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Consumer law by design. Over
de rechterlijke beoordeling
van de contractomgeving van
online handelaren

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

1. Inleiding

Het lijkt wel of Corona ermee speelt, maar juist
toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is er
een hausse aan jurisprudentie gekomen – veelal van
kantonrechters –over de informatieplichten die aan
handelaars zijn opgelegd bij de overeenkomst op af-
stand. Contractomgevingen van bekende bedrijven
en organisaties zoals ANWB, Tele2, Zalando, FBTO,
Ziggo, NCOI, NS en Bol.com zijn door die rechters
kritisch onder de loep genomen. Onder de gecon-
stateerde gebrekkigheden blijkt de ene schending
niet de andere te zijn. Een eventuele schending leidt
soms tot geen enkele sanctie maar soms ook tot het
geheel of gedeeltelijk afwijzen van de vordering tot
nakoming van een onbetaalde rekening door een on-
line consument.

De verschenen uitspraken volgen niet alle precies
hetzelfde spoor. De onzekerheid die dit meebrengt,
heeft de rechtbank Noord-Nederland ertoe gebracht
op 29 september 2020 gebruik te maken van de mo-
gelijkheid om aan de Hoge Raad prejudiciële vragen
te stellen.2 In deze bijdrage wordt de context gege-
ven waarbinnen deze ontwikkeling heeft plaatsge-
vonden. Ik zal van mijn kant een schot voor de boeg
geven voor de beantwoording van de vragen die door
de rechtbank Noord-Nederland zijn gesteld (zie ka-
der na het slot).

De casus van deze uitspraak biedt een goed uitgangs-
punt voor deze bijdrage. Het gaat in deze zaak over
een consument die op de webwinkel Badplaats.nl
een ‘Douchepaneel Enna met mengkraan’ koopt en
geleverd krijgt, maar onbetaald laat. In rechte op
betaling aangesproken door Afterpay, aan wie de
vordering is gecedeerd, laat de consument verstek

1. Evert Neppelenbroek is redactielid en verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Ik bedank student-
assistent Ilse Marije Boonstra, die op korte termijn goed
heeft geholpen bij de voorbereiding van dit artikel.

2. Rb. Noord-Nederland 29 september 2020, ECLI:NL:
RBNNE:2020:3353.

gaan. Zonder meer ligt toewijzing van de vorde-
ring tot nakoming zeer voor de hand: voor produc-
ten en diensten moet nu eenmaal betaald worden.
De rechter constateert echter ook dat niet volledig
aan de dwingendrechtelijk voorgeschreven informa-
tieplichten is voldaan.3 Nu ontstaat het dilemma
dat een rechter aan de ene kant die informatieplich-
ten wil sanctioneren, maar aan de andere kant een
consument niet wil belonen voor het niet nakomen
van de overeenkomst. Aan de Hoge Raad (en via dit
college wellicht het Hof van Justitie van de EU) is
daarom – kort gezegd – de vraag gesteld hoe met deze
en vergelijkbare casus om te gaan. Deze vraag be-
paalt ook de agenda van deze bijdrage.

De juridische grondslag voor de rechterlijke beoor-
deling is te vinden in de richtlijn consumentenrech-
ten (2011/83). Hierin worden onder meer eisen ge-
steld aan de online contractomgeving van de hande-
laar. In deze bijdrage staat de Nederlandse imple-
mentatie van artikel 6 en 8 van deze richtlijn cen-
traal.4 De eerste bepaling, geïmplementeerd in art.
6:230m en 6:230n BW, betreft de verplichting van
de handelaar om aan de consument voor het slui-
ten van de een overeenkomst op afstand of buiten
de verkoopruimte (colportage) allerlei informatie te
verschaffen, bijvoorbeeld over wie de handelaar is,
wat voor product of dienst hij aanbiedt en onder

3. Rb. Noord-Nederland 29 september 2020, ECLI:NL:
RBNNE:2020:3353, r.o. 4.11.

4. Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van de Boeken 6 en
7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consu-
mentenbescherming en enige andere wetten in verband
met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 be-
treffende consumentenrechten, tot wijziging van Richt-
lijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrek-
king van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG
van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64)
(Implementatiewet richtlijn consumentenrechten).
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welke voorwaarden dat gebeurt.5 In art. 8 richt-
lijn consumentenrechten worden bepalingen gege-
ven die enkel gelden voor de overeenkomst op af-
stand. In de vijfde paragraaf van de afdeling over
consumentenrechten staan art. 6:230v lid 1-4 en 7
BW, welke bepalingen heel concreet ingrijpen op de
manier waarop webwinkeliers hun online contrac-
tomgeving hebben in te richten.

In paragraaf 2 wordt de verplichting om de infor-
matieplichten ambtshalve te toetsen nader bekeken.
Daarbij wordt aandacht besteed aan het informatie-
formulier dat de rechtbanken voor dat doel hebben
opgesteld en de reikwijdte van de regeling voor over-
eenkomsten op afstand. In paragraaf 3 komt de si-
tuatie aan de orde dat aan de rechter geen serieuze
informatie wordt verschaft over het voldoen aan de
informatieplichten, waardoor de rechter de vorde-
ring niet toewijst op grond van de procesrechtelijke
stelplicht (art. 21 jo. art. 11 Rv). Paragraaf 4 be-
treft de gebrekkige naleving van de precontractu-
eel te verschaffen informatie (art. 6:230m en 6:230v
lid 1-4 BW). In paragraaf 5 komt de verplichting uit
art. 6:230v lid 7 BW aan bod, namelijk dat de han-
delaar de informatie uit art. 6:230m lid 1 BW op een
duurzame drager dient te bevestigen. In paragraaf 6
wordt een stapje achteruit genomen om te reflecte-
ren op de professionaliteit die zowel van de online
handelaar (en diens juridische ondersteuner) mag
worden verwacht als van de rechter die de contrac-
tomgeving heeft te beoordelen. In het slot worden de
belangrijkste bevindingen van deze bijdrage op een
rij gezet.

2. De actieve rechterlijke beoordeling

Zou de kantonrechter in een casus als die over de
koop van de mengkraan Enna met douchepaneel lij-
delijk blijven, dan zou hij niet op zoek gaan naar
schendingen van informatieplichten. Hij zou in
het overgrote deel van de gevallen constateren dat
de vordering hem ‘niet ongegrond of onrechtmatig
voorkomt’ en deze dus toewijzen. Bij de rechterlijke
beoordeling van de informatieplichten bij overeen-
komsten op afstand en buiten de verkoopruimte kan
een duidelijke scheidslijn worden aangewezen voor
en na eind 2019. Het essentiële verschil is dat op dat
moment uitspraken verschijnen waarbij de rechter
ambtshalve een oordeel uitspreekt bij verstekzaken.

5. De voorbeelden voor de toepassing van art. 6 richtlijn
consumentenrechten worden in deze bijdrage voorna-
melijk beperkt tot het online consumentencontract, het-
geen voor de hand ligt in dit tijdschrift. Deze bepalin-
gen in het BW vinden ook toepassing in de sfeer van tele-
fonische verkoop of overeenkomsten buiten de verkoop-
ruimte (colportage), wat betekent dat op deze punten ju-
risprudentie ook voor de online handelaar van belang
kan zijn.

Tot eind 2019 komt de ambtshalve toetsing van de
informatieplichten ex art. 6:230m en 6:230v BW al-
leen sporadisch aan de orde.6 Op een of andere ma-
nier moest de ambtshalve toepassing door de pro-
cesrechtelijke situatie worden uitgelokt. Een aardig
voorbeeld in een op tegenspraak gevoerde zaak is
die voor de kantonrechter in Alkmaar van 27 juni
2018.7 In deze zaak gaat het om de online verkoop
van een tweedehands auto (een Dodge). De consu-
ment heeft betaald voor een auto die naar zijn me-
ning niet deugdelijk is. Hij vordert daarom een ver-
klaring voor recht dat de koop per brief is ontbon-
den wegens non-conformiteit (art. 7:22 BW) dan wel
vernietigd wegens dwaling (art. 6:228 BW). De rech-
ter passeert hier de stellingen van partijen over de
vraag of deze remedies van toepassing zijn. Hij con-
stateert ambtshalve dat niet aan de informatieplicht
van art. 6:230m lid 1 sub h-j BW is voldaan: de han-
delaar heeft bij het sluiten van de overeenkomst ver-
zuimd om de consument in te lichten over het feit
dat deze het herroepingsrecht heeft van art. 6:230o
BW. De sanctie voor de niet-nakoming van deze in-
formatieplicht valt uit het BW af te leiden: het her-
roepingsrecht mag nog maximaal een jaar lang kos-
teloos worden ingezet (art. 6:230o lid 2 jo art. 6:230s
lid 4, laatste zin BW). De brief waarin de consument
aangaf van de overeenkomst af te willen, viel binnen
die termijn en daarom acht de rechter de overeen-
komst inderdaad ontbonden. De rechter vindt hier
een juridische oplossing waarbij hij de consument
als het ware een steuntje in de rug geeft.

Vanaf eind 2019 verschijnen uitspraken waarbij de
rechter ook bij een grote stroom aan verstekzaken
ambtshalve toetst of aan de informatieplichten is
voldaan. Hier is geen sprake meer van een steun-
tje in de rug van de consument, maar van een spon-
tane integrale toetsing van de contractomgeving van
de handelaar. Vanaf dat moment beginnen kanton-
gerechten namelijk gebruik te maken van het zoge-
noemde ‘Informatieformulier voor zaken waarin de
gedaagde een natuurlijke persoon is’ (verder: het in-
formatieformulier).8 Het meest relevant voor deze
bijdrage is dat op dit informatieformulier moet wor-
den ingevuld dat de handelaar heeft voldaan aan de
informatieplichten uit art. 6:230m en 6:230v BW.
Daarbij moet uit bijlagen blijken hoe dit is gebeurd.
In rechte kan de kantonrechter het aannemelijk ach-
ten dat de consument een online bestelling heeft ge-
daan, dat nakoming heeft plaatsgevonden en dat be-
taling is uitgebleven, maar dat de vordering van de
handelaar toch niet of niet geheel wordt toegewezen

6. Zie voor andere voorbeelden: T. Jonkers, ‘Contracteren
op afstand en buiten de verkoopruimte’, TvC 2019-1, p. 30.

7. Rb. Noord-Holland 27 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:
5363 (Dodge).

8. Dit formulier is vindbaar op: https://www.rechtspraak
.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieform
ulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf (laatst
geraadpleegd op 7 november 2020). Zie over de prak-
tische noodzaak tot invoering van dit formulier J.J.A.
Braspenning, ‘Uit de praktijk’, TvC 2020-2, p. 104-109, in
het bijzonder p. 106.
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omdat door de handelaar niet is aangetoond (ex art.
6:230n lid 4 BW) dat aan de betreffende informatie-
plichten is voldaan. Vanaf paragraaf 3 zal ik de ver-
schillende situaties langsgaan die de rechters in dit
kader zijn tegengekomen.

De verplichting tot ambtshalve toetsing
De actieve houding van de rechter komt niet uit de
lucht vallen. In art. 24 richtlijn consumentenrech-
ten wordt aan de lidstaten opgedragen bij schending
van de verplichtingen van de handelaar ‘doeltref-
fende, evenredige en afschrikkende’ sancties op te
leggen. Dat ambtshalve toepassing daarbij kan ho-
ren blijkt uit verschillende uitspraken van het Euro-
pese Hof van Justitie. In de uitspraak Martin Martin
oordeelde het hof bijvoorbeeld dat ambtshalve toet-
sing binnen een vergelijkbare context (schending
van informatieplichten bij colportage) niet in strijd
is met de Europese regels.9

Loos en Pavillon hebben de ambtshalve toetsing van
informatieplichten bij verstekzaken uit de richtlijn
consumentenrechten aan een beschouwing onder-
worpen.10 Zij komen tot de conclusie dat ambtshalve
toetsing van de informatieplichten uit de richtlijn
consumentenrechten niet alleen mogelijk is, maar
in sommige gevallen ook verplicht. Hoewel het ju-
risprudentie over de richtlijn collectieve procedures
betreft, achten zij ambtshalve toepassing ook bij in-
dividueel ingestelde zaken geboden. Daarbij lijkt de
uitspraak inzake Radlinger/Finway van het Hof van
Justitie een grote rol te spelen.11 De vragen die aan
het hof prejudicieel worden gesteld betreffen daar de
richtlijnen oneerlijke bedingen en consumentenkre-
diet. De overwegingen van het hof over de informa-
tieplichten in die richtlijn over de plicht van natio-
nale rechters om informatieplichten ambtshalve te
toetsen zijn echter zo principieel gesteld, dat de uit-
spraak ook toegepast kan worden op de toetsing aan
de essentiële onderdelen van art. 6:230m en 6:230v
BW.12 Met het informatieformulier kan de rechter
ervoor zorgen dat hij op een efficiënte manier aan
deze toetsingsplicht kan voldoen bij beoordeling van
de bij hem ingeleverde vordering.

Toepassingsbereik
Bij de overeenkomst op afstand, zoals gedefinieerd
in art. 6:230g lid 1 aanhef en onder e BW, wordt de
handelaar in art. 6:230m en v BW een uitgebreide in-
formatieplicht voorgeschreven. Niet alle denkbare
overeenkomsten op afstand vallen echter onder het
toepassingsbereik. In art. 6:230h BW wordt in lid 1
nog eens benadrukt dat deze specifieke bescherming
enkel geldt bij contracten tussen een handelaar en
een consument. In lid 2 en verder worden bijzondere

9. HvJ EU 17 december 2009, C-227/08, r.o. 36.
10. M.B.M. Loos en C.M.D.S. Pavillon, ‘Civielrechtelijke sanc-

ties op de schending van informatieplichten. Handvat-
ten voor de ambtshalve toetsingspraktijk aan de Richtlijn
consumentenrechten’, NJB 2020/1888, p. 2124-2125.

11. HvJ EU 21 april 2016, C-377/14, r.o. 60 en verder.
12. Loos en Pavillon 2020, a.w. noot 10, p. 2126-2127.

contractvormen van de toepassing van de regeling
uitgesloten.

In de recente rechtspraak wordt regelmatig gecon-
stateerd dat financiële diensten op afstand gezien
art. 6:230h lid 1 sub b buiten de regels van art. 6:230m
en 6:230v BW vallen.13 Deze kwalificatie is soms niet
vanzelfsprekend. Hoe bijvoorbeeld te oordelen over
een overeenkomst met de ANWB voor directe pech-
hulp die mogelijk tevens kan worden aangemerkt als
verzekeringsovereenkomst?14 De kwalificatie als fi-
nanciële dienst wil overigens niet zeggen dat er geen
ambtshalve toe te passen consumentenrecht bestaat.
Het valt evenwel buiten de reikwijdte van deze bij-
drage om daar apart op in te gaan.15 In de prak-
tijk valt te signaleren dat procespartijen niet altijd
scherp voor ogen hebben of de regeling van toepas-
sing is. Zo corrigeerde de Zutphense rechter proces-
partijen die er onterecht vanuit gingen dat bij een
kredietovereenkomst, ook een financiële dienst in de
zin van art. 6:230h lid 1 onder b, niettemin de bepa-
lingen 6:230m en 6:230v BW van toepassing waren.16

3. Schending van de procesrechtelijke stel-
plicht

In de bestudeerde uitspraken is als eerste een catego-
rie van verstekzaken te behandelen waarbij op grond
van de schending van de procesrechtelijke stelplicht
(art. 21 jo. 111 lid 2 onder d Rv) afwijzing plaatsheeft.
In een eerste set van gevallen beslist de rechter dat
de online handelaar te weinig heeft gesteld om te
kunnen onderzoeken of er überhaupt een overeen-
komst is gesloten. Aan het beoordelen van de in-
formatieplichten komt de rechter dan helemaal niet
toe.17 In een tweede set van gevallen oordeelt de

13. Zie de vier zaken van Rb. Noord-Nederland op 7
april 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1574-1577, Rb. Noord-
Holland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3820.

14. Zie de reeks van zaken bij de rechtbank Rotterdam op
15 en 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6597, 6599, 6604,
6606-6608; Rb. Noord-Holland 20 mei 2020 ECLI:NL:
RBNHO:2020:3820; Rb. Noord-Holland 22 juli 2020,
ECLI:NL:RBNHO:2020:7058.

15. Zie van de in de vorige noot genoemde uitspraken bij-
voorbeeld Rb. Rotterdam 16 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:
2020:6597, waarin consumentenrechtelijke bepalingen
uit de Wet financieel toezicht (Wft), het daarop geba-
seerde Besluit gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen (BGfo) en Boek 6, afdeling 6.5.2b BW toepasselijk wor-
den geacht (art. 6:230w BW en verder). In deze uitspraak
werd voor de kwalificatie van het verzekeringsgedeelte
van de overeenkomst met de ANWB overigens verwezen
naar HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:282, r.o. 4.3.
Vergelijk ook over een kredietovereenkomst op afstand:
Rb. Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:
5213.

16. Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:
4764.

17. Rb. Amsterdam 21 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:7985;
Rb. Noord-Holland 7 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
1579 (gedeeltelijk onvoldoende gesteld; dat deel afgewe-
zen); Rb. Noord-Holland 6 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:
2020:3345; Rb. Noord-Holland 20 mei 2020, ECLI:NL:
RBNHO:2020:3693; Rb. Noord-Holland 12 augustus 2020,
ECLI:NL:RBNHO:2020:6188.
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rechter dat de handelaar onvoldoende heeft gesteld
om aan kunnen te tonen dat deze aan de informa-
tieplichten heeft voldaan.18 De rechter oordeelt dan
bijvoorbeeld dat de handelaar niet voldoende naar
voren heeft gebracht om beoordeelbaar te maken of
aan de wettelijke verbintenis tot het verschaffen van
informatie is voldaan.

Een sterk voorbeeld is de uitspraak van 2 februari
2020 van de rechtbank Amsterdam.19 Punt voor
punt en met bewonderenswaardig geduld wordt in
het vonnis ingegaan op al hetgeen door de eisende
partij wel, maar vooral ook niet in rechte naar voren
is gebracht. Eiseres kon geen document laten zien
inhoudende de kern van de overeenkomst en even-
min op welke manier (op afstand, in of buiten de ver-
koopruimte) en wanneer de beweerde overeenkomst
gesloten zou zijn. Ook of voldaan was aan informa-
tieplichten, viel niet te beoordelen. Het enige wat
was overgelegd was ‘een deel’ van de algemene voor-
waarden en een ‘uiterst summiere’ facturenspecifi-
catie. Dat hier de rechter niet aan een inhoudelijke
beoordeling toekomt, is begrijpelijk. In een andere
zaak op tegenspraak oordeelt de rechter dat de afwij-
zing op deze grond zelfs mogelijk is als de gedaagde
de vordering zou erkennen.20

4. De precontractuele informatieplicht

4.1. Wettelijke grondslag

Wie in een online contractomgeving zoals een web-
winkel producten of diensten aan de man wil bren-
gen, moet op grond van verschillende reguleringen
voordat de overeenkomst wordt aangegaan infor-
matie verschaffen aan de consument. Waar het de
hier voorliggende regeling van art. 6:230g en ver-
der betreft, is deze informatieplicht te vinden in art.
6:230m en 6:230v BW. Art. 6:230m BW is een alge-
mene bepaling die geldt voor zowel colportage als
overeenkomsten op afstand, deze laatste zowel tele-
fonisch als online. Art. 6:230v BW bevat in lid 1 tot

18. Zonder volledigheid te pretenderen: Rb. Amsterdam 28
oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7986; Rb. Amster-
dam 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7994; Rb. Am-
sterdam 15 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8516;
Rb. Amsterdam 26 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:
2019:8730; Rb. Amsterdam 9 december 2019, ECLI:NL:
RBAMS:2019:9049; Rb. Amsterdam 14 en 16 april 2020;
ECLI:NL:RBAMS:2020:2209, 2220; Rb. Rotterdam 15 mei
2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4699; Rb. Amsterdam 25 juni
2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3103; Rb. Amsterdam 29 juni
2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3093.

19. Rb. Amsterdam 27 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:
2002, vooral r.o. 6.

20. Rb. Amsterdam 7 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:
1113. De laatste rechtsoverweging voor de beslissing luidt:
‘De vordering wordt op grond van het voorgaande als
zijnde onvoldoende onderbouwd afgewezen. Voor zover
de dochter van de gedaagde partij de vordering heeft er-
kend staat dit aan de beslissing niet in de weg. Ook bij
erkende vorderingen rust op de rechter de verplichting
in het geval van consumentenrecht de vordering ambts-
halve te toetsen, nog daargelaten dat de erkenning niet
door de gedaagde partij is gedaan.’

en met 4 bepalingen die in het bijzonder van belang
zijn voor de online contractomgeving. Het geheel
van bepalingen bevat normstellingen voor twee te
onderscheiden aspecten: transparantie en tijdigheid
enerzijds en inhoud (volledigheid) anderzijds. Deze
aspecten komen in paragraaf 4.2 en 4.3 aan de orde,
met daarbij het antwoord op de vraag op welke ma-
nier de schending van elk van die aspecten naar mijn
opvatting privaatrechtelijk zouden moeten worden
gesanctioneerd.

4.2. Transparantie en tijdigheid

In de eerste plaats moet de verwijzing naar de infor-
matie transparant en tijdig zijn. Opvallend is hoezeer
de wetgever hier aan micromanagement doet in art.
6:230m aanhef en art. 6:230v lid 1-4 BW. Hieronder
zal ik in de afzonderlijke normen aanduiden die be-
slissend zijn voor de wijze en het moment waarop
specifieke informatie moet worden gegeven.

Normen voor transparantie en tijdigheid
Art. 6:230m BW bepaalt in zijn algemeenheid dat de
precontractuele verwijzing naar de daar opgesomde
informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze moet
plaatsvinden. In art. 6:230v lid 1 BW wordt deze
norm gespecificeerd voor alle overeenkomsten op af-
stand. De in art. 6:230m lid 1 genoemde informa-
tie moet ingevolge dat artikel worden verstrekt op
een wijze die passend is voor de gebruikte middelen voor
communicatie op afstand en in een duidelijke en begrij-
pelijke taal. Voor websites betekent dit niet veel meer
dan dat er geen enkele reden is waarom de hande-
laar minder transparant zou zijn dan mogelijk is als
het gaat om de verstrekking van de informatie. Juist
op een website kan door middel van menu’s met een
heldere lay-out de consument richting de te verstrek-
ken informatie worden geleid.21

In art. 6:230v lid 2 BW wordt voor de online han-
delaar22 een aantal voor de consument hoogst rele-
vante contractsbepalingen geëist dat deze op een dui-
delijke en in het oog springende manier worden gege-
ven. Het gaat kortweg om wat de consument aan-
schaft, wat hij moet betalen en hoe lang hij aan het
contract vast zit. (art. 6:230m lid 1 onder a, e, o en
p BW).23 Deze informatie moet worden gegeven on-
middellijk voordat de consument de bestelling plaatst.
Met dit precies aangeduide moment moet de han-
delaar bij de inrichting van het contractproces reke-
ning houden. Als de informatie wordt weggestopt in

21. Vergelijk: Kamerstukken II 2012-2013 33520, nr. 3, p. 50.
22. Dat het in lid 2 van art. 6:230v BW over contracteren via

websites gaat, blijkt uit overweging 39 voor de richtlijn
consumentenrechten. Vergelijk ook het Guidance Docu-
ment bij de richtlijn consumentenrechten, p. 31, vind-
baar op: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_g
uidance_en_0_updated_0.pdf, laatst geraadpleegd op 7
november 2020.

23. Zie voor een specifieke toepassing van art. 6:230v lid 2
BW: Rb. Noord-Holland 29 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:
2020:3207, waarover hierna paragraaf 6.1.
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een menu die aan de maatstaven van art. 6:230m,
aanhef en art. 6:230v lid 1 BW wel zou voldoen, dan
is voor deze specifieke voorwaarden niet aan de tij-
digheidseis voldaan.

Het omstandig geformuleerde lid 3 van art. 6:230v
BW geeft aan dat elk online bestelproces waarbij de
consument niet wordt gewaarschuwd dat de bestel-
ling een betaalverplichting inhoudt, zonder meer
vernietigbaarheid van de overeenkomst oplevert.
De informatie moet op niet voor misverstand vatbare
wijze worden gegeven. Ook hier wordt het tijdstip
nader gespecificeerd. De consument moet namelijk
het aanbod niet kunnen aanvaarden zonder dat
op dat moment duidelijk is dat aan de bestelling
een betalingsverplichting vastzit. Een goed leesbare
bestelknop met de tekst ‘bestelling met betalingsver-
plichting’ voldoet daaraan, aldus de wettekst.

In lid 4 wordt tenslotte geëist dat aan het begin van
het bestelproces duidelijk en leesbaar wordt gewezen
op beperkingen die gelden voor de levering (bijvoor-
beeld: niet in een bepaalde regio) of voor de betaal-
wijzen (bijvoorbeeld: niet met elektronisch geld). Dit
moet uiterlijk aan het begin van het bestelproces gebeu-
ren.

Privaatrechtelijke handhaving bij niet-nakoming
Als we kijken naar de sanctionering, dan is het bij de
beoordeling van de online bestelomgeving ‘the first
order of business’ of aan de eis van art. 6:230v lid 3
is voldaan. Algemeen wordt aangenomen dat als de
handelaar niet kan laten zien dat de consument is
gewezen op een betaalverplichting, de overeenkomst
hoe dan ook vernietigbaar is.24 Een door een han-
delaar in te vullen informatieformulier dat specifiek
zou zijn toegespitst op de ambtshalve beoordeling
van de online contractomgeving zou naar mijn me-
ning hier moeten beginnen.

Bij de wettelijke regeling voor verdere informatie-
plichten bestaat verder nagenoeg geen concrete in-
vulling van de materieel-privaatrechtelijke sanctio-
nering van de schending van de informatieplichten.
Noch in de wet, noch in de wetsgeschiedenis is dui-
delijkheid verschaft over welke sanctie bij de schen-
ding van de informatieplichten moet worden toege-
past. Er wordt in de Memorie van Toelichting bij de
implementatie van de richtlijn consumentenrechten
eerder een menukaart van verschillende denkbare
sancties gepresenteerd.25

In de literatuur is veel geschreven over de verschil-
lende invalshoeken van waaruit de sanctionering

24. Zie voor toepassingen: Rb. Amsterdam 18 juni 2018, ECLI:
NL:RBAMS:2018:4237 (Tickets4U, niet voldaan); Rb. Oost-
Brabant 9 juli 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3409 (CIBT Vi-
sumdienst, voldaan).

25. Kamerstukken II2012-2013 33520, nr. 3, p. 10-11. Zie daar-
over uitgebreid bijvoorbeeld L.B.A. Tigelaar, ‘Sancties op
schending van informatieplichten uit de Richtlijn consu-
mentenrechten’, TvC 2013-4, p. 155. Ik wijs voor de volle-
digheid nog op art. 6:230n lid 3 BW (onverschuldigdheid
niet genoemde bijkomende kosten).

kan worden aangevlogen. Er lijkt een vrij brede
consensus over te zijn dat de consument bij schen-
ding van de precontractuele informatieplichten on-
der omstandigheden de overeenkomst zou moeten
kunnen vernietigen.26 Hier wordt door velen, naar
mijn mening terecht, een link gelegd met de rege-
ling inzake oneerlijke handelspraktijken.27 In art.
6:193e en 193f BW vinden we informatie die essenti-
eel wordt geacht bij een aankoop en die grotendeels
parallel loopt met de informatie die terug te vinden
is in art. 6:230m BW. Het ontbreken van die informa-
tie levert een oneerlijke handelspraktijk op die, als
de overeenkomst onder invloed daarvan tot stand is
gekomen, de overeenkomst vernietigbaar maakt (art.
6:193d lid 2 jo. 6:193j lid 3 BW).28

Bij de zaken die in deze bijdrage centraal staan, is het
de handelaar die moet aantonen dat hij tijdig aan de
informatieplichten heeft voldaan (art. 6:230n lid 4
BW).29 Als de rechter constateert dat de informatie
genoemd in art. 6:230v lid 2 BW niet vlak voor de be-
stelling in het oog springend is verstrekt, dan staat
deze schending vast. Hetzelfde geldt, wat vaak is
voorgekomen in de recente jurisprudentie, als uit de
naar voren gebrachte stukken überhaupt niet blijkt
dat op duidelijke en begrijpelijke wijze naar infor-
matie uit art. 6:230m wordt gelinkt. In zeer vele ge-
vallen wordt door de handelaar enkel verwezen naar
een link met ‘algemene voorwaarden’ of naar ‘veelge-
stelde vragen’. Een dergelijke link naar de ‘kleine let-
tertjes’ wordt voor een consument die daadwerkelijk
geïnformeerd dient te worden (los van de vraag of hij
die informatie tot zich neemt), onvoldoende transpa-
rant geacht.30

26. Zie bijvoorbeeld Tigelaar TvC 2013, a.w. noot 25, M.Y.
Schaub, ‘Een stevig web van regels voor het sluiten van
elektronische overeenkomsten’, SEW 2014, p. 443-453,
M.O. Thijsen, ‘Precontractuele informatieplichten bij de
online consumentenovereenkomst’, TvC 2019-2, p. 71-79,
E.D.C. Neppelenbroek, Elektronisch contractenrecht, Den
Haag: Boom juridisch 2019, p. 211-212, Jonkers 2019, a.w.
noot 6, p. 30-31 en Loos en Pavillon 2020, a.w. noot 10.

27. Anders: Schaub SEW 2014, a.w. noot 26, p. 445-446, die
ex art. 3:40 lid 2 BW zonder omwegen vernietiging moge-
lijk acht. Zie over deze bepaling als vernietigingsgrond in
het algemeen C.N.D.S, Pavillon en L.B.A. Tigelaar, ‘Vernie-
tiging van de overeenkomst bij een oneerlijke handels-
praktijk; een hanteerbare sanctie?’, Contracteren 2018-3,
p. 71-79.

28. Zie bijvoorbeeld Loos en Pavillon NJB 2020, a.w. noot 10,
p. 2127.

29. Zie voor gevallen waarbij nadrukkelijk wordt overwo-
gen dat de handelaar te laat is: Rb Amsterdam 14 april
2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2208 (ANWB lidmaatschap;
alleen factuur achteraf getoond met informatie); Recht-
bank Noord-Holland 22 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:
2020:3206 (NTI, Opleiding. Tijdige/duidelijke verwijzing
niet aangetoond).

30. Zonder volledigheid te pretenderen: Rb. Amsterdam
23 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1885; Rb. Am-
sterdam 16 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2217; Rb.
Amsterdam 20 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2213; Rb.
Noord-Holland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3510;
Rb. Noord-Holland 27 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:3915;
Rb. Rotterdam 12 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6255;
Rb. Amsterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3102,
3218.
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Het is echter de vraag of de rechter in de verstek-
zaken ambtshalve aannemelijk mag achten dat de
overeenkomst in het licht van art. 6:193j lid 3 BW on-
der invloed van de schending van deze informatie-
plicht is aangegaan. Moet dit causaal verband tus-
sen schending en overeenkomst in het licht van art.
150 Rv niet worden gesteld en aannemelijk gemaakt
door de consument? Als dat zo zou zijn, dan is de
rechter in de verstekzaken snel klaar: er is geen con-
sument komen opdagen om iets te stellen of aanne-
melijk te maken. De zaak ligt dan gereed voor toewij-
zing als de rechter de vordering niet ‘onrechtmatig of
ongegrond’ voorkomt. Er zijn naar mijn mening ech-
ter goede redenen om aan te nemen dat de rechter
die in een verstekzaak ambtshalve constateert dat
niet aan de transparantieplicht is voldaan, de bewijs-
last moet omdraaien. Aan de handelaar dient dus
in dat geval de bewijslast te worden opgelegd dat de
overeenkomst niet onder invloed van de schending
van de informatieplichten is gesloten.

In de eerste plaats is dit een effectieve manier om
aan de ratio van de richtlijn consumentenrechten
te voldoen – een hoog niveau van consumentenbe-
scherming ter bevordering van een echte interne
markt, aldus overweging 4 bij de considerans van de
richtlijn consumentenrechten.31 In dezelfde overwe-
ging wordt overigens ook gesteld dat de consumen-
tenrechten niet te zeer ten koste moeten gaan van
het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. De
hier voorgestelde omkering van de bewijslast is ech-
ter naar mijn mening daarmee niet in tegenspraak.
Het moet voor handelaars toch niet te belastend zijn
om aan de normen te voldoen door goed na te den-
ken over de inrichting van de bestelomgeving en de
manier waarop deze eventueel bij een openstaande
vordering aan de rechter wordt gepresenteerd. Ik
kom hier in paragraaf 6 op terug.

In de tweede plaats past deze mogelijkheid van ver-
nietiging bij de functie van deze informatieplichten.
Vooral Tigelaar heeft benadrukt dat de functie van
de precontractuele informatieplichten bij de richt-
lijn consumentenrechten gelegen is in de ondersteu-
ning van de wil van de consument om tot een geïn-
formeerde beslissing te komen.32 Als de webwinke-
lier geen transparantie biedt met betrekking tot deze
wilsondersteunende informatie, kan de consument
zijn wil niet goed vormen. De situatie begint dan aan
te schurken tegen een wilsgebrek.33 Dan is een effec-
tieve mogelijkheid tot ambtshalve vernietiging aan-
gewezen.

31. Vergelijk ook: Loos en Pavillon NJB 2020, a.w. noot 10, p.
2131-2132.

32. L.B.A. Tigelaar, ‘Sancties en doelstellingen van Europese
informatieplichten’, NTBR 2015/31, p. 206-213 en L.B.A. Ti-
gelaar, Sanctionering van informatieplichten uit de Richt-
lijn consumentenrechten (diss. Groningen), Zutphen: uit-
geverij Paris 2017.

33. Tigelaar 2015, a.w. noot 32, p. 212.

In de derde plaats kan rechtssystematische steun
voor de omdraaiing van de bewijslast worden gevon-
den in art. 6:227b lid 1 sub a en c BW.34 In deze bepa-
lingen wordt voor een dienstverlener in de informa-
tiemaatschappij de plicht opgelegd om de contractu-
ele wederpartij in te lichten over het online bestel-
proces en over de mogelijkheid om fouten in de be-
stellingen te verbeteren. De informatieplichten gel-
den voor een dienstverlener van de informatiemaat-
schappij die als online handelaar tegenover een con-
sument staat dwingendrechtelijk (art. 6:227b lid 6
BW) en moeten derhalve ambtshalve worden toege-
past. Gezien lid 4 wordt hier de bewijslastomkering
van rechtswege ingesteld. In de online omgeving bie-
den deze informatieplichten van de richtlijn consu-
mentenrechten een aanvulling op die van de richt-
lijn e-commerce.

Het is overigens wenselijk aan het informatiefor-
mulier voor online handelaren behalve vragen over
de informatieplichten voortvloeiende uit de richt-
lijn consumentenrechten ook de genoemde uit art.
6:227b lid 1 sub a en c BW toe te voegen. Ook in de
jurisprudentie van de laatste tijd kom ik zaken te-
gen waarbij ik denk dat de ambtshalve toetsing aan
deze bepalingen een toegevoegde waarde zou kun-
nen hebben. Een voorbeeld is een uitspraak van de
rechtbank Amsterdam van 14 mei 2020 waarbij het
bedrijf Nutsservices BV niet alleen niet kan aanto-
nen dat aan de informatieplichten is voldaan, maar
waarbij men ook de indruk krijgt dat de handelaar
zijn standaardprocedure niet op orde heeft.35 Op
deze uitspraak kom ik in paragraaf 6 terug.

De conclusie hier is dat in het geval een online han-
delaar bij een verstekzaak niet kan aantonen dat de
consument tijdig en transparant langs de informa-
tie is geleid, de rechter het causale verband tussen
de schending van de informatieplicht en het sluiten
van de overeenkomst moet veronderstellen en, be-
halve als de handelaar tegenbewijs levert, de over-
eenkomst (volledig) moet vernietigen en dus de vor-
dering tot betaling (volledig) moet afwijzen.36

In paragraaf 5.3 ga ik verder in op de vele juris-
prudentie37 waarin niettegenstaande het oordeel dat
niet kan worden aangetoond dat de consument op
transparante wijze naar de precontractueel te ver-
schaffen informatie wordt geleid, de vordering toch
geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. In deze uit-
spraken wordt vaak enerzijds geconstateerd dat niet
aantoonbaar aan de consument de precontractuele

34. Vergelijk over de verhouding tussen deze twee normen:
Thijsen TvC 2019, a.w. noot 26, p. 71-79. Hij bepleit
juist om deze reden ook bewijslastomkering voor art.
6:193j BW bij de schending van informatieplichten ex art.
6:230m BW bij schending van informatieplichten die van
invloed zijn bij de wilsvorming. Zie ook Neppelenbroek
2019, a.w. noot 26, p. 212.

35. Rb. Amsterdam 14 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2604.
36. Aldus ook: Loos en Pavillon 2020, a.w. noot 10, p. 2131.
37. Goeddeels hierboven weergegeven in noot 31 en 32.
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informatie wordt verschaft, maar wel (geheel of ge-
deeltelijk) aan de plicht om deze informatie achteraf
te bevestigen op een duurzame drager (art. 6:230v lid
7 BW). De vraag is daar of dat wat uitmaakt voor de
hier getrokken conclusie dat volledige vernietiging
op haar plaats is.

4.3. Volledigheid

Als tijdig en transparant naar informatie als bedoeld
in art. 6:230m en 6:230v lid 1-4 BW is verwezen, dan
kan het nog zo zijn dat de handelaar niet helemaal
volledig is. Stel dat een rechter in een verstekzaak
constateert dat alle informatie is gegeven behalve die
over de mogelijkheid van toegang tot buitengerech-
telijke geschilbeslechtingsprocedures (art. 6:230m
lid 1 sub t BW), terwijl de handelaar daar wel bij is
aangesloten. Moet de rechter vanwege deze schen-
ding de overeenkomst vernietigen en de vordering
afwijzen?

Het antwoord is neen. Hier moet een onderscheid
worden gemaakt naar informatie die essentieel is
voor de wilsvorming van de consument en andere
informatie, die er eerder toe dient om het de con-
sument mogelijk te maken om hem te herinneren
aan de mogelijkheid om zijn rechten te handhaven.
Dat laatste is bij de informatie in art. 6:230m lid 1
sub t BW bijvoorbeeld het geval. Een omdraaiing
van de bewijslast voor het causaal verband tussen
deze schending van de informatieplicht en het aan-
gaan van de overeenkomst is dan niet op haar plaats
(art. 6:193j lid 3 BW).38 Dat betekent dat de rechter
deze schending bij verstekzaken zonder privaatrech-
telijke gevolgen kan laten.39 In zaken waarbij op te-
genspraak wordt beslist, moet de consument bijzon-
dere omstandigheden naar voren brengen wil hij het
causaal verband aan kunnen tonen. Er moet dan bij-
voorbeeld blijken dat deze informatie door de consu-
ment specifiek is opgevraagd maar door de hande-
laar is achtergehouden.

Loos en Pavillon hebben voorgesteld om in art.
6:230m het in lid 1 bepaalde onder a, b, e, h, o, r
en s BW aan te merken als essentiële informatie.40

De schending van een van die items moet volgens
hen bij de ambtshalve toepassing leiden tot bewijs-
lastomkering voor wat betreft het causale verband
tussen de schending en het sluiten van de overeen-
komst. De informatie die buiten deze essentiële
informatie valt, mag wat hen betreft ook aan de
algemene voorwaarden worden toegevoegd. Ik zou

38. Loos en Pavillon 2020, a.w. noot 10, p. 2131.
39. De sanctionering moet dan komen van de bestuursrech-

telijke ACM, die bijvoorbeeld boetes kan opleggen.
40. Loos en Pavillon 2020, a.w. noot 10, p. 2131. Bij mijn stu-

denten van het vak Elektronisch contractenrecht inmid-
dels bekend als het ‘abehors-criterium’. Ik heb half ok-
tober aan de 147 deelnemers een tentamenvraag gesteld
waarbij de studenten moesten ‘abehorsen’. Een student
die kennelijk heel goed naar mijn hoorcollege heeft ge-
luisterd, heeft ‘geabehoprst’.

voor online overeenkomsten art. 6:230m lid 1 onder
p BW aan dit rijtje willen toevoegen, aangezien dit
onderdeel in art. 6:230v lid 2 BW wordt genoemd
als informatie die tijdens het bestelproces in het oog
moet springen.41

Uit de rechtspraak die is behandeld aan het eind van
paragraaf 4.2 bleek dat de rechter de overeenkomst
niet snel volledig wenst te vernietigen wegens schen-
ding van de plicht om de informatie op transparante
wijze of tijdig te verstrekken. Dit is ook zo bij het ge-
valtype dat de informatie niet volledig is verstrekt.

Als illustratie kan een bondige uitspraak van de
Noord-Hollandse kantonrechter dienen.42 De han-
delaar in deze casus, powerpeers BV, kon hier ter sta-
ving van het voldoen aan de precontractuele infor-
matieplicht alleen een paar printscreens voorleggen
waaruit vervolgens niet bleek dat aan de informa-
tieplichten ex art. 6:230m lid 1 onder c, e, g, h, en o
BW was voldaan. Dit zou naar de maatstaf van Loos
en Pavillon ruimschoots genoeg moeten zijn voor
de gehele vernietiging van de overeenkomst, maar
de rechter komt niet verder dan een afwijzing voor
25%.De motivering van deze rechter is kenmerkend
voor een groot aantal vergelijkbare zaken waarbij de
vordering gedeeltelijk wordt toegewezen. De afwe-
ging en het subtiele resultaat worden ingegeven door
de wens om recht te doen aan de eis dat de maatrege-
len bij de schending van de informatieplichten zoals
voorgeschreven in art. 24 van de richtlijn consumen-
tenrechten ‘doeltreffend, afschrikkend en evenredig’
moeten zijn. Enerzijds vindt de rechter dat er wel ge-
volgen moeten zijn verbonden aan het (in dit geval)
gedeeltelijk niet voldoen aan de precontractuele in-
formatieplichten. Anderzijds zou volgens de rechter
een volledige afwijzing niet ‘evenredig’ zijn.43 Met
Loos en Pavillon sta ik hier een hardere lijn voor: de
essentiële informatie moet er simpelweg zijn en an-
ders is de overeenkomst vernietigbaar. Dit heeft tot
gevolg dat de rechter de vordering volledig moet af-
wijzen.44

5. Postcontractuele informatieplicht

5.1. Bevestiging op een duurzame drager

In deze paragraaf ga ik er vooralsnog vanuit dat de
handelaar in de precontractuele fase heeft voldaan
aan de verplichting om de consument tijdig informa-
tie te verschaffen op de in art. 6:230m en art. 6:230v

41. Loos en Pavillon stellen voor om de sanctionering van
die bepaling te laten plaatsvinden door het buiten toe-
passing laten van het beding, Loos en Pavillon 2020, a.w.
noot 10, p. 2133.

42. Rb. Noord-Holland 22 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3156.

43. Rb. Noord-Holland 22 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3156, r.o. 2.4.

44. In paragraaf 5.3 kom ik over deze afweging nog eens over
te spreken voor de situatie dat niet of niet volledig aan
de precontractuele informatieplicht is voldaan, maar wel
aan de postcontractuele informatieplicht.
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lid 1-4 BW genoemde wijze. De consument heeft dus
geïnformeerd tot een beslissing kunnen komen voor
de online aanschaf.

Dan zijn we er echter nog niet. De handelaar moet
ingevolge art. 6:230v lid 7 BW onder meer alle rele-
vante informatie genoemd in art. 6:230m lid 1 BW
ook nog bevestigen op een duurzame drager. Bij een
koop op afstand moet deze duurzame drager uiter-
lijk op het moment van (feitelijke) levering aan de
consument ter beschikking staan. Bij diensten op
afstand is dat moment uiterlijk voor de uitvoering
van die dienst. Aan de informatieplicht mag ech-
ter ook eerder worden voldaan. Uit art. 6:230v lid
1 BW blijkt dat de precontractuele informatieplicht
ook per duurzame drager kan worden uitgevoerd.
In dat geval heeft de consument al de beschikking
over een te bewaren document en is later opsturen
van dezelfde informatie niet meer nodig. Een ander
moment dat gebruikt kan worden, is dat van de ont-
vangstbevestiging die vereist kan zijn op grond van
art. 6:227c lid 2 BW.

In art. 6:230g lid 1 sub h BW is de term ‘duurzame
drager’ gedefinieerd. Het gaat erom dat de consu-
ment persoonlijk in staat moet zijn de informatie
op te slaan en te bewaren zonder dat hij bang hoeft
te zijn dat de inhoud zal veranderen. Een papieren
brief voldoet aan deze definitie. Wanneer een con-
sument een zaak koopt in een webshop, dan zal hij
bij de levering van de zaak mogelijk een brief krij-
gen waarin alle informatie is bevestigd. De informa-
tie kan ook gegeven zijn in een bijlage bij de bevesti-
gingsmail. Als een consument een dienst op afstand
aangaat, dan ligt de weg van de e-mail met bijlage
voor de hand.

In de zaak Content Services krijgt het Hof van Justitie
van de EU de vraag voorgelegd of de handelaar kan
volstaan met het vermelden van de gegevens op de
website.45 Het hof beslist hier dat niet kan worden
gezegd dat de gegevens door de handelaar zijn ver-
zonden en dus ook niet door de consument zijn ont-
vangen. Normaliter kunnen websites dus ook niet
dienen als duurzame drager. Wel creëert het Hof
een kleine opening om een website waar men via
een account moet inloggen te zien als een duurzame
drager. Daarbij wordt gewezen op ontwikkelingen
waarbij op een website een met technische bescher-
mingsmaatregelen omringd digitaal ‘kluisje’ wordt
gemaakt voor de consument waarin zich de voor de
specifieke transactie relevante informatie bevindt.
In het geval van Content Services is van een dergelijke
geavanceerde website geen sprake.

In een recenter arrest lijkt het Hof van Justitie de mo-
gelijkheden nog wat ruimer te zien, nu daarin een
e-mailboxsysteem van een bank waar de klant via
zijn account moet inloggen, als een duurzame dra-
ger wordt aangemerkt. Hier wordt wel een dubbele
voorwaarde gesteld. In lijn met het arrest Content

45. HvJ EU 5 juli 2012, C-49/11.

Services moet de aan de consument gerichte infor-
matie duurzaam en ongewijzigd raadpleegbaar zijn,
zonder dat de handelaar of de beheerder van de web-
site de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. Verder
moet de consument door een actieve gedraging op de
hoogte worden gesteld dat er een bericht ontvangen
is en moet hij dit op zijn account kunnen raadple-
gen.46

In de meerderheid van de recente jurisprudentie
blijkt dat, als de duurzame drager ter sprake komt,
de informatie (al dan niet volledig) via een e-mail
wordt verstrekt.47 Maar bij sommige bedrijven
wordt gewerkt met een shopping account. De vraag
is dan of deze kan worden aangemerkt als een duur-
zame drager via welke in de zin van art. 6:230v lid
7 BW de te bevestigen informatie aan de consument
wordt verstrekt.48 Met name de uitspraken waarbij
aan de inhoudelijke beoordeling van de accounts bij
bol.com wordt toegekomen, springen eruit.

De rechtbank Overijssel liet zich er vrij eenvoudig
van overtuigen dat het account bij bol.com dient
als duurzame drager. De rechter constateerde dat
alle relevante informatie eenvoudig toegankelijk op
het account staat en dat het account ‘ongewijzigd
blijft’.49 De rechtbank Noord-Holland staat in de
zaak van 6 mei 2020 kritischer tegenover de kwalifi-
catie, maar laat zich uiteindelijk door Bol.com ervan
overtuigen dat de accounts kunnen worden aange-
merkt als duurzame drager. In de eerste plaats acht
de rechter de accounts ‘duurzaam raadpleegbaar’:
een account wordt pas gedeactiveerd als de consu-
ment gebruik maakt van zijn ‘recht op vergetelheid’,
als er zeven jaar geen gebruik meer van wordt ge-
maakt of als sprake is van fraude.50 In de tweede
plaats acht de rechter de procedures van Bol.com ter
voorkoming van de wijziging van de accounts vol-
doende betrouwbaar. Het volgende is overtuigend
voor de rechter:

46. HvJ EU 25 maart 2017, C-375/15, TvCo 2017/4 m.nt. Schaub
(Bawag/Verein für Konsumenteninformation).

47. Dit beeld komt bijvoorbeeld naar voren uit veel van de
uitspraken, genoemd in noot 29 en 30.

48. De uitspraken waarin het account van de handelaar
als duurzame drager meer of minder expliciet naar vo-
ren komt, zijn: Rb. Overijssel 4 juni 2019, ECLI:NL:
RBOVE:2019:4958 (Basic Fit); Rb. Amsterdam 28 oktober
2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7986 (Bol.com); Rb. Overijs-
sel 11 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:578 (Zalando);
Rb. Overijssel 4 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:
442 (Bol.com); Rb. Noord-Holland 6 mei 2020, ECLI:NL:
RBNHO:2020:3342 (Bol.com); Rb. Noord-Holland 3 juni
2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3509 (Zalando); Rb. Amster-
dam 19 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3086 (Bol.com).
Alhoewel de vraag over accounts niet een inhoudelijke
rol lijkt te spelen in de casus die heeft geleid tot de uit-
spraak van de rechtbank Noord-Nederland van 29 sep-
tember 2020, is over dit onderwerp wel een prejudiciële
vraag aan de Hoge Raad gesteld (zie kader na dit artikel).

49. Rb. Overijssel 4 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:442,
r.o. 2.8.

50. Rb. Noord-Holland 6 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3342, r.o. 2.5.
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“Bol.com merkt nog op dat alle mutaties van het
e-mailadres in de systemen worden bijgehou-
den, evenals de acties die uitgevoerd zijn op het
account, zoals blokkeren of weer open zetten. Het
zonder rechtsgeldige reden ‘op zwart zetten’ van
een account behoort niet tot de mogelijkheden.
Mutaties in onderliggende IT-systemen zijn uit-
sluitend in theorie mogelijk. Alleen het speci-
fieke bevoegde IT-team dat ook verantwoorde-
lijk is voor het onderhouden van het IT-systeem,
kan dat doen. Om misbruik te voorkomen, wor-
den wijzigingen in de programmatuur en ac-
ties vastgelegd en zijn deze op naam te herleiden
naar de betreffende IT-medewerker.” 51

Op grond van deze omstandigheden mag de rechter
naar mijn mening het account niet aanmerken als
een duurzame drager. In de eerste uitspraak liet de
rechter zich kennelijk overtuigen door de belofte van
Bol.com dat deze het account niet zal wijzigen. Bij de
tweede uitspraak liet de rechter zich overtuigen door
de belofte van Bol.com dat deze het account niet mag
wijzigen. Maar dat ‘zullen’ en ‘mogen’ behoren niet
de doorslag te geven. Het moet zo zijn dat Bol.com
de gegevens in het account niet kan wijzigen, bijvoor-
beeld door middel van een elektronische verzegeling
van de informatie in de zin van art. 3 onder 25 van
de eidas-verordening. Ik sluit mij dan ook aan bij de
opvatting van Braspenning, dat de methode van de
e-mail met bijlage valt te prefereren.52 Ook Bol.com
zal dus, bijvoorbeeld bij de bevestiging van de bestel-
ling, de relevante informatie moeten opsturen.

5.2. Sanctionering

Voor de schending van de postcontractuele informa-
tieplichten ex art. 6:230v lid 7 vinden we wederom
geen concrete sancties in de wet. Nu is het aange-
wezen om te kiezen voor de sanctie dat de consu-
ment nakoming kan vorderen (art. 3:296 BW) en uit-
eindelijk de overeenkomst mag ontbinden als de in-
formatie niet alsnog wordt verstrekt (art. 6:265 BW).
De in de literatuur ook naar voren gebrachte opvat-
ting dat bij schending de geldigheid van de overeen-
komst sowieso met terugwerkende kracht kan wor-
den aangetast, zonder dat aan de handelaar de moge-
lijkheid wordt gegeven om alsnog na te komen, gaat
naar mijn mening in dit geval te ver.53 Hier gaat
het immers niet om het ontbreken van informatie
om tot een overeenkomst te kunnen komen, maar
om een ontbrekend (en alsnog aan te vullen) dos-
sier.54Hierdoor is dit niet een informatieplicht die
een rechter in een verstekzaak ambtshalve heeft te
toetsen.

51. Rb. Noord-Holland 6 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3342, r.o. 2.6.

52. Braspenning TvC 2020, a.w. noot 8, p. 108.
53. Schaub gaat net als bij de precontractuele informatie-

plicht ook in dit geval uit van vernietigbaarheid ex art.
3:40 lid 2 BW. Zie Schaub SEW 2014, a.w. noot 27, p. 449.
In de jurisprudentie is deze sanctionering onder andere
toegepast in: Rb. Overijssel 4 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:
2019:4958.

54. Over de dossierfunctie in dit verband: Tigelaar 2015, a.w.
noot 32, onder 4.

5.3. De bevestiging na een niet transpa-
rante verstrekking

Tot nu toe ben ik ervan uitgegaan dat wel aan de
precontractuele – maar niet aan de postcontractu-
ele informatieplicht is voldaan. Als namelijk niet
aan de precontractuele informatieplicht is voldaan
(althans als het gaat om essentiële informatie), dan
moet de rechter de overeenkomst vernietigen en is
hij klaar. Dit betekent dat ik mij zeer kritisch opstel
tegenover een grote hoeveelheid uitspraken waarbij
de toetsing van de informatieplicht ex art. 6:230m
en 6:230v lid 1-4 gecombineerd wordt met de toetsing
van art. 6:230v lid 7 BW.55

Naar mijn mening mag de constatering dat niet aan
de precontractuele informatieplicht is voldaan, niet
worden ‘gecompenseerd’ met de constatering dat
aan de postcontractuele informatieplicht geheel of
gedeeltelijk wel is voldaan. Om het eens ‘schools’ uit
te drukken: een vier voor precontractueel kan niet
worden opgehaald door een acht voor postcontrac-
tueel. Toch zijn er vele uitspraken waarbij de vorde-
ring onterecht geheel of gedeeltelijk wordt toegewe-
zen.

Als een (wel erg verkeerd) voorbeeld uit vele moge
de Amsterdamse uitspraak inzake Capaccs Invest
dienen.56 Enerzijds constateert de rechter in deze
zaak dat de handelaar alle precontractuele informa-
tie in de ‘kleine lettertjes’ heeft verstopt. Dit ge-
brek aan transparantie zou naar mijn mening aan-
leiding moeten zijn om de overeenkomst ambtshalve
te vernietigen en de vordering af te wijzen. Vervol-
gens constateert de rechter dat de bevestiging ex art.
6:230v lid 7 BW ‘bij lange na’ niet alle informatie
van art. 6:230m lid 1 BW bevat. Als sanctionering
hiervoor … wijst de rechter de vordering volledig toe.
Hier wint de irritatie van de rechter dat de consu-
ment iets heeft gekocht zonder er voor te betalen het
naar mijn mening veel te eenvoudig van de nood-
zaak de handelaren te houden aan dwingend, Euro-
pees consumentenrecht. Hierbij maakt het niet uit
of het gaat om een (eenmalige) koop of een (voortdu-
rende) dienst. Essentiële precontractuele informatie
is nu eenmaal essentiële precontractuele informa-
tie. De behoefte om hier naar een afweging te zoe-
ken is niettemin wel invoelbaar. Om bij de casus van
29 september te blijven: komt de consument daar
niet erg gemakkelijk weg met zijn wanbetaling voor
het ‘Douchepaneel Enna met mengkraan’? Hierover
twee opmerkingen.

In de eerste plaats heeft de Europese wetgever tot
op microniveau de manier van werken van de on-
line handelaar willen reguleren, omdat hij een goede
wilsvorming bij de consument juist ook in deze con-
tractomgeving essentieel acht. Met inachtneming
van art. 24 van de richtlijn consumentenrechten, dat

55. Waarvan een groot deel is genoemd onder noot 29 en 30.
56. Rb. Amsterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3102.
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stipuleert dat de sanctionering ‘passend, doeltref-
fend en afschrikkend’ moet zijn, is het mijn overtui-
ging dat de subtiele rechtspraak passend probeert te
zijn, maar daarmee teveel afbreuk doet aan de doel-
treffendheid. Zo min als consumenten voor wanbe-
taling moeten worden ‘beloond’, moeten online han-
delaars worden ‘beloond’ voor een wazige of onvolle-
dige informatievoorziening in de online contractom-
geving.

Ten tweede is het niet zo dat de consument na
ambtshalve vernietiging het onbetaalde mag hou-
den.57 Toegepast op de zaak over de mengkraan
geldt het volgende. Uit het bij de kantonrechter
ingeleverde informatieformulier blijkt kennelijk
onvoldoende dat de consument afdoende essentiële
informatie heeft verkregen. Vanwege de vernieti-
ging van de overeenkomst is met terugwerkende
kracht geen rechtsgrond te vinden voor de betaling
van het geldbedrag en moet de betalingsvordering
dus worden afgewezen. Met deze vernietiging is
echter tegelijkertijd de titel voor de overdracht van
de mengkraan weggevallen (art. 3:53 jo. 3:84 lid 1
BW). Dit levert de handelaar de rechtsgrond op om
het onverschuldigd afgeleverde (art. 6:203 BW) te
revindiceren (art. 5:2 BW).

6. Naar een professionele invulling van de
online contractomgeving

6.1. De professionele handelaar

Van de handelaar wordt professionaliteit ver-
wacht. Bij het ontwerpen van de webwinkel moet
daarom worden nagedacht over de flow van het
e-commercesysteem. De handelaar moet het micro-
management van onder andere de regels van art.
6:230m en v BW inbouwen in het ontwerp voor de
website. Men kan dat uitdrukken als consumer law
by design. Daarbij moet het commerciële belang om
de consument zo min mogelijk te willen lastigvallen
met juridisch geneuzel, wijken voor het voldoen
aan de regels. Bij deze professionaliteit hoort dat
de consument op het juiste moment met de juiste
informatie wordt geconfronteerd.

De professionaliteit van de online handelaar houdt
hier niet op. Als deze op een effectieve manier een
vordering wil voorleggen aan de rechter, dan zal het
e-commercesysteem de transactie met de verschafte
informatie ook in een later stadium aan de rechter
moeten kunnen tonen. Dit is wat misging in de in pa-
ragraaf 4.2 behandelde zaak betreffende handelaar
Nutsservices BV.58 In die zaak ging de handelaar er-
van uit dat als de transactie was verricht, een streep
ging door alle gegevens over de transactie. Maar het
wordt natuurlijk wel lastig als je zonder gegevens
een vordering moet instellen.

57. Zie de nadere uitwerking van de afwikkeling van deze
vordering: Loos en Pavillon NJB 2020, a.w. noot 10 pa-
ragraaf 4.

58. Rb. Amsterdam 14 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2604.

Toch is het ook denkbaar dat een vordering wordt
toegewezen ondanks het feit dat geen bewijsmateri-
aal kan worden voorgelegd van het concreet plaats-
gevonden transactieproces. De rechter moet het dan
in de eerste plaats uiteraard wel voldoende aanne-
melijk achten dat tussen deze handelaar en deze
consument dit contract online is gesloten. Vervol-
gens moet de rechter het gezien de standaardproce-
dures in de elektronische bestelomgeving voldoende
aannemelijk achten dat aan de relevante informa-
tieplichten is voldaan. Een interessante zaak waar-
bij de rechter oordeelde dat aan de informatieplich-
ten is voldaan betreft die inzake NS Reizigers BV.59

In deze verstekzaak kon NS Reizigers aantonen dat
met een zekere consument een abonnement is geslo-
ten voor een ‘NS Flex Altijd Vrij’ abonnement. De
blik van de rechter wordt onmiddellijk gericht naar
art. 6:230v lid 2 en lid 3, die bij online overeen-
komsten voor personenvervoer van toepassing zijn
(art. 6:230h lid 5 BW). Er konden geen documenten
of schermafdrukken van de concrete bestelling wor-
den getoond. Door middel van een aan de rechter
gepresenteerde voorbeeldbestelling raakte de rech-
ter er echter van overtuigd dat ook bij de kenne-
lijk in het verleden aangegane bestelling de beno-
digde informatie gegeven zal zijn geweest.60 Bij een
e-commercesysteem waarbij standaardbestellingen
worden verricht, zoals bij het systeem van de NS,
zal het wel makkelijker aantoonbaar zijn dat aan de
informatieplichten over de inhoud van de overeen-
komst is voldaan dan wanneer via een website indi-
vidueel bepaalde zaken of op de persoon aangepaste
diensten worden aangeboden.

Een voorbeeld waarbij de handelaar juist zeer uit-
bundig de transactie uit het verleden tevoorschijn
kon toveren betrof een van de zaken rond Bol.com,
reeds kritisch besproken in paragraaf 5.1.61 In deze
zaak moest de rechter over de streep worden ge-
trokken voor een positief antwoord op de vraag of
een account kan dienen als duurzame drager. In
r.o. 2.5 van de uitspraak releveert de rechter het
feit dat Bol.com een willekeurige, twaalf jaar oude,
geanonimiseerde bestelling uit het systeem kon ha-
len. Wat een contrast met het systeem van Nuts-
services, dat zijn eigen sporen onmiddellijk uitwiste!
Men kan hierin een voor de handelaar effectief e-
commercesysteem zien. Stel dat de handelaar het

59. Rb. Noord-Holland 29 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3207.

60. Rb. Noord-Holland 29 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3207, r.o. 2.7: ‘De kantonrechter is van oordeel dat hier-
mee voldoende is gesteld en gebleken dat de eisende par-
tij de wettelijke precontractuele informatie bij de bestel-
lingen die de consument plaatst, heeft verstrekt. Dat de
eisende partij niet de schermafdrukken van de bestelling
van de gedaagde partij heeft overgelegd, maakt dit oor-
deel niet anders. De eisende partij heeft voldoende on-
derbouwd gesteld dat het bestelproces en de informatie-
verstrekking bij elke online bestelling, en dus ook die van
gedaagde partij, op eenzelfde wijze verlopen. Haar web-
site is, zo blijkt, op die manier ingericht.’

61. Rb. Noord-Holland 6 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:
3342.
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account voorziet van een elektronische verzegeling
waardoor deze kan dienen als duurzame drager in
de zin van art. 6:230g lid 1 onder h BW. Is er dan niet
in ultimo sprake van consumer law by design?62

6.2. De professionele rechter

Ook van de rechter mag professionaliteit worden
verwacht. In vele uitspraken is te lezen dat het in-
gevulde informatieformulier van schermafdrukken
vergezeld moet gaan. In het huidige tijdsgewricht
vind ik het opvallend dat de rechter kennelijk nog
steeds in een zo papieren werkelijkheid leeft. Ik kan
mij voorstellen dat het gehannes met schermafdruk-
ken voor handelaars en hun juridische ondersteu-
ners een doorn in het oog is. Het is echter ook de
vraag of een rechter die zich niet oefent in het weg-
wijs worden in de virtuele, interactieve omgeving
een optimale beoordeling kan geven of aan de infor-
matieplicht is voldaan.63 Op papier kan er bijvoor-
beeld een link naar een andere plek op de website
lijken te staan, maar de rechter kan niet op het pa-
pier klikken om te zien of achter de link inderdaad
de beweerdelijke informatie staat. Uitspraken waar-
bij de rechter zich kennelijk over de werking van de
elektronische bestelomgeving heeft gebogen of heeft
doen informeren, hebben wat mij betreft dan ook de
grootste motiverende kracht, los van de vraag of ik
het met de inhoud van de motivering kan instem-
men.

7. Slot

De rechtelijke beoordeling van informatieplichten
bij de online overeenkomst op afstand heeft een
enorme boost gekregen sinds de rechtbanken van de
handelaars ook bij verstekzaken eisen dat zij aanto-
nen dat zij aan die informatieplichten hebben vol-
daan. Bepaald niet altijd dragen de online handela-
ren voldoende aan om deze ambtshalve beoordeling
mogelijk te maken. In dat geval strandt de vordering
wegens strijd met de procesrechtelijke stelplicht (art.
21 jo. art. 111 Rv).

Indien niet kan worden aangetoond dat transparant,
tijdig of volledig naar essentiële informatie, bedoeld
in art. 6:230m lid 1 en 6:230v lid 1-4 BW is verwezen

62. De vraag of er dan wel privacy by design is, valt buiten de
reikwijdte van deze bijdrage. Ik werp hier enkel op dat
het feit dat bol.com kennelijk nog twaalf jaar oude trans-
acties uit het systeem kan halen op mij niet erg privacy
friendly overkomt.

63. Het is overigens het andere uiterste als de handelaar zegt:
‘Kijk maar op internet’. Ik kan me de rechterlijke reac-
tie wel voorstellen in Rb. Overijssel 28 mei 2019 ECLI:
NL:RBOVE:2019:4960: ‘Niet is gebleken echter dat alle in
artikel 6:230m BW genoemde informatieverplichtingen
ook daadwerkelijk zijn te raadplegen op de website. Basic
Fit heeft slechts een link genoemd, maar niet uiteenge-
zet waar welke informatie te vinden is. Het is niet aan de
kantonrechter om dit uit te zoeken. Basic Fit heeft haar
stelling onvoldoende onderbouwd.’

dient de rechter de overeenkomst te vernietigen en
de vordering volledig af te wijzen. De grondslag hier-
voor is art. 6:193d jo. art. 6:193j lid 3 BW, waarbij de
bewijslast voor ontbreken van een causaal verband
tussen de schending van de informatieplicht en het
aangaan van de overeenkomst, berust bij de hande-
laar. De rechter zal bij zichzelf de neiging moeten
onderdrukken om de consument in dat geval toch te
willen straffen omdat die bijvoorbeeld een gekocht
product onbetaald heeft behouden door de vorde-
ring toch al dan niet gedeeltelijk toe te wijzen.

Schending van de informatieplicht betreffende niet-
essentiële informatie alsmede de schending van de
postcontractuele informatieplicht ex art. 6:230v lid
7 BW wordt niet ambtshalve via de privaatrechte-
lijke weg gesanctioneerd. Dit staat niet aan een kri-
tisch oordeel in de weg over rechterlijke uitspraken
over accounts die als duurzame drager worden aan-
gemerkt, terwijl de handelaar wel de mogelijkheid
heeft om de inhoud van die accounts aan te passen.

De handelaar die op een professionele wijze de con-
tractomgeving benadert, zal bij het ontwerp ervan
reeds rekening moeten houden met de eisen die het
dwingendrechtelijke consumentenrecht aan de om-
geving stelt. Met andere woorden: het consumenten-
recht moet by design worden verwerkt. Tegelijker-
tijd geldt: de rechter die het best doordringt in de in-
teractieve werking van de contractomgeving zal het
best gemotiveerde oordeel kunnen geven over de ju-
ridische kwaliteit ervan.
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Figuur 1
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