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Dwingend consumentenrecht en 
de overgang naar een circulaire 
economie: het mes snijdt aan twee 
kanten
Charlotte Pavillon*

De Europese Commissie ziet in een toename van de dwingend
rechtelijke consumentenbescherming een manier om de in de 
Green Deal aangekondigde ‘groene transitie’ te bewerkstelligen. 
De relatie tussen dwingendrechtelijke bescherming en de 
overgang naar een circulaire economie is echter minder eenduidig 
dan de Commissie doet voorkomen. Dwingend consumentenrecht 
– denk aan het herroepingsrecht – staat de overgang naar een 
circulaire economie ook wel degelijk in de weg.

Ten geleide
In 2020 beschreef ik in dit tijdschrift hoe 
consumenten door geschillencommissies 
soms worden verplicht tot een bijdrage in 
de afsluitingskosten van een fysieke gas
aansluiting of in de herstelkosten van een 
nonconform product.1 In beide gevallen 
staat deze bijdrage niet slechts op gespan
nen voet met dwingend consumentenrecht, 
maar ook met het streven naar duurzaam
heid: de consument wordt aldus ontmoe
digd de energietransitie respectievelijk de 
overgang naar een circulaire economie te 
helpen bewerkstelligen.

Op 30 maart 2022 publiceerde de Euro
pese Commissie een richtlijnvoorstel met 
de veelbelovende titel ‘Proposal amending 
Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU 
as regards empowering consumers for the 
green transition through better protection 
against unfair practices and better infor
mation’.2 De voorgestelde richtlijn beoogt 
de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/
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leraar privaat recht, in het bijzonder 
consumentenrecht, aan de Rijksuni
versiteit Groningen. Deze bijdrage 
is in ruime mate gebaseerd op haar 
eind 2021 uitgebrachte Preadvies 
voor de Vereniging voor Burgerlijk 
Recht: C.M.D.S. Pavillon, ‘Herijking 
van consumentencontractenrecht: 
duurzaamheid als nieuw ijkpunt?’, 
in: C.M.D.S. Pavillon & W.H. van 
Boom, Privaat rechtelijke bescher-
ming herijkt (Preadviezen Neder
landse Vereniging voor Burgerlijk 
Recht), Zutphen: Uitgeverij Paris 
2021. In deze bijdrage is rekening 
gehouden met de ontwikkelingen 
t/m 1 mei 2022.

1 C.M.D.S. Pavillon, ‘Als consument 
je recht halen bij een geschillen
commissie: goed(koop), maar kan 
beter’, AA 2020, afl. 2, p. 202203 
(AA20200199).

2 COM(2022)143 final.

EU) en de Richtlijn oneerlijke handelsprak
tijken (2005/29/EG) uit te breiden opdat 
de consument beter beschermd is tijdens 
de overgang naar een circulaire economie 
en hier actief aan kan bijdragen. Concrete 
aanvullingen betreffen informatieverplich
tingen inzake duurzaamheidsaspecten en 
verboden op nietduurzame handelspraktij
ken. Deze dwingendrechtelijke verplichtin
gen en verboden worden opgelegd aan de 
professionele partij en komen de consu
mentenbescherming ten goede. 
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De Commissie ziet in een toename van 
de consumentenbescherming een manier 
om de in de in 2020 aangekondigde Green 
Deal3 voorgenomen ‘groene transitie’ te be
werkstelligen. De relatie tussen dwingend
rechtelijke bescherming (paragraaf 1) en 
de beoogde overgang naar een circulaire 
economie (paragraaf 2) is echter minder 
eenduidig dan dit richtlijnvoorstel doet 
voorkomen. Hoewel de bijdrage van die be
scherming aan de transitie aannemelijk is 
(paragraaf 3) en, zo blijkt uit het voorstel, 
verder kan worden versterkt (paragraaf 4), 
staat dwingend consumentenrecht de 
overgang naar een circulaire economie ook 
in de weg (paragraaf 5), hetgeen vraagt om 
een bijstelling van bestaande regels (para
graaf 6). Deze ambivalente relatie wordt 
(vooralsnog) miskend (paragraaf 7).

1 Dwingendrechtelijke consumenten
bescherming
De contractsvrijheid, een van de funda
menten van de markteconomie en een 
beginsel dat ten grondslag ligt aan het 
Europese kooprecht,4 bestaat bij gratie 
van de partijautonomie. Soms staat die 
contractsvrijheid de optimale verdeling 
van schaarse goederen evenwel in de weg; 
denk bijvoorbeeld aan mededingingsver
storende kartelafspraken. In een dergelijk 
geval kan de individuele partijautono
mie van beide partijen worden beknot 
omwille van het publieke belang van de 
vrije concurrentie. Soms staat als gevolg 
van informatieasymmetrie en machtson
gelijkheid de autonomie van kwetsbare 
contractspartijen onder druk. Om oneven
wichtige contrac tuele verhoudingen te 
herstellen, beteugelt de (natio nale maar 
ook de Europese) wetgever van oudsher 
het zelfbeschikkingsrecht van de sterke 
partij terwijl hij dat van de zwakkere 
partij – bijvoorbeeld de werknemer of de 
consument – juist versterkt.5 Het inperken 
van de contractsvrijheid geschiedt tot slot 
ook om redenen die geen rechtstreeks ver
band houden met het marktbelang: andere 
publieke belangen als de gezondheid of 
openbare orde kunnen de partijautonomie 
evenzeer begrenzen. Verdedigbaar is dat 
duurzaamheidsbelangen, daar waar zij ra
ken aan de eerbiediging van grondrechten 
zoals het recht op leven of het recht op een 
ongestoord gezinsleven,6 de contractsvrij
heid langs de baan van de goede zeden aan 
banden kunnen leggen.

Onderwerp van deze bijdrage vormt het 
samenstel van regels van Europese origine 
dat de partijautonomie van de professionele 
partij limiteert en die van de consument
wederpartij waarborgt teneinde de ongelijk
heid tussen beide partijen te compenseren. 
Het Europees consumentenrecht streeft 
ernaar om een gelijk speelveld te creëren 
tussen handelaren en om de consument aan 
te moedigen de interne markt te betreden 
en over de grens te contracteren. Genoemde 
regels zijn veelal van semidwingend recht: 
hiervan mag niet worden afgeweken ten 
nadele van de consument.7 Centraal in dit 
betoog staat de vraag hoe dit semidwingend 
consumentenrecht zich verhoudt tot de in de 
Green Deal aangekondigde overgang naar 
een circulaire economie.

Op Europees niveau 
zijn in de loop der jaren 
verschillende initiatieven 
ontplooid die beogen 
ecologische duurzaamheid te 
realiseren door consumptie 
en productiepatronen te 
veranderen. De circulaire 
economie werd ‘prioriteit 
nummer één’ binnen de 
Europese Green Deal

2 De overgang naar een circulaire 
economie
Aandacht voor duurzame consumptie was 
er al in 2008 met het ‘Actieplan inzake 
duurzame consumptie en productie en 
een duurzaam industriebeleid’.8 In 2015 
lanceerde de Europese Unie (EU) een ac
tieplan voor de circulaire economie met als 
titel ‘Maak de cirkel rond’.9 Op Europees 
niveau zijn in de loop der jaren verschil
lende initiatieven ontplooid die beogen 
ecologische duurzaamheid te realiseren 
door consumptie en productiepatronen 
te veranderen. Te denken valt aan het op 
1 januari 2016 ingevoerde verbod op gratis 
plastic tassen. In januari 2019 verscheen 
de Reflection Paper Towards a Sustainable 
Europe by 2030.10 De circulaire economie 
werd ‘prioriteit nummer één’ binnen de Eu
ropese Green Deal. Op 11 maart 2020 ver
scheen het actieplan voor de Green Deal, 
waarin de Commissie onder meer inzet op 

3 Mededeling inzake de Green Deal, 
COM/2019/640 final.

4 Zie de randnr. 30 van de considerans 
bij het Voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende een gemeen
schappelijk Europees kooprecht 
(COM(2011)635).

5 I. Houben, ‘Autonomie in het con
tractenrecht: de bescherming van de 
ondernemer’, AA 2017, afl. 7, p. 603 
(AA20170600) met verwijzing naar 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 
2014/4149; C.J.H. Jansen, ‘Tussen 
autonomie en solidariteit: contracts
vrijheid in de 19e eeuw’, in: M.W. 
Hesselink e.a. (red.), Privaat recht 
tussen autonomie en solidariteit, 
Den Haag: BJu 2003, p. 148.

6 Vgl. Rb. Den Haag 26 mei 2021, 
ECLI: NL: RBDHA: 2021: 5337, JA 
2021/93, m.nt. B.A. KuiperSlende
broek, r.o. 4.4.9 en 4.4.10.

7 Zie bijv. art. 6:230i lid 1; art. 6:236 
en 237, art. 7:6 lid 1 BW. Strijd met 
consumentenrecht leidt anders dan 
strijd met het mededingingsrecht 
of de openbare orde en goede zeden 
slechts tot de vernietigbaarheid van 
de rechtshandeling in kwestie. Door 
de ambtshalve toepassing van deze 
sanctie vervaagt het onderscheid.

8 Mededeling van de Commis
sie over het Actieplan inzake 
duurzame consumptie en productie 
en een duurzaam industriebeleid, 
COM/2008/0397 def. Zie ook http://
ec.europa.eu/environment/eussd/
escp_en.htm.

9 Mededeling van de Commissie, 
‘Maak de cirkel rond – Een EUac
tieplan voor de circulaire economie’, 
COM(2015)614 final.

10 ‘Reflection Paper Towards a 
Sustainable Europe by 2030’, Euro
pese Commissie 30 januari 2019, 
COM(2019)22.

11 Te raadplegen via: http://ec.europa.
eu/environment/circular-economy/
pdf/new_circular_economy_action_
plan.pdf.
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het bestrijden van geplande veroudering, 
op het verstrekken van informatie over 
levensduur en repareerbaarheid van (be
paalde typen) producten en op een effectief 
recht op reparatie.11 Concrete vervolgstap
pen vormen eerdergenoemd richtlijnvoor
stel, dat de eerste twee punten regelt, en 
een publieke consultatie met betrekking 
tot het laatste punt: de ‘Sustainable con
sumption of goods – promoting repair and 
reuse initiative’.12 

De duurzaamheidskenmerken van 
bestaande producten en diensten – zoals 
bijvoorbeeld vervaardiging, levensduur, 
gebruik en hergebruik – zijn voor con
sumenten steeds belangrijker. Door de 
ontwikkeling van op circulariteit geba
seerde bedrijfsmodellen heeft de consu
ment toegang tot nieuwsoortige diensten. 
Verschillende modellen kunnen worden 
onderscheiden al naar gelang hergebruik 
(recyclingbedrijven), verlenging van de 
levensduur (repair shops), het delen (deel
platformen) of het aanbieden als dien
sten13 (leasemaatschappijen) van produc
ten als verdienmodel wordt gehanteerd.14 
Of deze modellen succesvol zullen zijn in 
het bewerkstelligen van de groene tran
sitie, hangt niet slechts af van de vraag 
naar en de toegankelijkheid van dergelijke 
diensten voor consumenten, maar ook 
van de toepasselijke regels van dwingend 
consumentenrecht.15 Gezocht moet worden 
naar de juiste balans tussen rechten en 
plichten van aanbieders en afnemers en 
een eerlijke taak en risicoverdeling.16

3 Dwingend consumentenrecht in 
dienst van circulariteit
Het consumentenrecht bevat vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid tal van ‘con
structieve’ dwingendrechtelijke bescher
mingsregels. Voorop staan de wettelijke 
conformiteitsverplichting van de verkoper 
en het bijbehorende temporele bewijs
vermoeden, dat met de inwerkingtreding 
van de nieuwe kooprichtlijn17 verlengd 
wordt naar één jaar (ontwerpart. 7:18 
lid 2 BW).18 De verkoper dient in te staan 
voor de kwaliteit van zijn producten en de 
conformiteitsnorm wordt veelal ingevuld 
met behulp van de normale levensduur 
van een product.19 Een strikte handhaving 
van de wettelijke garantieverbintenis van 
de koper bevordert die kwaliteit en levens
duur. De consumentkoper beschikt voorts 
over remedies die een bijdrage kunnen 

leveren aan de verduurzaming. Met name 
het recht op herstel is bijzonder gunstig 
vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dat 
hij over zijn rechten moet worden geïnfor
meerd (art. 6:193c lid 1 sub g, 6:230l sub e, 
6:230m lid 1 sub l en m BW), komt een 
dergelijke bijdrage in beginsel ten goede.

Bedingen die het afdwingen 
van groene claims 
belemmeren, kunnen 
dankzij de ‘onredelijk 
bezwarend’norm uit de 
algemene voorwaarden 
worden geschrapt. Ik denk 
hierbij in het bijzonder aan 
exoneratie of verval bedingen 
die de handhaving van 
contractuele duurzaamheids
plichten bemoeilijken en aan 
bedingen die het wettelijk 
recht op herstel beperken

Het verstrekken van informatie aan de 
hand waarvan de consument een geïnfor
meerde keuze kan maken, vormt het meest 
gebruikte dwingendrechtelijke bescher
mingsmechanisme.20 Dankzij het aan de 
schending van informatieplichten en de 
misleidende omissies/oneerlijke handels
praktijken gekoppelde sanctiearsenaal 
(art. 3:40 lid 2 resp. 6:193j lid 3 BW) lijkt 
het op het eerste gezicht goed mogelijk 
om het verstrekken van informatie over 
duurzame kenmerken enerzijds en ge
maakte duurzame beloftes anderzijds af te 
dwingen, ware het niet dat informatie over 
duurzame kenmerken vooralsnog geen deel 
uitmaakt van de lijst met verplichte infor
matie uit de Richtlijn consumentenrechten. 
Bedingen die het afdwingen van groene 
claims belemmeren, kunnen dankzij de ‘on
redelijk bezwarend’norm uit de algemene 
voorwaarden worden geschrapt (art. 6:233 
sub a BW). Ik denk hierbij in het bijzon
der aan exoneratie of vervalbedingen die 
de (private) handhaving van (specifieke) 
contrac tuele duurzaamheidsplichten 
bemoeilijken21 en aan bedingen die het 
wettelijk recht op herstel beperken.22 

Veel van de aangehaalde bescherming 
berust op open normen (‘conform’, ‘mislei
dend’, ‘oneerlijk’, ‘onredelijk bezwarend’). 

12 ‘Call for evidence for an impact 
assessment’, Europese Commissie 
11 januari 2022, Ares(2022)175084, 
te raadplegen via: http://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/13150. 
Daarnaast heeft ook een consultatie 
plaatsgevonden over productregu
lering en de ecodesignregelgeving: 
de ‘Sustainable products initiative’, 
Ares(2020)4754440.

13 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 zo veel mogelijk 
producten. V.V. Agrawal e.a., ‘Is 
Leasing Greener Than Selling?’, 
Management Science 2021, afl. 3 
trekken in een recent onderzoek de 
groene voordelen van leasing in twij
fel. Zie ook A. Tukker, ‘Eight types of 
productservice system: Eight ways 
to sustainability’, Business Strategy 
and the Environment 2004, afl. 4, 
p. 246260.

14 Zie voor een beschrijving van deze 
bedrijfsmodellen: H. Stegeman, 
‘De potentie van de circulaire 
economie’, Rabobank 3 juli 2015, 
http://economie.rabobank.com/
publicaties/2015/juli/de-potentie-
van-de-circulaire-economie/ en A.M. 
Schmidt, ‘Diensten in de circu
laire economie en enkele mogelijke 
privaat rechtelijke belemmeringen’, 
M en R 2017/120, p. 812819.

15 T. Hartlief, ‘De boer en de consument 
als helden in nieuw privaat recht’, 
NJB 2022/91, afl. 2.

16 Vgl. Schmidt 2017, par. 5.1 met 
betrekking tot circulaire duurover
eenkomsten.

17 Richtlijn (EU) 2019/771 betreffende 
bepaalde aspecten van overeenkom
sten voor de verkoop van goederen, 
tot wijziging van Verordening (EU) 
2017/2394 en Richtlijn 2009/22/
EG, en tot intrekking van Richtlijn 
1999/44/EG, PbEU 2019, L 136/2850.

18 Art. 7:18 lid 2 BW spreekt thans 
over een door de verkoper te 
weerleggen vermoeden dat de 
afgeleverde zaak niet aan de over
eenkomst beantwoordt, indien de 
afwijking zich binnen zes maanden 
na aflevering openbaart.

19 C. Drion, ‘Een levensduurlijst voor 
producten’, NJB 2015/294, p. 355.

20 Er is kritiek op het ‘information 
paradigm’ als beschermings
mechanisme: zie bijv. O. BenShahar 
& C.E. Schneider, More Than You 
Wanted to Know: The Failure of 
Mandated Disclosure, Princeton: 
Princeton University Press 2014.

21 Vgl. Rb. Gelderland 28 augustus 
2019, ECLI: NL: RBGEL: 2019: 
5081 (aansprakelijkheidsbeperking 
voor een gebrek aan toegezegde 
duurzaamheid) en HR 27 maart 
2020, ECLI: NL: HR: 2020: 531 
(vervalbeding bij gebreken t.a.v. 
duurzame energievoorziening) en, 
na verwijzing, hof Den Haag 8 juni 
2021, ECLI: NL: GHDHA: 2021: 1657.

22 Pavillon 2020, p. 203.
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De daadwerkelijke toegevoegde waarde 
van die bescherming voor de overgang 
naar een circulaire economie hangt 
derhalve in grote mate af van de manier 
waarop partijen enerzijds en rechter en 
toezichthouder anderzijds invulling geven 
aan genoemde open normen. Het ligt voor 
de hand dat duurzaamheidsoverwegingen 
deze normen in toenemende mate moeten 
inkleuren.

Uitgangspunt is dat de 
consument beter moet 
worden geïnformeerd over 
de groene eigenschappen 
van de door hem af te nemen 
diensten of producten. De 
consumentenbescherming 
wordt aldus opgeschroefd 
omwille van de overgang 
naar een circulaire economie

4 De bijdrage van consumenten
rechten aan de verduurzaming 
vergroten
Op Europees niveau is het vizier thans 
gericht op het vergroten van de bijdrage 
van het consumentenrecht aan de over
gang naar een circulaire economie. De 
Consumentenagenda van november 2020, 
getiteld ‘De weerbaarheid van de consu
ment versterken met het oog op duurzaam 
herstel ’, besteedt hier uitgebreid aan
dacht aan.23 Het recente richtlijnvoorstel 
zet traditiegetrouw in op het verschaffen 
van eerlijke en betrouwbare informatie.24 
Informatieplichten met betrekking tot de 
duurzaamheidsaspecten van producten 
– waaronder bijvoorbeeld levensverwach
ting en repareerbaarheid  – kunnen de 
consument helpen om groenere keuzes te 
maken. Uitgangspunt is dat de consument 
beter moet worden geïnformeerd over de 
groene eigenschappen van de door hem 
af te nemen diensten of producten. De 
consumentenbescherming wordt aldus op
geschroefd omwille van de overgang naar 
een circulaire economie. 

De consument moet informatie ontvan
gen over de door producenten aangeboden 
commer ciële garanties (indien beschik
baar) en bij energiegebruikende goederen 
(‘energyusing goods’) dient de consument 

zo nodig ook te worden geïnformeerd over 
het feit dat de producent geen informatie 
over commer ciële garanties heeft ver
strekt. Nieuwe informatieplichten betref
fen ook de beschikbaarheid van updates 
voor digitale diensten en producten met 
een digitale component. In Frankrijk is 
een dergelijke verplichting reeds wettelijk 
verankerd en bestaat ook aandacht voor 
de (nadelige) gevolgen van updates voor 
de levensduur van producten.25 Daar sluit 
(de bijlage bij) het richtlijnvoorstel bij aan 
door de omissie om de consument over die 
nadelige gevolgen te informeren als oneer
lijke handelspraktijk aan te merken.26 De 
ontwerprichtlijn verwijst voorts meer
malen naar een bestaande ‘repareerbaar
heidsscore’ per product in overeenstem
ming met EUrecht. Is deze beschikbaar, 
dan kan de verkoper volstaan met het ver
strekken van deze score. Ontbreekt deze 
score, dan is de verkoper gehouden om de 
consument te informeren over voor de re
pareerbaarheid relevante aspecten als de 
beschikbaarheid van reserve onderdelen en 
handleiding. Een belangrijke kanttekening 
is dat deze informatie alleen verschaft 
behoeft te worden wanneer zij voorhanden 
is (lees: beschikbaar wordt gesteld door de 
producent). Dit verzwakt het mechanisme 
wel enigszins.

De lijst met verplicht te stellen infor
matie is tamelijk beperkt. De aan de 
consument te verschaffen informatie 
ten behoeve van de overgang naar een 
circulaire economie zou ook informatie 
kunnen aangaan die de consument helpt 
om zijn ecologische voetafdruk te meten. 
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. De in 2021 
in werking getreden Franse wet tegen 
verspilling verplicht bedrijven bijvoorbeeld 
om informatie te verschaffen over de door 
het mobiele en internetgebruik van consu
menten veroorzaakte uitstoot. 

Het richtlijnvoorstel breidt ook de Richt
lijn oneerlijke handelspraktijken uit en 
verbiedt greenwashing (met name gene
rieke en nietonderbouwde groene claims), 
handelspraktijken ten dienste van de 
geplande veroudering27 en het gebruik van 
onbetrouwbare en niettransparante labels. 
Het voorstel beperkt zich tot de aanvulling 
van twee consumentenrichtlijnen die de 
wilsvorming van de consument bescher

23 Mededeling, COM(2020)696.
24 Het vasthouden aan het bekritiseer

de ‘information paradigm’ vergt wel 
dat de effectiviteit van informatie
voorziening goed wordt gemonitord 
en onderzocht. Eerder onderzoek 
heeft de werking van een repareer 
en een levensduurindex aangetoond: 
LE Europe, VVA Europe, Ipsos, 
ConPolicy & Trinomics, Behavioural 
Study on Consumers’ Engagement 
in the Circular Economy, Europese 
Commissie 2018 te raadplegen via: 
https://ec.europa.eu/info/sites/ 
default/files/ec_circular_economy_
final_report_0.pdf, p. 128 e.v.

25 C.M.D.S. Pavillon, ‘Duurzaam consu
mentenkooprecht: het Franse voor
beeld (II)’, WPNR 2022, afl. 7361, 
p. 145147.

26 COM(2022)143 final, punt 23d.
27 Zoals ‘Inducing the consumer into 

replacing the consumables of a 
good earlier than for technical 
reasons is necessary’ (zie de bijlage, 
COM(2022)143 final, punt 23h.

28 Denkbaar is dat er een leidraad 
tot stand wordt gebracht voor het 
betrekken van duurzaamheidsover
wegingen bij de uitleg en toepassing 
van bestaande dwingendrechtelijke 
normen, al wijdt de Commissie hier 
niet over uit.
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men. Het benut niet het beschermend 
poten tieel van bestaande mechanismen die 
de consument ‘achteraf ’, bij de uitvoering 
van contrac tuele afspraken, beschermen, 
zoals de conformiteitstoets en het recht op 
reparatie (hiervoor paragraaf 3).28 Dit zal 
mogelijk op een later tijdstip gebeuren, 
want de plannen van de Commissie om de 
bescherming uit te breiden omwille van de 
verduurzaming gaan verder dan het verbe
teren van informatie. Zo denkt zij blijkens 
de onlangs gehouden consultatie zelfs na 
over het verruimen van de toegang tot 
reparatiediensten, ook buiten gevallen van 
nonconformiteit. In haar recente consulta
tie rept zij over een recht voor de consu
ment om na de wettelijke garantieperiode 
aan de verkoper of fabrikant te vragen om 
een product gratis (!) of tegen een redelijke 
prijs te repareren.29

Het uitbreiden van de wettelijke garan
tietermijn of van de duur van bewijsver
moedens vormt ook een van de denkrich
tingen.30 De (nieuwe) Richtlijn verkoop van 
goederen zal snel worden geëvalueerd en 
aangepast. Overwogen kan bijvoorbeeld 
worden om de wettelijke minimumgaran
tieperiode voor tweedehands of opgeknapte 
goederen te verlengen. Als gezegd is de 
gedachte dat garantietermijnen de kwali
teit en levensduur van producten ten goede 
komen. In Frankrijk is de wettelijke ga
rantietermijn thans beperkt tot twee jaar, 
maar gaat deze vergezeld van een wettelijk 
vermoeden van maar liefst twee jaar (zoals 
toegestaan door art. 11 lid 2 van de richt
lijn). In Nederland is de garantietermijn 
‘open’, maar duurt het bewijsvermoeden 
slechts één jaar (art. 7:18 lid 2 BW). Het is 
interessant om na te gaan welk effect deze 
combinaties (kortere aansprakelijkheids
termijn en langer bewijsvermoeden ener
zijds en langere aansprakelijkheidstermijn 
en korter bewijsvermoeden anderzijds) 
hebben in termen van verduurzaming.31 
Bij welke combinatie gaat de kwaliteit van 
producten vooruit? En bij welke combinatie 
gaan consumenten meer of juist minder 
zorgvuldig om met de door hen gekochte 
producten?32 

Soortgelijk onderzoek is ook gewenst 
naar de impact van wettelijke en commer
ciële garantietermijnen op het bevorderen 
van herstel. Het laten ingaan van een 
nieuwe garantietermijn (inclusief be
wijsvermoeden) bij het verruilen van de 
nietconforme zaak tegen een gloednieuw 
exemplaar kan de keuze van bedrijven 

voor vervanging in plaats van reparatie 
ontmoedigen. Oostenrijk, Kroatië, Dene
marken, Estland, Griekenland, Hongarije, 
Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië en 
Spanje laten al een nieuwe termijn ingaan 
bij vervanging.33 Vervanging wordt echter 
aantrekkelijker voor de consument, die 
in beginsel de keuze heeft tussen beide 
remedies. Om de keuze van de consument 
voor herstel aan te moedigen, zou juist 
deze remedie aan een nieuwe garantie
termijn kunnen worden gekoppeld. Die 
laatste optie noemt de Commissie expliciet 
in haar Consumentenagenda en in haar 
consultatiedocument (optie 2A).34

De bescherming van de consument bij 
dienstenovereenkomsten (productasa
serviceovereenkomsten) laat vooralsnog 
te wensen over.35 Dat de groene transitie 
sterk leunt op dit type overeenkomsten, 
vraagt om het versterken van de positie 
van de consumentdienstafnemer en om 
het beschermen van diens zelfbeschik
kingsrecht en finan ciële positie.36 Er 
bestaat geen specifieke consumenten
beschermende regeling inzake de huur 
van roerende zaken of de kwaliteit van 
diensten.37 Consumenten zijn voor hun 
bescherming in grote mate afhankelijk van 
de niet specifiek op dit type overeenkomst 
toegespitste algemenevoorwaardenrege
ling.38 Partijen moeten bij gebrek aan een 
dwingendrechtelijke regeling zelf op zoek 
naar een passende contractsinhoud,39 het
geen nadelig kan uitpakken voor de partij 
met de minste onderhandelingsmacht. 
Niet slechts de economische belangen, 
maar ook de duurzaamheidsbelangen 
van de consument kunnen hierbij in het 
gedrang komen.

5 Dwingend consumentenrecht staat 
de overgang naar een circulaire 
economie in de weg
Sinds enige tijd zwelt de kritiek op het 
consumentenrecht aan, met als mikpunt 
de gespannen relatie tussen de met dank 
aan de consumentenbescherming flore
rende consumptiemaatschappij enerzijds 
(het zogenoemde consumentisme) en het 
in het licht van de klimaatcrisis noodzake
lijke streven naar (ecologische) duurzaam
heid anderzijds. Die spanning wordt al 
langer onderkend,40 maar de kritiek op de 
contraproductieve bijdrage van delen van 
het consumentenrecht aan een duurzame, 
circulaire economie wordt steeds luider. 

29 ‘Call for evidence for an impact 
assessment’, Europese Commissie 
11 januari 2022, Ares(2022)175084, 
optie 3A en 2B.

30 De Richtlijn consumentenkoop gaat 
uit van een garantieperiode van 
twee jaar. Lidstaten mogen voor een 
langere termijn kiezen (zie art. 10 
van de richtlijn). Nederland heeft 
hiervoor gekozen.

31 C.M.D.S. Pavillon, Onderzoeksstudie 
rondom consumentenrecht en ecologi-
sche duurzaamheid in opdracht van 
het Ministerie van EZK, Rijksuniver
siteit Groningen 2020, p. 26.

32 E. van Gool & A. Michel, ‘The New 
Consumer Sales Directive 2019/771 
and Sustainable Consumption: 
A Critical Analysis’, Journal of 
European Consumer and Market 
Law 2021, afl. 4, p. 142 geven vanuit 
duurzaamheidsoogpunt de voorkeur 
aan de laatste combinatie. Een langer 
vermoeden zou gepaard gaan met een 
moral hazard.

33 ICF, Study on the costs and benefits 
of extending certain right under the 
Consumer Sales and Guarantees 
Directive 1999/44/EC, Europese 
Commissie 2017, p. 1516.

34 Mededeling, COM(2020)696, p. 9 
resp. ‘Call for evidence for an impact 
assessment’, Europese Commissie 
11 januari 2022, Ares(2022)175084.

35 V. Mak, ‘Consumentenbescherming 
bij servitisation’, in: Preadviezen 
2019 (voor de Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland), Den Haag: 
Boom juridisch 2019, p. 6998; S. van 
Gulijk, ‘De juridische kwalificatie 
van verdienstelijking in de gebouwde 
omgeving’, WPNR 2021, afl. 7326, 
p. 409.

36 Voor een ruime(re) toepassing van de 
kredietregelingen pleit R. Koolhoven, 
‘Bescherming tegen “overkreditering” 
bij huur en lease van producten 
als diensten (PAAS)’, WPNR 2021, 
afl. 7345, p. 835844.

37 De Principles of European Law on 
Service Contracts (PELSC) bieden 
enig houvast maar zijn niet gericht 
op consumentenbescherming.

38 Zie de voorbeelden aangehaald door 
B. Keirsbilck, E. Terryn & E. Van 
Gool, ‘Consumentenbescherming 
bij servitisation en productdienst
systemen (PDS)’, in: Preadviezen 
2019 voor de Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland, Den Haag: 
Boom juridisch 2019, p. 40, 4546, 48, 
54, 60.

39 T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Juridische aan
dachtspunten bij servitization, in het 
bijzonder ten aanzien van IT’, WPNR 
2021, afl. 7326, p. 407.

40 Vgl. T. Wilhelmsson, ‘Consumer law 
and the environment: From consumer 
to citizen’, Journal of Consumer 
Policy (21) 1998, afl. 1, p. 4570 en 
K. Tonner, ‘Consumer Protection and 
Environmental Protection: Contradic
tions and Suggested Steps Towards 
Integration’, Journal of Consumer 
Policy (23) 2000, afl. 1, p. 6378.
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Met name de dwingendrechtelijke regeling 
die de consument beschermt bij koopover
eenkomsten staat op onderdelen in de weg 
aan circulair gedrag.41 

Sinds enige tijd zwelt de 
kritiek op het consumenten
recht aan, met als mikpunt 
de gespannen relatie 
tussen de met dank aan de 
consumentenbescherming 
florerende consumptie
maatschappij enerzijds 
en het in het licht van de 
klimaatcrisis noodzakelijke 
streven naar (ecologische) 
duurzaamheid anderzijds

Een in de literatuur veelbesproken 
knelpunt is de keuzevrijheid tussen de 
remedies die de consumentkoper tot zijn 
beschikking heeft indien hij een product 
aanschaft dat gebrekkig blijkt te zijn.42 De 
meest duurzame – want ‘levensduurverlen
gende’ en ‘afvalbeperkende’ – oplossing is 
dan herstel. De bestaande en ook nieuwe 
koopregels hanteren evenwel een ander 
uitgangspunt: de consument mag in begin
sel kiezen voor vervanging in plaats van 
reparatie. Deze keuzevrijheid wordt slechts 
beperkt indien de kosten van vervanging 
onevenredig hoog zijn en vervanging dus 
niet van de verkoper kan worden verwacht. 
In de praktijk zijn de kosten van reparatie 
vaak onevenredig hoog, omdat veel produc
ten zich slecht laten repareren. De consu
ment krijgt, tot zijn grote tevredenheid, al 
snel een vervangend product aangeboden.43 

Een tweede knelpunt met het oog op de 
circulaire economie is het feit dat de con
sumentkoper die een geslaagd beroep doet 
op de nonconformiteit van het gekochte, 
geen genoegen hoeft te nemen met een 
refurbished product.44 Een derde knelpunt 
vormt de risicoverdeling bij de levering. De 
verkoper dient de gekochte zaak binnen 
dertig dagen te leveren en draagt hier
voor tot aan de feitelijke levering aan de 
consumentkoper of een door hem aangewe
zen derde (niet zijnde de vervoerder) het 
risico (art. 7:9 jo. art. 7:11 BW). De druk 
die de verkoper ervaart om snel te leveren 
en laatstgenoemde risicoverdeling heb
ben in het kader van de online handel een 

negatieve impact op het milieu. Zij doen 
het aantal leveringspogingen en dus ritten 
van bestelbusjes toenemen.45

Niet in de laatste plaats is ook het her
roepingsrecht bijzonder problematisch.46 
De negatieve impact op het milieu van het 
massaal terugsturen van online bestelde 
producten is ruim gedocumenteerd. Deze 
milieubelasting bestaat uit enerzijds het 
bezorgproces (verpakking en vervoer) 
en anderzijds de verspilling die ontstaat 
doordat een grote hoeveelheid geretour
neerde zaken niet opnieuw wordt (of kan 
worden) verhandeld. Vernietiging hiervan 
is voor bedrijven economisch vaak interes
santer dan reinigen en opnieuw verkopen. 
In  Nederland worden jaarlijks zo’n 1,23 
miljoen onverkochte, deels geretourneerde, 
nieuwe kledingstukken vernietigd.47 
Consumenten gaan bovendien niet altijd 
even zorgvuldig om met het retourrecht 
door de geretourneerde zaken niet slechts 
uit te proberen maar ook uitgebreid te 
gebruiken.48 Hoewel dit punt in het kader 
van de recent door de Europese Commissie 
verrichte fitness check van het consumen
tenrecht door bedrijven is opgeworpen,49 
heeft het niet geleid tot aanpassing van de 
Richtlijn consumentenrechten waarin het 
herroepingsrecht is verankerd.50

De aan het dwingend (Europees) con
sumentenrecht ten grondslag liggende 
gedachte dat het aanzetten tot de aan
koop van nieuwe zaken (ofwel de lineaire 
economie) en daarmee ook de veroudering 
van producten, de interne markt en dus de 
welvaart bevorderen, staat op gespannen 
voet met de transitie naar een circulaire 
economie. Waar consumentenrecht door de 
ruime aandacht voor consumentenkoop
regels aanspoort tot meer consumptie, 
vraagt de groene transitie juist om minder 
consumptie (het zogenoemde ‘consuminde
ren’). Het Europese consumentenrecht en 
de afgekondigde Green Deal51 zijn op dit 
punt moeilijk te verenigen.

De algemenevoorwaardenregeling (afd. 
6.5.3 BW) kan ook een negatief effect sor
teren voor zover zij de consument in staat 
stelt om een beding te laten vernietigen 
dat ecologische duurzaamheid helpt te 
bewerkstelligen. Denk aan een beding dat 
aan de nietnakoming van bepaalde onder
houdsverplichtingen een verval van recht 
koppelt. Ook de uitleg contra proferentem 
(art. 6:238 lid 2 BW) kan ten koste gaan 
van duurzaamheidsdoelstellingen wan
neer de door een gebruiker van voor twee

41 H.W. Micklitz, ‘Squaring the Circle? 
Reconciling Consumer Law and 
the Circular Economy’, Journal of 
European Consumer and Market 
Law 2019, afl. 6, p. 230.

42 E. Terryn, ‘Circulaire economie en 
het herstellen van goederen: een mo
gelijkheid, een recht, een verplich
ting?’, TvC 2018, afl. 3, p. 126129; 
V. Mak & E. Lujinović, ‘Towards a 
circular economy in EU consumer 
markets: Legal possibilities and 
legal challenges and the Dutch 
example’, Journal of European Con-
sumer and Market Law 2019, afl. 1, 
p. 412.

43 Nederlandse consumenten geven 
immers veelal de voorkeur aan 
vervanging of ontbinding. 56% van 
de Nederlandse consumenten heeft 
geen ervaring met het repareren 
van defecte zaken, blijkt uit onder
zoek van de Europese Commissie. 
Daarmee bungelt Nederland onder
aan de lijst van de in het onderzoek 
betrokken lidstaten. Zie: http://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/
ec_circular_economy_final_report_0.
pdf, p. 85.

44 Rb. Amsterdam 8 juli 2016, ECLI: 
NL: RBAMS: 2016: 4197, TvC 
2017/4, p. 183, m.nt. V. Mak en Rb. 
Amsterdam 18 april 2017, ECLI: NL: 
RBAMS: 2017: 2519.

45 E. Terryn & E. Van Gool, ‘Kunnen 
we ecommerce vergroenen door 
het consumentencontractenrecht te 
herzien?’, TvC 2021, afl. 1, p. 1528.

46 H.W. Micklitz e.a., E-commerce and 
the trade-off between consumer pro-
tection and sustainability, Berlijn: 
Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz 2020.

47 Vgl. ‘Nieuwe kleren onnodig vernie
tigd’, NOS 13 juli 2016, http://nos.
nl/artikel/2117383.

48 Vgl. ‘Geen modder aan broek meer, 
alleen met label mag product 
worden teruggestuurd’, NOS 
6 april 2022, http://nos.nl/artikel/ 
2424064.

49 Vgl. de Evaluatie van de Richt
lijn consumentenrechten, 
SWD(2017)169 def., p. 39.

50 De lobby van consumentenorganisa
ties was een succesvolle, zie: http://
eesc.europa.eu/en/news-media/
press-releases/consumer-summit-
2018-new-deal-consumers-must-be-
fair-deal-all.

51 Mededeling inzake de Green Deal, 
COM/2019/640 final.
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erlei uitleg vatbare algemene voorwaar
den voorgestane duurzame uitleg in zijn 
(economische) voordeel is. Een voorbeeld 
is een beding in een commer ciële garantie 
dat de consument het recht op vervanging 
verschaft. Stel dat dit beding onduidelijk 
is geformuleerd en niet preciseert wat er 
onder de verplichting tot vervanging valt: 
het exemplaar zelf of slechts het kapotte 
onderdeel? De verkoper meent dit laatste 
(met name omdat dit voor hem voordelig 
is). De uitleg contra proferentem van het 
beding vormt dan de minst duurzame 
uitleg, ervan uitgaand dat vervanging 
van een onderdeel de levensduur van het 
product verlengt.

Het bijstellen van het 
niveau van consumenten
bescherming omwille van 
de overgang naar een 
circulaire economie is geen 
aantrekkelijke boodschap 
voor politici en de Commissie 
durft er haar vingers 
nauwelijks aan te branden

6 De bescherming van de consument 
aan banden leggen ten behoeve van 
de verduurzaming

6.1 Nieuwe wetgeving
Het bijstellen van het niveau van consu
mentenbescherming omwille van de over
gang naar een circulaire economie is geen 
aantrekkelijke boodschap voor politici 
en de Europese Commissie durft er haar 
vingers nauwelijks aan te branden. Toch 
lijkt een dergelijke bijstelling onvermijde
lijk. Zij kan ten eerste plaatsvinden door 
een wettelijke regeling te wijzigen. In de 
eerdergenoemde openbare internetconsul
tatie over het recht op reparatie sluit de 
Commissie een bijstelling van het huidige 
beschermingsniveau niet uit.52 Zo zinspeelt 
zij op een herziening van de hiërarchie 
tussen remedies waarin herstel voorrang 
krijgt boven vervanging (optie 3A in het 
consultatiedocument). Als optie wordt ook 
genoemd het geven van een recht aan de 
verkoper om een nietconforme zaak te 
vervangen met een refurbished of niet
nieuw exemplaar (optie 3C). Vervanging 
zou ook kunnen worden ontmoedigd door 

het opleggen van een vervangingsver
goeding aan de consument.53 Deze optie 
noemt de Commissie niet.

Vanuit een oogpunt van duurzaamheid is 
het voorts wenselijk dat er wordt gesleu
teld aan de bedenktijd. Het herroepings
recht krijgt echter geen aandacht in de 
recente initiatieven van de Commissie om 
het consumentenrecht te verduurzamen. 
Terryn en Van Gool stelden daarentegen 
onlangs voor om gratis terugzendingen te 
verbieden en het dwingende karakter van 
het herroepingsrecht af te schaffen.54 Ook 
zou er paal en perk kunnen worden gesteld 
aan de testmogelijkheden bij online ge
kochte elektronica, witgoed en bruingoed.55 
Bij sommige zaken zou het herroepen 
zelfs helemaal kunnen worden uitgesloten 
(art. 6:230o BW). Op deze manier zou de 
‘scheefgroei ’ van het herroepingsrecht 
kunnen worden aangepakt: er bestaat mo
menteel een grote discrepantie tussen de 
grenzen die aan dit recht worden gesteld 
bij digitale inhoud (vanwege de vrees voor 
illegale kopieën, in wezen een kwestie van 
economische duurzaamheid) en de grenzen 
die gelden bij andere zaken.56 De testmoge
lijkheden gaan thans (veel) verder bij een 
online aankoop dan bij een fysieke aan
koop. De vraag kan worden gesteld of het 
waarborgen van de partijautonomie bij on
line aankopen de huidige vergaande mate 
van bescherming nog wel rechtvaardigt.57 
Om te voorkomen dat het inperken van 
het herroepingsrecht bedrijven verleidt om 
producten van mindere kwaliteit te ver
kopen, die niet kunnen worden geretour
neerd, zijn aanvullende garantierechten 
vereist (hiervoor paragraaf 4).

Verder zou een bijstelling van het 
beschermingsniveau bij verwijtbaar 
nietduurzaam consumptiegedrag aan de 
kant van de consument kunnen worden 
overwogen.58 Op elke consument zou een 
‘verduurzamingsverplichting’ kunnen 
komen te rusten, binnen de grenzen van 
zijn of haar mogelijkheden. Een vergaande 
differentiatie tussen consumenten59 acht 
ik bij het optuigen van zorgplichten aan 
de kant van de consument niet wenselijk, 
mits dit optuigen gepaard gaat met goede 
voorlichting en educatie, een strenge con
trole op de naleving van de verplichtingen 
aan de kant van de professionele partij en 
ruimte voor maatwerk bij geschillen.60

Naar huidig consumentenrecht worden 
reeds verplichtingen aan de consument 
opgelegd die de duurzaamheid ten goede 

52 ‘Call for evidence for an impact 
assessment’, Europese Commissie 
11 januari 2022, Ares(2022)175084.

53 Zo zou afstand van art. 7:21 lid 7 
BW kunnen worden gedaan. Zie 
hierover M. Bijloo, ‘Een aantal 
aspecten van de implementatie van 
Richtlijn 2019/771 nader belicht’, 
Contracteren 2021, afl. 3, p. 70.

54 Terryn & Van Gool 2021, p. 2526.
55 Terryn & Van Gool 2021, p. 24. 
56 Vgl. HvJ EU 27 maart 2019, 

C681/17, ECLI: EU: C: 2019: 255 
(slewo) waarin werd bevestigd dat 
het herroepingsrecht van de consu
ment bij een onlineaankoop van toe
passing is op een matras waarvan 
de beschermfolie is verwijderd na 
levering.

57 De door brancheorganisatie 
Thuiswinkel.org gestarte proef met 
vignetten die niet mogen worden 
verwijderd op straffe van verval van 
het herroepingsrecht vormt een eer
ste stap in de richting van een bij
stelling. Een stap die is toegestaan 
op voorwaarde dat de vignetten 
het uitproberen niet bemoeilijken 
en ook niet zomaar loskomen. Het 
spreekt bovendien voor zich dat 
indien het gekochte niet conform is, 
de consument zijn garantierecht kan 
inroepen.

58 De ruime uitleg van art. 6:204 lid 1 
BW in HR 12 februari 2016, ECLI: 
NL: HR: 2016: 236, NJ 2017/282, 
m.nt. Jac. Hijma (Gratis Telefoon II) 
inhoudende dat de (wanbetalende) 
consument redelijkerwijze geen 
rekening hoefde te houden met een 
verplichting tot teruggave van het 
toestel, ging in dit opzicht te ver.

59 Micklitz 2019, p. 235.
60 Het is van groot belang dat wijzi

gingen in de rechtspositie van de 
consument gepaard gaan met pas
sende informatie en communicatie. 
Op scholen zou meer aandacht moet 
zijn voor de rol die we als consument 
spelen bij de overgang naar een 
circulaire economie.
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kunnen komen, zoals de verplichting om 
te betalen voor het terugsturen van zaken 
tijdens de bedenktijd (art. 6:230s lid 2 BW). 
Het probleem is evenwel dat de hande
laar ten voordele van de consument mag 
afwijken van deze semidwingende regels 
(door die kosten op zich te nemen), hetgeen 
om commer ciële redenen vaak gebeurt. 
Een schadevergoeding vorderen bij een te 
vergaand testen is commer cieel ook niet 
interessant. Artikel 6:230s lid 3 BW – de 
verplichting om schade te vergoeden die het 
gevolg is van een ‘behandeling van de zaak 
[die] verder is gegaan dan noodzakelijk om 
de aard, de kenmerken en de werking daar
van vast te stellen’ – wordt dan ook niet of 
nauwelijks benut. Het is bovendien aan de 
handelaar om te bewijzen dat de consument 
meer heeft gedaan dan nodig om de goede
ren uit te proberen. Dat bewijs zal gelet op 
de ruime testmogelijkheid lastig te leveren 
zijn. Een idee zou zijn om de verplichtingen 
uit artikel 6:230s BW dwingend voor te 
schrijven en de verkoper tegemoet te komen 
in diens bewijslast. 

Het opleggen van dwingendrechtelijke 
verplichtingen aan de consument zou wel de 
tegenhanger moeten zijn van een toename 
aan (publiekrechtelijke) maatregelen die be
drijven aansporen of er zelfs toe dwingen de 
circulaire economie te omarmen, zoals een 
verbod op het vernietigen van geretourneer
de (duurzame) goederen. Het richtlijnvoor
stel breidt dergelijke duurzaamheidsver
plichtingen voor professionele partijen uit 
door bepaalde, onder andere aan de geplan
de veroudering gelieerde, handelspraktijken 
als oneerlijk aan te merken. Het voorstel 
breidt duurzaamheidsverplichtingen zijdens 
de consument vooralsnog niet uit.

Nieuwe wetgeving zou ook een meer 
paternalistische draai kunnen krijgen. In 
het consumentencontractenrecht wordt de 
partijautonomie van de consument soms 
al beknot indien de bescherming van zijn 
finan ciële positie hierom vraagt; voorbeel
den vormen de kredietwaardigheidstoets 
en artikel 6:230u BW. Een inperking van de 
contractsvrijheid is evenzeer denkbaar in
dien het duurzaamheidsbelang dit dicteert. 
De consument (van de toekomst) wordt dan 
als het ware tegen zichzelf beschermd. 

6.2 Uitleg van bestaande normen
De met het oog op de verduurzaming nodige 
bijstelling kan in de tweede plaats geschie
den door een meer duurzame invulling van 
bestaande wettelijke normen. Een dergelij

ke bijstelling kan denkelijk sneller worden 
bewerkstelligd dan een aanpassing van de 
wet. Bij geharmoniseerde dwingendrechte
lijke normen als de conformiteit, onredelijk 
bezwarendheid of evenredigheid (of rede
lijkheid) van een remedie bestaat, ondanks 
hun geharmoniseerd karakter, ruimte voor 
een meer op duurzaamheid toegesneden 
uitleg. Een dergelijke uitleg van bestaande 
normen door rechter, toezichthouder of 
zelfregulerende instanties houdt in dat 
naast (of in plaats van) de bescherming van 
economische kortetermijnbelangen acht 
wordt geslagen op het waarborgen van het 
ruimere, langetermijnbelang van partijen 
bij ecologische duurzaamheid en bijbeho
rende taak en risicoverdeling. 

Teruggrijpend naar het eerdergenoemde 
voorbeeld van de uitleg van een ‘vervan
gingsbeding’ in een commer ciële garan
tie kan worden betoogd dat, vanuit een 
duurzaamheidsperspectief, de optie die de 
levensduur van de gekochte zaak maxi
maliseert, juist in het voordeel is van de 
consument, zeker indien het vervangen van 
het onderdeel van voldoende waarborgen 
is voorzien (zoals de beschikking over een 
vervangend product tijdens de ‘reparatie’ of 
een verlenging van de garantie). Aangeno
men kan worden dat er, gelet op de weder
zijdse duurzaamheidsbelangen, geen twijfel 
bestaat over de betekenis van het beding 
zoals bedoeld in artikel 6:238 lid 2 BW.61 
Beargumenteerd kan ook worden dat het 
beschermen van de duurzaamheidsbelangen 
van de consument niet haaks staat op het 
beschermen van zijn economische belangen, 
mits deze als langetermijnbelangen worden 
opgevat.

Een ander voorbeeld is het laten meewe
gen van duurzaamheidsbelangen bij de in
vulling van het evenredigheidsbeginsel dat 
van toepassing is op remedies en sancties. 
Bij de vaststelling van de evenredigheid van 
een bepaalde remedie zou het mee laten 
wegen van duurzaamheidsaspecten62 ertoe 
kunnen leiden dat de consument de door 
hem gewenste remedie wordt ontzegd.63 
Zouden de informatieplichten betreffende 
duurzaamheidsaspecten inderdaad worden 
uitgebreid, dan dienen de remedies die de 
consument ter beschikking staan goed te 
worden afgestemd op de inhoud van de te 
verstrekken informatie. Het vernietigen of 
ontbinden van een overeenkomst vanwege 
de schending van een informatieplicht 
inzake de levensduur heeft veelal negatieve 
gevolgen in termen van duurzaamheid. 

61 Zie H.B. Krans, ‘Het contra 
proferentembeginsel ’, in: G.T. de 
Jong e.a. (red.), Markante analy-
ses, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2009, p. 8485.

62 Dit meewegen wordt bepleit door 
V. Mak & E. Terryn, ‘Circular 
Economy and Consumer Protec
tion: The Consumer as a Citizen 
and the Limits of Empower
ment Through Consumer Law’, 
Journal of Consumer Policy (43) 
2020, afl. 1, p. 236.

63 C.M.D.S. Pavillon, Geen loterij 
zonder nieten. Sancties in het 
consumentenrecht anno 2020 
(oratie Groningen), Den Haag: 
Boom juridisch 2020, p. 1819.
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Het product zal immers worden terugge
stuurd (en vernietigd?) en de consument zal 
doorgaans een nieuw product aanschaffen. 
Een prijsvermindering ligt dan meer voor 
de hand: de kans is groot dat de consument 
het product blijft gebruiken.64 In dit opzicht 
is in de Sjoemeldieselzaak een vanuit 
duurzaamheidsoogpunt evenredige sanctie 
opgelegd door de Amsterdamse rechter.65 De 
in de Verenigde Staten verkozen massale 
ontbinding van de koop levert beelden op 
van lange rijen afgedankte, in de woestijn 
achtergelaten auto’s. 

Verdedigbaar is tot slot dat dwingend
rechtelijke bescherming onder omstandig
heden met behulp van natio nale normen 
buiten werking wordt gesteld. Bij de toepas
sing van die normen vormt de inachtneming 
van duurzaamheidsbelangen, mede gezien 
hun grondrechtelijke dimensie, een poten
tieel beslissend gezichtspunt.66 De zorg voor 
mens en milieu is immers terug te voeren 
op grondrechten waarvan de civiele rechter 
heeft vastgesteld dat ook private partijen 
deze in acht moeten nemen.67 Langs de 
band van artikel 3:40 BW (openbare orde 
en goede zeden)68 of artikel 6:2 lid 2 dan wel 
6:248 lid 2 BW (de beperkende werking van 
de redelijkheid en billijkheid)69 in relatie tot 
artikel 3:12 BW70 kunnen (diffuse) belangen 
met betrekking tot duurzaamheid mogelijk 
paal en perk aan de contractsvrijheid van 
de consument stellen. Die ruimte is evenwel 
beperkt. Er zullen derhalve aanvullende 
omstandigheden nodig zijn die erop wijzen 
dat de ratio voor de bescherming in een con
creet geval niet opgaat.71 Het open en dif
fuse karakter van het duurzaamheidsbelang 
vraagt bovendien zorgvuldige afwegingen 
wanneer ecologische belangen op gespannen 
voet staan of lijken te staan met de draag
kracht van de consument.

7 Conclusie
Teneinde de overgang naar een circulaire 
economie te bevorderen dienen allereerst 
duurzame consumentenkeuzes te worden 
aangemoedigd en gefaciliteerd. De consu
mentenbescherming bij dergelijke keuzes 
zal juist moeten toenemen: meer en betere 
informatieverstrekking omtrent duurzaam
heid, langere garantietermijnen en moge

64 K. KrylaCudna, ‘Sales Contracts 
and the Circular Economy’, 
European Review of Private Law 
2020, afl. 6, p. 1210.

65 Rb. Amsterdam 14 juli 2021, 
ECLI: NL: RBAMS: 2021: 3617, 
TvC 2022/3, m.nt. P.G.J. Wissink.

66 Zie KrylaCudna 2020, p. 1214
1215. In China vormt duurzaam
heid reeds een wettelijk gecodi
ficeerd gezichtspunt binnen de 
redelijkheid en billijkheid (art. 
509 Chinees BW).

67 Rb. Den Haag 26 mei 2021, 
ECLI: NL: RBDHA: 2021: 5337, 
JA 2021/93, m.nt. B.A. Kuiper
Slendebroek.

68 Vgl. L.K.L. Tjon Soei Len, The 
effects of contracts beyond fron-
tiers: A capabilities perspective 
on externalities and contract 
law in Europe (diss. Amsterdam 
UvA), 2013. 

69 H.N. Schelhaas, Redelijkheid en 
billijkheid (Mon. BW A5), Deven
ter: Wolters Kluwer 2017/5.36.1.

70 C.J.W. Baaij & A.G. Castermans, 
‘De metrologie van het burgerlijk 
recht’, NTBR 2022/10, afl. 3.

71 Vgl. Rb. Gelderland 7 april 2017, 
ECLI: NL: RBGEL: 2017: 2475. Zie 
voorts: W. Snijders, ‘Good faith 
as a Dutch and as a European 
Concept’, in: Hartkamp e.a. 
(red.), The influence of EU law 
on national private law, Deven
ter: Kluwer 2014, p. 561565.

72 Dat de tamelijk afwachtende 
consument hierbij sturing nodig 
heeft, bleek recent uit aan de 
RuG uitgevoerd onderzoek: 
‘“Consument wil wel veranderen, 
maar wacht op politiek en bedrij
ven”’, NOS 4 april 2022, http://
nos.nl/artikel/2423917.

73 Actieplan Green Deal, p. 8.
74 Hierbij kan inspiratie worden 

geput uit het mededingings
recht en de Wet Ruimte voor 
duurzaamheidsinitiatieven 
waarin het bij het toelaten van 
dergelijke initiatieven en de 
omzetting hiervan in regelge
ving vooral gaat om het toetsen 
van draagvlak bij alle betrokken 
partijen. Vgl. Kamerstukken II 
2018/19, 35247, nr. 3.

lijkheden om zaken te herstellen en groene 
beloftes af te dwingen, zeker bij nieuwe 
circulaire bedrijfsmodellen.72 Dwingend 
consumentenrecht kan de verduurzaming 
echter slechts bevorderen voor zover de be
schermde economische belangen op de korte 
termijn samenlopen met de duurzaamheids
belangen van consumenten op de lange 
termijn. Is van een dergelijke samenloop 
geen sprake, dan rijst de vraag naar het 
beknotten van de partijautonomie van de 
‘nietduurzame consument’ en het inperken 
en afbouwen van beschermende instrumen
ten die deze autonomie thans waarborgen, 
maar ten koste gaan van de groene transi
tie. Duidelijk is dat de Europese Commissie 
bij de implementatie van de Green Deal het 
dwingendrechtelijk instrumentarium ter 
bescherming van de consument vooralsnog 
vooral wil uitbreiden.73 De recente ontwerp
richtlijn bevestigt dit voornemen. 

Duidelijk is dat de 
Europese Commissie bij de 
implementatie van de Green 
Deal het dwingendrechtelijk 
instrumentarium ter 
bescherming van de 
consument vooralsnog 
vooral wil uitbreiden

Van een stap terug, waarin bepaalde niet
duurzame instrumenten van consumenten
bescherming (deels) zouden worden afge
bouwd, is voorlopig geen sprake (al zinspeelt 
de consultatie inzake het recht op herstel 
hier wel op). Het bijstellen van het bescher
mingsniveau dient met de nodige waarbor
gen plaats te vinden. Hiervoor zijn politieke 
wil, inspraak van stakeholders en transpa
rantie nodig.74 Hoewel (Europese) wetgeving, 
waarin aan bestaande regels wordt gesleu
teld, dus nog even op zich laat wachten, kan 
de rechter bestaande open normen reeds 
van een meer duurzame uitleg voorzien. 
Deze aanbeveling hangt samen met het feit 
dat veel van de voor de overgang naar een 
circulaire economie relevante dwingendrech
telijke bescherming juist in deze normen is 
neergelegd.
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