haag: Boom Juridisch 2020 en het daarin besproken voorbeeld van de Dieselgate. 
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ontzegd en dat hij binnen het bestaande kader gedwongen wordt tot herstel. Het gaat hierbij om de 
uitleg van bestaande, open geformuleerde regels, waarvan de tekst dus niet behoeft te worden 
aangepast.  

De invulling van bestaande regels zou ook gepaard kunnen gaan met de striktere handhaving van de 
bestaande plichten van consumenten. De verschuldigdheid van schadevergoeding voor 
waardevermindering na het inroepen van het retourrecht, toepassing van het leerstuk van eigen 
schuld (art. 13 lid 7 Richtlijn 2019/771/EU, waarover de Memorie van toelichting, p. 64) of van een 
gebruiksvergoeding na het ontbinden van een koop207 kan een zekere impact hebben op de 
zorgvuldigheid waarmee consumenten producten gebruiken. Zij kan er evenwel ook toe leiden dat 
consumenten afzien van het inroepen van hun rechten. Op dit punt dient een zekere balans te 
worden gevonden.  

Enige sturing is hierbij onontbeerlijk. Gedacht kan worden aan een Europees (opgesteld door de 
Commissie)/nationaal (opgesteld door de ACM) guidance document (denk aan een leidraad) ten 
aanzien van de rol van duurzaamheidsoverwegingen bij de uitleg en toepassing van bestaand 
consumentenrecht en de regels inzake consumentenkoop in het bijzonder. In wezen zou het hierbij 
gaan om een nadere uitwerking van deel 2 van deze studie. Of bij de handhaving en sancties 
rekening dient te worden met de schending van een publiek belang als de duurzaamheid zou 
wellicht ook kunnen worden verduidelijkt in bestaande regelgeving of leidraden. Niet ondenkbaar is 
voorts dat ook de impact van de sanctie op het milieu wordt meegenomen bij de keuze hiervoor (zie 
het voorbeeld aan het slot van paragraaf 3.1.1). 

In het kader van de zelfregulering binnen de SER-CCA zou bij het opstellen van nieuwe en het 
aanpassen van bestaande sets algemene voorwaarden meer aandacht moeten uitgaan naar de 
circulaire economie (en de impact van die voorwaarden hierop). Meer in het algemeen zouden 
bedrijven in gedragscodes meer nadruk mogen leggen op duurzaamheidsoverwegingen. Een leidraad 
kan ook hierbij, naar ik verwacht, behulpzaam zijn. 

Voorts zou bij de (continue) opleiding en training van handhavers (rechters, toezichthouders etc.) 
een grotere bewustwording gecreëerd kunnen worden. Net als consumenten, zouden ook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van het consumentenrecht beter 
geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden (kansen) om de verduurzaming en circulariteit 
mee te laten wegen bij die toepassing en over de bestaande knelpunten (risico’s) en hoe deze 
beslecht kunnen worden. (Consumenten)recht en groene transitie zouden een vast onderdeel 
moeten worden van het bestaande cursusaanbod.208 

Een systemische verandering vraagt om een alomvattende aanpak van de economische 
verhoudingen. Er is soms kritiek op een te sterke gerichtheid op de rol van de consument.209 Ook een 
te sterke gerichtheid op bepaalde sectoren (luchtvaart, bouw,210 energie211), een bepaalde 
energievorm (zonnepanelen) of een bepaald product (elektrische auto212) is niet wenselijk. Hierdoor 
ervaren slechts bepaalde consumenten of producenten de voor- en nadelen van nieuw beleid, 

                                                           
207 Of deze vergoeding echt verschuldigd is, is niet duidelijk. Op grond van het nationale recht bestaat hiervoor 
ruimte, op grond van de richtlijn ook. 
208 https://www.e-elgar.com/shop/the-turning-point-in-private-law 
209 R. van Iperen, ‘Nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf. Een pleidooi tegen consumentenactivisme’, 
VN 18 november 2019. 
210 Van Gulijk 2019. 
211 De ACM heeft van de bescherming van de consument bij de energietransitie een prioriteit gemaakt. 
212 Waarom niet iedere Nederlander met een voucher aanmoedigen tot de aankoop van een (elektrische) fiets? 
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zonder dat het effect duidelijk zichtbaar wordt. Enige mate van prioritering is onvermijdelijk maar 
uiteindelijk zullen alle sectoren, alternatieve energievormen en producttypes moeten bijdragen aan 
de overgang naar een circulaire samenleving. 

3.3 Herijking van het consumentenrecht 

3.3.1 Consumentenbeeld: meer differentiatie 
Dat een systemische verandering niet slechts van het handelen van consumenten en daarop gerichte 
regelgeving afhankelijk kan zijn, betekent niet dat het consumentenrecht geen centrale rol speelt in 
de overgang naar een circulaire economie. Het consumentenrecht stuurt het gedrag van 
consumenten en bedrijven, het is een sterk marktregulerend rechtsgebied.213  

Hoe paternalistisch moet het consumentenrecht zijn, welke bescherming heeft de consument 
eigenlijk nodig, of beter geformuleerd, welke consument heeft eigenlijk bescherming nodig? Zou het 
consumentenrecht niet de kwetsbare consument centraal moeten stellen met het oog op de groene 
transitie? Dit zijn consumenten die wegens een mentale of lichamelijke handicap, hun leeftijd of 
goedgelovigheid bijzonder vatbaar zijn voor die handelspraktijken of voor de onderliggende 
producten. Onder kwetsbare consument zou ook de laaggeletterde en financieel onbemiddelde 
consument moeten worden geschaard. De gemiddelde geïnformeerde, oplettende en omzichtige 
consument uit het handelspraktijkenrecht zou het juist met minder bescherming (minder rechten en 
meer verplichtingen) kunnen doen. 

Deze mogelijkheid tot differentiatie ontleen ik aan een recente bijdrage van Micklitz.214 Hij pleit 
ervoor om de rem op de consumptiemaatschappij te zetten door het consumentenrecht op Europees 
niveau grondig te hervormen. De aan het (Europees) consumentenrecht ten grondslag liggende 
gedachte, het aanzetten tot consumptie van nieuwe producten om de interne markt aan te jagen, 
plaatst hij in een kritisch daglicht.  

Het consumentenrecht is echter evenzeer van belang voor het aanjagen van de voor de circulaire 
economie wezenlijke dienstensector. Diensten worden immers ook ‘geconsumeerd’. De diensten 
afnemende consument verdient met het oog op de interne markt net zozeer bescherming als de 
kopende consument. Beiden bevinden zich in een ongelijke verhouding tot een professionele partij 
die hiervan misbruik kan maken. Met het consumentenrecht an sich is niets mis. De vraag is veeleer 
of bepaalde met het oog op de verduurzaming negatieve effecten van het bestaande 
consumentenrecht zouden moeten worden geadresseerd en of nieuwe beschermingsmechanismen 
de groene transitie niet onnodig frustreren. 

Micklitz erkent dat consumenten indelen in algemene categorieën een ingewikkelde exercitie is maar 
gaat enigszins voorbij aan het feit dat de verantwoordelijke (minder beschermingswaardige) 
consument helemaal niet zo rationeel is als wordt aangenomen. De voorgestelde differentiatie is 
behalve slecht hanteerbaar ook onwenselijk gelet op empirisch onderzoek. Dat 
“consumentenbescherming bescherming van de kapitaalkrachtige, ontwikkelde consument is” zoals 
in Zuid-Afrika volgens Van Schaik het geval is,215 is in ons land niet aan de orde. Van een scherpe 
tweedeling is mijns inziens geen sprake. Niets rechtvaardigt dat de bescherming van de gemiddelde 
consument tegen misleidende claims of oneerlijke bedingen wordt afgebouwd omdat hij ‘beter zou 

                                                           
213 Vgl. W.H. van Boom, Privaatrecht en markt, Den Haag: Boom Juridisch 2020. 
214 H.-W. Micklitz, ‘Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy’, EUCML 2019/6. 
215 Preadviezen VBR 2019, p. 16. 
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moeten weten’. In tijden waarin ondoorzichtige algoritmes de vraag sturen weet een gemiddeld 
geïnformeerde consument helemaal niet zo veel.  

Het ‘afbouwen’ van de bescherming zal er overigens waarschijnlijk niet direct toe leiden dat minder 
wordt geconsumeerd. Het zal er hoogstens toe leiden dat bedrijven zich in toenemende mate zullen 
bedienen van oneerlijke handelspraktijken. Illustratief is het feit dat consument op grote schaal 
verhuurdiensten afnemen en (deel)platforms gebruiken en zich kennelijk niet laten afschrikken door 
het lage niveau van consumentenbescherming. Hoewel het de vraag is of de onlinehandel zo’n vlucht 
had genomen zonder het herroepingsrecht (dat betwijfel ik), zal het nader inperken van dit recht er 
waarschijnlijk niet toe leiden dat er minder online wordt besteld. De toename van de internethandel 
via Chinese platforms is ook illustratief voor het feit dat consumenten niet snel worden afgeremd 
door een laag niveau van bescherming. Dit alles verdient nader onderzoek.216 

Voorgaande neemt niet weg dat per sector bekeken kan worden of een nadere differentiatie 
wenselijk en gerechtvaardigd is.217 In het consumenten-energierecht is reeds sprake van 
differentiatie. Dit model zou kunnen worden overgenomen. Van de kwetsbare consument mag net 
als van de gemiddelde consument worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met een gehuurd 
product. Toch verdient hij een betere bescherming tegen de hoge kosten van de transitie en een 
nader op hem toegesneden communicatie. Van een laaggeletterde consument mag bijvoorbeeld niet 
worden verwacht dat hij geschreven, ingewikkelde informatie over onderhoudsverplichtingen leest 
en begrijpt.  

Het opleggen van eventuele extra (onderhouds)verplichtingen aan (sommige) consumenten is een 
vanuit een duurzaamheidsperspectief aanvaardbare optie. Dit zou wel gepaard moeten gaan met 
een toename aan maatregelen die bedrijven aansporen of er zelfs toe dwingen de circulaire 
economie te omarmen (een strafrechtelijk verbod op geplande veroudering bijv.218). Dit vergt dat in 
de markt wordt ingegrepen, wat gelet op het EU-recht niet zonder meer is toegestaan (dit moet per 
maatregel nauwkeurig worden onderzocht, paragraaf 1.1.3). De plannen van de Europese Commissie 
in het kader van de Green Deal zullen de mogelijkheden tot ingrijpen denkelijk gaan verruimen. 

Al met al pleit de verduurzaming naar mijn idee juist voor een hoger niveau van bescherming, voor 
alle consumenten, op het terrein van diensten en dat van platforms (en hieraan gelieerde big data-
aspecten). Tegelijkertijd zou de prosumer die in een sterkere positie dan zijn wederpartij verkeert219 
en de consument als gebruiker van gehuurde of gekochte zaken meer verantwoordelijkheden 
mogen worden toegedicht. Ook zou misbruik van consumentenrecht mijns inziens strenger mogen 
worden afgestraft, helemaal wanneer dit misbruik ook duurzaamheidsdoelstellingen frustreert. Ik 
denk hierbij in eerste instantie aan het herroepingsrecht (paragraaf 2.1.3). 

3.3.2 Consumentenrecht als onderdeel van de Green Deal: regulerend consumentenrecht 
Veel van wat in deze studie naar voren is gebracht vloeit voort uit de gedachte dat de bestaande 
dichotomie tussen consumentenbescherming en milieubescherming kan worden teruggebracht 
(paragraaf 1.2.1). Het geheel wegnemen van de spanning lijkt mij een onmogelijke opgave. Er zullen 
steeds individuele – niet in de laatste plaats financiële – belangen en publieke belangen tegen elkaar 

                                                           
216 Het verband tussen beschermingsniveau en consumentenvertrouwen verdient nader onderzoek. 
217 Zie met betrekking tot de energiesector waarin het gat tussen de ‘arme consument’ en de ‘prosumer’ die 
eigen energie opwekt erg groot is: L. Diestelmeier en M. Hesselman, ‘De positie van huishoudelijke 
consumenten in het EU Winterpakket: Tussen participeren en beschermen’, Nederlands Tijdschrift voor 
Energierecht 2018 nr. 1/2. 
218 Art. L. 213-4-1 Code de la consommation. 
219 C.M.D.S. Pavillon, Het lot van nulzijdige voorwaarden, WPNR 2019/7259, p. 783-785. 
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moeten worden afgewogen. Er zullen ten aanzien van de mate waarin de consument bijdraagt aan 
de kosten van de groene transitie cruciale keuzes moeten worden gemaakt, op Europees en 
nationaal niveau.  

Een belangrijke uitdaging op Europees niveau is om duurzaamheidsdoelstellingen en 
consumentenbeleid nader tot elkaar te brengen. Tot op heden is er binnen het consumentenbeleid 
nauwelijks tot geen aandacht geweest voor eerstgenoemde doelstellingen. Binnen de verkondigde 
Green Deal zal de Commissie aandacht moeten schenken aan de verenigbaarheid van 
consumentenbescherming en duurzaamheid. De vraag is welke aanpassingen van onlangs nog 
gewijzigde of pas ingevoerde regelgeving dit met zich zal brengen. De Commissie gaf aan te willen 
gaan sleutelen aan de Richtlijn consumentenkoop 2019. Dit lijkt mij ook een noodzakelijke stap op 
weg naar een circulaire economie. Het aan elkaar koppelen van de koopregels (garantie, recht op 
reparatie) en de (bestaande en nieuwe) Ecodesign-regels vormt een vanuit de 
consumentenbescherming nastrevenswaardig doel. 

Het verduurzamen van het consumentenrecht vergt dat de bestaande regels groener worden 
ingevuld en, indien nodig, herzien (een evaluatie van de impact van bestaande regels op duurzaam 
gedrag lijkt mij dus geïndiceerd), dat nieuwe regels worden vervaardigd (via wet én zelfregulering) en 
dat eventuele aanvullende maatregelen in werking worden gesteld (denk aan educatie over 
duurzaam gebruik). 

Zou dit proces het niveau van consumentenbescherming doen afnemen, dan zal dit het draagvlak 
voor de verduurzaming niet ten goede komen. De voorkeur zou in eerste instantie moeten worden 
gegeven aan neutrale veranderingen, die de bescherming anders vormgeven (denk aan een vaste, 
kortere, garantieperiode in ruil voor een langere omkering van de bewijslast) of aan veranderingen 
in het voordeel van de consument (denk aan het waarborgen van het recht op kosteloos herstel). 

Een grondige herziening van het consumentenrecht in de zin van een verregaande differentiatie 
tussen consumenten lijkt mij nodig noch wenselijk en politiek ook niet haalbaar. De geleidelijke 
verzoening tussen consumentenbeschermings- en verduurzamingsdoelstellingen zou wel gepaard 
kunnen gaan met een (voldoende doordachte) bijstelling van het beschermingsniveau bij verwijtbaar 
niet-duurzaam consumptiegedrag aan de kant van de consument. Dat is gedrag, dat niet kan worden 
verklaard door de (te) hoge kosten van het groenere alternatief, als dit al beschikbaar is, of door een 
gebrek aan informatie, ondersteuning of educatie. Op elke consument rust een 
verduurzamingsverplichting binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden. Daartoe zouden 
bijvoorbeeld ook gedragscodes voor consumenten kunnen worden opgesteld, waarin wordt 
aangegeven wat ‘normaal’ of ‘duurzaam gebruik’ inhoudt bij bepaalde producten. 

De geleidelijke verduurzaming van het consumentenrecht berust op een mix van maatregelen220 
die grote inspanningen vergen van wetgever en handhavende instanties, maar ook van 
consumenten(organisaties) en bedrijven/brancheorganisaties. Er dient bij alle stakeholders een 
mentaliteitsverandering plaats te vinden in de zin dat duurzaamheidsoverwegingen altijd deel 
uitmaken van de te maken afweging (bij resp. het opstellen van een wet, het doen van een uitspraak 
of het ontwerpen van een nieuwe gedragscode of set algemene voorwaarden). Of die overwegingen 
ook de doorslag moeten geven, hangt af van de situatie. Het is denkbaar dat zij steeds meer gewicht 
in de schaal zullen gaan leggen. 

Kiest men voor een bepaalde maatregel, dan zou er steeds moeten worden nagegaan welk effect 
deze maatregel daadwerkelijk heeft in termen van verduurzaming. Een toename van de bescherming 

                                                           
220 Terryn en Mak 2020. 
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van de consument teneinde duurzaam gedrag bij de verkoper te bewerkstelligen kan bijvoorbeeld 
juist leiden tot weinig duurzaam gedrag aan de kant van de consument (het laten ingaan van een 
nieuwe garantietermijn bij vervanging maakt deze remedie juist aantrekkelijk voor de consument). 
Andersom geldt dat een toename van de bescherming van de consument met als doel om duurzaam 
gedrag bij de consument te bewerkstelligen mogelijk kan leiden tot weinig duurzaam gedrag aan de 
kant van de verkoper (het laten ingaan van een nieuwe garantietermijn bij het vervangen van een 
kapotte zaak door een refurbished product kan de verkoper wellicht ontmoedigen om dit te doen). 
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Conclusie en aanbevelingen 
 

Consumentenbeleidsmakers zullen zich de komende tijd moeten buigen over de vraag of zij de 
doelstellingen van het consumentenrecht en de doelstellingen die verband houden met de overgang 
naar de circulaire economie en de energietransitie nader op elkaar wensen af te stemmen, en zo ja, 
welk niveau van consumentenbescherming hierbij gewaarborgd dient te worden. 

Ik bepleit in deze studie een geleidelijke verduurzaming van het consumentenrecht. De overgang 
naar circulariteit kost tijd en vergt dat stapsgewijs de knop wordt omgezet bij de regelgevende en 
handhavende instanties, bij bedrijven en bij consumenten. Daarbij is belangrijk dat de bescherming 
van de consument niet wordt opgeofferd op het altaar van die verduurzaming. Deze bescherming 
mag enkel naar beneden worden bijgesteld wanneer dit gerechtvaardigd is, en dient op de meeste 
punten juist te worden opgeschroefd. Uit deze studie blijkt dat de meeste aanpassingen ten behoeve 
van de verduurzaming de consumentenbescherming ten goede komen.  

Bij een verdere vervlechting van consumentenrecht en milieubeleid passen maatregelen die binnen 
de nationale beleidsruimte vallen en maatregelen waarover in Europees verband, binnen het 
raamwerk van de Green Deal, besloten moet worden.  

Op nationaal niveau zou een voorschot op de Green Deal en bijbehorend Actieplan kunnen worden 
genomen. Dit is een politieke keuze waar ruimte voor bestaat.221 In Nederland is (vooralsnog) 
gekozen voor een minimale implementatie van de Richtlijn consumentenkoop 2019 met weinig 
aandacht voor de overgang naar de circulaire economie. Het is waar dat deze richtlijn weinig 
mogelijkheden biedt om, bijvoorbeeld, herstel als remedie voorrang te geven maar zoals uit de in 
deze studie aangehaalde Franse wet tegen verspilling blijkt, staat de nationale wetgever niet met 
lege handen.222 Duidelijk is dat de Europese Commissie in haar Actieplan de Franse lijn volgt. 

Enkele keuzes die op nationaal niveau  kunnen worden gemaakt betreffen: 

- het evalueren van het nationaalrechtelijk garantiestelsel bij koop in termen van duurzaamheid en 
de wijze van omzetting van Richtlijn 2019/771 hierop afstemmen (paragrafen 2.1.1 en 2.1.2.). 

- het aanpassen van gedragscodes en tweezijdige algemene voorwaarden waarin onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de verduurzaming (denk aan het waarborgen van het recht op 
kosteloos herstel) of waarin de lasten hiervan naar de consument worden doorgeschoven;  

- het op transparante wijze delen van beschikbare informatie over, en wellicht invoeren van 
informatieplichten inzake de repareerbaarheid en levensduur van producten (inclusief de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen);  

- het opstellen van een leidraad over een groene invulling van het consumenten(koop)recht 
(waaronder het waarborgen van het recht op herstel) en het verduidelijken van de mogelijkheid om 

                                                           
221 Ik reageerde onlangs op het Implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale 
inhoud met het verzoek om in het omzettingsproces reeds rekening te houden met de door de Commissie 
uitgestippelde beleidslijnen: 
https://www.internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud/reactie/fc5b103e-77f2-4a86-
a939-3e3b2947ddd6 
222 C.M.D.S. Pavillon, Duurzaam consumentenkooprecht: het Franse voorbeeld, WPNR 2020/7283. 
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verduurzamingsoverwegingen bij de uitleg van nieuwe wetsbepalingen in de memorie van toelichting 
bij de omzettingswetgeving;  

- bij de publiekrechtelijke en civielrechtelijke sanctionering van inbreuken op consumentenrechten 
door ACM en rechtspraak zou meer rekening met het milieu kunnen worden gehouden 
(boeteverhogende omstandigheid, herstel of prijsvermindering verdient in massaschadezaken de 
voorkeur boven de ongedaanmaking van koopovereenkomst);223 

- beter publiekrechtelijk toezicht op de algemene voorwaarden van huur- en 
lease/dienstenovereenkomsten (ACM)224 en het uitwerken van de transparantie-eis wat betreft de 
lange termijn financiële verplichtingen bij dergelijke contractsvormen (eventueel in samenhang met 
een zorgplicht van de dienstverlener); 

- het investeren in educatie op het gebied van verduurzaming en de rechten van consumenten die 
hieraan bijdragen. 

 

Op Europees niveau zal de komende tijd nadere invulling worden gegeven aan de Green Deal. In dat 
kader zal met het oog op het consumentenbeleid o.a. nagedacht moeten worden over: 

- de toevoeging van expliciete informatieverplichtingen voor bedrijven over groene eigenschappen 
(levensduur/repareerbaarheid), over kosten en baten van de groene transitie voor consumenten; 

- het sleutelen aan de garanties bij consumentenkoop, de aansluiting bij Ecodesign-regelgeving en de 
uitbreiding van die regelgeving; 

- het recht op herstel als een essentieel onderdeel van de overgang naar de circulaire economie en 
hoe dit recht te bevorderen/garanderen; 

- het stellen van nadere voorwaarden aan het retourrecht bij koop op afstand (aan de zijde van 
consumenten en/of bedrijven); 

- een verdergaande differentiatie tussen consumenten waarbij kwetsbare consumenten meer 
bescherming krijgen dan gemiddeld; 

- het scheppen van een consumentenbeschermende regelgevingskader voor diensten en de 
deeleconomie; 

- het aanscherpen van sancties op greenwashing (aanpassing van de Moderniseringsrichtlijn). 

  

                                                           
223 C.M.D.S. Pavillon, Geen loterij zonder nieten. Sancties in het consumentenrecht anno 2020 (oratie RUG), Den 
Haag: Boom Juridisch 2020. 
224 Een alternatief is het instellen van een collectieve actie op grond van art. 6:240 BW door een 
consumentenorganisatie zoals de Consumentenbond. 
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