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Koop op afstand

HvJ EU 23 januari 2019
(M. Vilaras, J. Malenovský, L. Bay Larsen,
M. Safjan en D. Šváby)
C-430/17
ECLI:EU:C:2019:47
(Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main eV)
(Zie de noot onder deze uitspraak.)

– informatieplicht met betrekking tot herroe-
pingsrecht

– herroepingsformulier
– communicatiemiddel met beperkte ruimte of

tijd

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de
uitlegging van artikel 6, lid 1, onder h), en artikel 8, lid 4,
van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumenten-
rechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Par-
lement en de Raad en tot intrekking van richtlijn
85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB 2011, L 304, blz. 64).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding
tussen Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, een
vennootschap naar Duits recht, en Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am
Main eV, een vereniging die strijdt tegen oneerlijke han-
delspraktijken (hierna: Zentrale), over de informatie be-
treffende het herroepingsrecht van de consument die is
opgenomen in de reclame die deze vennootschap voert
in de vorm van een reclamefolder die bij diverse kranten
en tijdschriften is gevoegd.

(…)

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

18. In 2014 heeft Walbusch Walter Busch een reclamefol-
der van zes pagina’s in het formaat 19 x 23,7 cm verspreid
als bijlage bij verschillende tijdschriften en kranten. Deze
folder bevatte een bestelbon, in de vorm van een afscheur-
bare briefkaart. Zowel op de voor- als op de achterzijde
van deze briefkaart werd gewezen op het herroepings-
recht, en ook werden het telefoonnummer, faxnummer,
internetadres en postadres van Walbusch Walter Busch
vermeld. Op deze internetsite, te weten www.klepper.net,
verschenen onder het tabblad ‘AGB’ (Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, algemene verkoopsvoorwaarden) de
instructies voor herroeping en het modelformulier voor
herroeping.

19. Zentrale beschouwde deze folder als oneerlijk omdat
niet in de voorgeschreven vorm instructies over het her-
roepingsrecht van de consument werden verstrekt daar

het modelformulier voor herroeping niet was gevoegd
bij deze folder.

20. Zentrale heeft dus bij het Landgericht Wuppertal
(rechter in eerste aanleg Wuppertal, Duitsland) een vor-
dering tot staking van het gebruik van de reclamefolder
ingesteld, samen met een verzoek tot terugbetaling van
de kosten van de precontentieuze procedure die tot dus-
ver waren gemaakt.

21. Deze vordering heeft het Landgericht Wuppertal
toegewezen, maar de beslissing van deze rechterlijke in-
stantie is ten dele gewijzigd door het Oberlandesgericht
Düsseldorf (rechter in tweede aanleg Düsseldorf, Duits-
land).

22. Walbusch Walter Busch heeft bij het Bundesgerichts-
hof (hoogste federale rechter in civiele en strafzaken,
Duitsland) beroep in ‘Revision’ ingesteld tegen het arrest
van het Oberlandesgericht Düsseldorf.

23. De verwijzende rechter verklaart dat de briefkaart
als deel van de folder weliswaar op de voor- en achterzijde
melding maakt van het bestaan van een wettelijk herroe-
pingsrecht, maar de folder geen enkele aanwijzing over
de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor uit-
oefening van dat recht en evenmin een modelformulier
voor herroeping bevat.

24. Volgens de verwijzende rechter zijn twee verschillen-
de zienswijzen mogelijk over de uitlegging van artikel 8,
lid 4, van richtlijn 2011/83 omtrent de omvang van de
plicht om de consument informatie te verstrekken ingeval
gebruik wordt gemaakt van een middel voor communica-
tie op afstand dat beperkte ruimte of tijd biedt voor het
tonen van de informatie.

25. Volgens de eerste zienswijze is deze bepaling van
toepassing wanneer het middel voor communicatie op
afstand in abstracto naar zijn aard beperkte tijd of ruimte
biedt. Zo zouden in catalogi en brochures steeds alle
vermeldingen inzake het herroepingsrecht moeten worden
weergegeven, terwijl bij een krantenadvertentie of een
flyer in briefkaartformaat, met bestelmogelijkheid, alleen
de verwijzing naar het bestaan van een herroepingsrecht
zou kunnen volstaan.

26. Volgens de tweede zienswijze is de door de handelaar
gekozen concrete vorm van het middel voor communica-
tie op afstand, inzonderheid zijn beslissing over het de-
sign, de lay-out, de grafische vormgeving en de grootte
van de reclamedrager, van doorslaggevend belang. De
uitzondering van artikel 8, lid 4, van richtlijn 2011/83 kan
toepassing vinden zodra het tonen van de exhaustieve
informatie over het herroepingsrecht en de modaliteiten
voor uitoefening een groot deel van de reclamedrager
inneemt, bijvoorbeeld meer dan 10% van de oppervlakte.

27. Bovendien merkt de verwijzende rechter op dat bij
de uitlegging van die bepaling van richtlijn 2011/83 reke-
ning moet worden gehouden met het in artikel 16 van
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het Handvest erkende beginsel van vrijheid van onderne-
merschap. Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van
17 december 2015, Neptune Distribution (C-157/14,
EU:C:2015:823, punt 67), omvat deze vrijheid met name
de vrijheid om reclame te voeren, zonder dat de keuze
van de handelaar om daartoe bepaalde middelen te gebrui-
ken op onevenredige wijze mag worden beperkt, overeen-
komstig artikel 52, lid 1, van het Handvest.

28. Enerzijds is het mogelijk dat de verplichting om in
een reclamedrager alle vereiste informatie over het herroe-
pingsrecht op te nemen, afdoet aan het nut voor de han-
delaar om van bepaalde vormen van reclameboodschap-
pen gebruik te maken omdat het gevaar bestaat dat die
informatie een dominante plaats in die boodschappen
inneemt. Anderzijds wordt de consument in een dergelij-
ke situatie geconfronteerd met een grote hoeveelheid in-
formatie waarvan hij niet naar behoren kan kennisnemen.

29. Tegen deze achtergrond heeft het Bundesgerichtshof
de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht
om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

‘1) Is het bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van richtlijn
2011/83 voor de vraag of bij een middel voor communi-
catie op afstand (in casu: een reclamefolder met bestel-
kaart) beperkte ruimte of tijd wordt geboden voor het
tonen van de informatie, relevant
a) of het middel voor communicatie op afstand (in abstrac-
to) naar zijn aard beperkte tijd of ruimte biedt;
dan wel
b) of het (in concreto) in de door de handelaar gekozen
vorm beperkte tijd of ruimte biedt?
2) Is het verenigbaar met artikel 8, lid 4, en artikel 6, lid 1,
onder h), van richtlijn 2011/83 om de informatie over het
herroepingsrecht in het geval van beperkte weergavemo-
gelijkheid in de zin van artikel 8, lid 4, van richtlijn
2011/83, te beperken tot de informatie dat een herroe-
pingsrecht bestaat?
3) Is het overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 6, lid 1,
onder h), van richtlijn 2011/83 vóór het sluiten van een
overeenkomst op afstand ook in het geval van beperkte
weergavemogelijkheid steeds noodzakelijk bij het middel
voor communicatie op afstand het in bijlage I, deel B, bij
richtlijn 2011/83 opgenomen modelformulier voor her-
roeping bij te voegen?’

Beantwoording van de prejudiciële vragen

30. Met zijn vragen, die samen dienen te worden onder-
zocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen
aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld
of een overeenkomst kan worden geacht te zijn gesloten
met behulp van een middel voor communicatie op afstand
dat beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van de
informatie, in de zin van artikel 8, lid 4, van richtlijn
2011/83 en, in voorkomend geval, wat de omvang is van
de informatieplicht inzake het herroepingsrecht, zoals
opgelegd in artikel 6, lid 1, onder h), van deze richtlijn.

31. Vooraf zij eraan herinnerd dat ingevolge artikel 6,
lid 1, van richtlijn 2011/83 de handelaar, voordat de con-
sument door een overeenkomst op afstand of een buiten

verkoopruimten gesloten overeenkomst dan wel een
daarmee overeenstemmend aanbod daartoe gebonden is,
de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze bepaal-
de informatie betreffende die overeenkomst of dat aanbod
verstrekt. Met name wanneer een herroepingsrecht be-
staat, moet de handelaar op grond van artikel 6, lid 1,
onder h), van deze richtlijn de consument informatie
verstrekken over de voorwaarden, de termijn en de mo-
daliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkom-
stig artikel 11, lid 1, alsmede hem het modelformulier
voor herroeping opgenomen in bijlage I, deel B, bij die
richtlijn bezorgen.

32. Artikel 11, lid 1, van richtlijn 2011/83 bepaalt dat
wanneer de consument zijn herroepingsrecht wenst uit
te oefenen, hij de handelaar daarvan op de hoogte moet
brengen door gebruik te maken van het in bijlage I,
deel B, bij die richtlijn opgenomen modelformulier voor
herroeping, of door een andere ondubbelzinnige verkla-
ring af te geven waarin hij verklaart de overeenkomst te
willen herroepen. Bovendien bepaalt artikel 11, lid 3, van
deze richtlijn dat de handelaar, naast de in artikel 11, lid 1,
bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid
kan bieden het modelformulier voor herroeping opgeno-
men in bijlage I, deel B, bij die richtlijn of een andere
ondubbelzinnige verklaring op de website van de hande-
laar elektronisch in te vullen en toe te zenden.

33. Wanneer de overeenkomst gesloten wordt met behulp
van een middel voor communicatie op afstand dat beperk-
te ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie,
verplicht artikel 8, lid 4, van richtlijn 2011/83 de handelaar
enkel ertoe, via dat specifieke middel en voordat de
overeenkomst gesloten wordt, aan de consument bepaalde
van de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn bedoelde pre-
contractuele informatie te verstrekken, waaronder de in-
formatie betreffende het herroepingsrecht zoals bedoeld
in artikel 6, lid 1, onder h), van deze richtlijn. In een
dergelijk geval moet de overige precontractuele informatie
aan de consument worden verstrekt op een wijze die
passend is voor het gebruikte middel voor communicatie
op afstand in een duidelijke en begrijpelijke taal.

34. Zoals blijkt uit artikel 1 van richtlijn 2011/83, gelezen
in het licht van de overwegingen 4, 5 en 7 ervan, beoogt
deze richtlijn een hoog niveau van consumentenbescher-
ming te verwezenlijken door de consumenten informatie
en veiligheid in hun transacties met handelaren te waar-
borgen. Voorts is de consumentenbescherming in het
kader van het beleid van de Unie zowel in artikel 169
VWEU als in artikel 38 van het Handvest verankerd (zie
in die zin arrest van 2 maart 2017, Zentrale zur Bekämp-
fung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main,
C-568/15, EU:C:2017:154, punt 28).

35. Richtlijn 2011/83 beoogt consumenten een ruime
bescherming te bieden door hun bepaalde rechten te
verlenen, met name inzake op afstand gesloten overeen-
komsten. Het is de doelstelling van de wetgever van de
Unie om te vermijden dat het gebruik van middelen voor
communicatie op afstand leidt tot een vermindering van
de aan de consument verstrekte informatie (zie naar ana-
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logie arrest van 5 juli 2012, Content Services, C-49/11,
EU:C:2012:419, punt 36).

36. De vóór sluiting van een overeenkomst verstrekte
informatie met betrekking tot de contractvoorwaarden
en de gevolgen van de sluiting van de overeenkomst is
voor de consument van wezenlijk belang (arrest van
13 september 2018, Wind Tre en Vodafone Italia, C-54/17
en C-55/17, EU:C:2018:710, punt 46). De consument
beslist immers op basis van deze informatie of hij met
een handelaar een overeenkomst wil aangaan.

37. Zoals in overweging 36 van richtlijn 2011/83 wordt
verklaard, moeten voor overeenkomsten op afstand de
informatievereisten evenwel worden aangepast om reke-
ning te houden met de technische beperkingen van bepaal-
de media, zoals het mogelijke aantal karakters op het
scherm van mobiele telefoons of de maximale duur van
reclamespots op televisie. In dergelijke gevallen dient de
handelaar te voldoen aan bepaalde minimumvoorschriften
inzake informatieverstrekking en de consument voor het
overige te verwijzen naar een andere informatiebron,
bijvoorbeeld door een gratis telefoonnummer aan te geven
of een link naar een webpagina van de handelaar waar de
relevante informatie rechtstreeks beschikbaar en gemak-
kelijk te raadplegen is.

38. Wanneer de handelaar met het oog op het sluiten van
een overeenkomst met de consument gebruikmaakt van
een bepaald middel voor communicatie op afstand, kan
het dus voor hem onmogelijk zijn om de consument, in
het kader van deze communicatie, alle in artikel 6, lid 1,
van richtlijn 2011/83 bedoelde informatie te verstrekken.
Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer het door
de handelaar gekozen middel beperkte ruimte of tijd biedt
voor het tonen van de informatie, waarbij deze beperkin-
gen kunnen ontstaan ofwel als gevolg van de kenmerken
die eigen zijn aan het gebruikte middel, ofwel als gevolg
van restricties wegens de economische keuze van de
handelaar betreffende met name duur en ruimte van de
commerciële communicatie.

39. Bij de beoordeling of het communicatiemiddel in een
concreet geval beperkte ruimte of tijd biedt voor het to-
nen van de informatie, in de zin van artikel 8, lid 4, van
richtlijn 2011/83, dient rekening te worden gehouden
met alle technische kenmerken van de commerciële
communicatie van de handelaar. Daarbij dient te worden
nagegaan of, gelet op de door de communicatie ingeno-
men ruimte en tijd en gelet op de minimumomvang van
het lettertype dat geschikt is voor de gemiddelde consu-
ment voor wie deze communicatie is bestemd, alle in ar-
tikel 6, lid 1, van deze richtlijn bedoelde informatie objec-
tief kan worden getoond in deze communicatie. Bij deze
beoordeling zijn de keuzes die de betrokken handelaar
maakt betreffende de vormgeving en het gebruik van de
ruimte en tijd waarover hij voor het door hem gebruikte
communicatiemiddel beschikt, daarentegen niet relevant.

40. Ingeval wordt vastgesteld dat het middel voor com-
municatie op afstand beperkte ruimte of tijd biedt voor
het tonen van de informatie, moet alsdan worden nage-
gaan of de handelaar, overeenkomstig artikel 8, leden 1

en 4, van richtlijn 2011/83, de consument de overige in
artikel 6, lid 1, van deze richtlijn bedoelde informatie
heeft verstrekt via een andere bron, in een duidelijke en
begrijpelijke taal.

41. Dienaangaande zij vastgesteld dat de oplossing
waarvoor is gekozen in artikel 8, leden 1 en 4, van richtlijn
2011/83, zoals omschreven in de punten 37 tot en met 40
van dit arrest, beoogt een juist evenwicht te waarborgen
tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument
en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, zoals
wordt verklaard in overweging 4 van deze richtlijn.

42. De in artikel 8, leden 1 en 4, van richtlijn 2011/83
opgelegde informatieplicht stelt de consument immers
in staat om in aangepaste vorm, vóór het sluiten van de
overeenkomst op afstand, de noodzakelijke informatie
te ontvangen op basis waarvan hij kan beslissen de over-
eenkomst al dan niet te sluiten, zodat aldus wordt voldaan
aan de in overweging 3 van deze richtlijn gememoreerde
rechtmatige doelstelling van algemeen belang van consu-
mentenbescherming overeenkomstig artikel 169 VWEU,
zonder dat evenwel wordt afgedaan aan de wezenlijke
inhoud van de vrijheid van meningsuiting en informatie
alsmede de vrijheid van ondernemerschap voor de onder-
nemer, zoals vastgesteld in de artikelen 11 en 16 van het
Handvest.

43. Enerzijds beoogt artikel 8, leden 1 en 4, van richtlijn
2011/83, in plaats van het gebruik van bepaalde commu-
nicatiemiddelen te verbieden, enkel op een duidelijk afge-
bakend gebied een regeling in te voeren voor de inhoud
van de commerciële communicatie met het oog op sluiting
van een overeenkomst op afstand met de consument.
Anderzijds ziet de verplichting om in elk geval de in arti-
kel 8, lid 4, eerste volzin, van richtlijn 2011/83 bedoelde
informatie te verstrekken uitsluitend op bepaalde infor-
matie die aan de consument vóór sluiting van de overeen-
komst op afstand moet worden meegedeeld, overeenkom-
stig artikel 6, lid 1, van deze richtlijn. Zoals in punt 40
van dit arrest in herinnering is gebracht, moet de overige
informatie in het in artikel 8, lid 4, van diezelfde richtlijn
bedoelde geval immers worden verstrekt via een andere
bron, in een duidelijke en begrijpelijke taal.

44. Tot de informatie die in elk geval aan de consument
moet worden verstrekt, behoort de informatie over het
herroepingsrecht, zoals wordt bepaald in artikel 6, lid 1,
onder h), van richtlijn 2011/83.

45. Het herroepingsrecht beoogt immers de consument
te beschermen in de bijzondere situatie van een op afstand
gesloten overeenkomst, waarbij het de consument vóór
sluiting van de overeenkomst niet mogelijk is daadwerke-
lijk het product te zien of van de aard van de dienstver-
richting kennis te nemen. Het herroepingsrecht wordt
dus geacht het nadeel te vergoeden dat de consument lijdt
bij een op afstand gesloten overeenkomst, door hem een
passende bedenktijd toe te kennen waarin hij het verwor-
ven goed kan keuren en uitproberen (zie naar analogie
arrest van 3 september 2009, Messner, C-489/07,
EU:C:2009:502, punt 20).

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2019-4184

Koop op afstand



46. Gelet op het belang van het herroepingsrecht voor
de bescherming van de consument is de precontractuele
informatie betreffende dat recht voor deze consument
van wezenlijk belang, en deze informatie stelt hem in
staat om met kennis van zaken te beslissen of hij al dan
niet de overeenkomst op afstand met de handelaar wil
aangaan. Teneinde deze informatie ten volle te kunnen
benutten, moet de consument vooraf op de hoogte zijn
van de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor
uitoefening van het herroepingsrecht. Ingeval de overeen-
komst wordt gesloten met behulp van een middel voor
communicatie op afstand dat beperkte ruimte of tijd biedt
voor het tonen van de informatie, is de handelaar niet
verplicht op het tijdstip waarop hij dat middel gebruikt,
de consument het modelformulier voor herroeping van
bijlage I, deel B, bij deze richtlijn mee te delen. Het feit
dat de consument met behulp van dat middel, vóór het
sluiten van de overeenkomst, over dat modelformulier
beschikt, kan immers niet van invloed zijn op zijn beslis-
sing om al dan niet een overeenkomst op afstand te slui-
ten, en bovendien zou de verplichting om in elk geval dat
modelformulier aan de consument mee te delen voor de
handelaar een onevenredige last kunnen betekenen, en in
bepaalde gevallen, zoals wanneer een overeenkomst tele-
fonisch wordt gesloten, zelfs een ondraaglijke last. In
deze context volstaat het dat modelformulier via een an-
dere bron, in een duidelijke en begrijpelijke taal, mee te
delen.

47. Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de
prejudiciële vragen als volgt te worden geantwoord:
– bij de beoordeling of het communicatiemiddel in een
concreet geval beperkte ruimte of tijd biedt voor het to-
nen van de informatie, overeenkomstig artikel 8, lid 4,
van richtlijn 2011/83, dient rekening te worden gehouden
met alle technische kenmerken van de commerciële
communicatie van de handelaar. Daarbij dient de natio-
nale rechter na te gaan of, gelet op de door de communi-
catie ingenomen ruimte en tijd en gelet op de minimum-
omvang van het lettertype dat geschikt is voor de gemid-
delde consument voor wie deze communicatie is bestemd,
alle in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn bedoelde informa-
tie objectief kan worden getoond in deze communicatie;
– artikel 6, lid 1, onder h), en artikel 8, lid 4, van richtlijn
2011/83 dienen aldus te worden uitgelegd dat ingeval de
overeenkomst wordt gesloten met behulp van een middel
voor communicatie op afstand dat beperkte ruimte of
tijd biedt voor het tonen van de informatie en wanneer
een herroepingsrecht bestaat, de handelaar verplicht is
om de consument, met behulp van het betrokken commu-
nicatiemiddel en vóór het sluiten van de overeenkomst,
de informatie betreffende de voorwaarden, de termijn en
de modaliteiten voor uitoefening van dat recht te verstrek-
ken. In dat geval moet deze handelaar het modelformulier
voor herroeping van bijlage I, deel B, bij deze richtlijn
aan de consument meedelen via een andere bron, in een
duidelijke en begrijpelijke taal.

Kosten

48. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten

heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van
hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen
niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
1) Bij de beoordeling of het communicatiemiddel in een
concreet geval beperkte ruimte of tijd biedt voor het to-
nen van de informatie, overeenkomstig artikel 8, lid 4,
van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumenten-
rechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Par-
lement en de Raad en tot intrekking van richtlijn
85/577/EEG van de Raad en van richtlijn 97/7/EG van
het Europees Parlement en de Raad, dient rekening te
worden gehouden met alle technische kenmerken van de
commerciële communicatie van de handelaar. Daarbij
dient de nationale rechter na te gaan of, gelet op de door
de communicatie ingenomen ruimte en tijd en gelet op
de minimumomvang van het lettertype dat geschikt is
voor de gemiddelde consument voor wie deze communi-
catie is bestemd, alle in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn
bedoelde informatie objectief kan worden getoond in
deze communicatie.
2) Artikel 6, lid 1, onder h), en artikel 8, lid 4, van richtlijn
2011/83 dienen aldus te worden uitgelegd dat ingeval de
overeenkomst wordt gesloten met behulp van een middel
voor communicatie op afstand dat beperkte ruimte of
tijd biedt voor het tonen van de informatie en wanneer
een herroepingsrecht bestaat, de handelaar verplicht is
om de consument, met behulp van het betrokken commu-
nicatiemiddel en vóór het sluiten van de overeenkomst,
de informatie betreffende de voorwaarden, de termijn en
de modaliteiten voor uitoefening van dat recht te verstrek-
ken. In dat geval moet deze handelaar het modelformulier
voor herroeping van bijlage I, deel B, bij deze richtlijn
aan de consument meedelen via een andere bron, in een
duidelijke en begrijpelijke taal.

NOOT

1. De aanleiding van het arrest Walbusch/Wettbewerbs-
zentrale is de verspreiding van een reclamefolder door
de onderneming Walbusch. Walbusch biedt in de folder
jassen en outdoorkleding aan en heeft deze brochure bij
verschillende kranten en tijdschriften gevoegd. De folder
heeft een formaat van 19 bij 23,7 centimeter en kan twee
keer worden ‘uitgeklapt’ door consumenten. Aan de hand
van een afscheurbare briefkaart kan de kleding worden
besteld. Op de voor- en achterkant van de briefkaart wijst
Walbusch op het herroepingsrecht. Verder worden het
telefoonnummer, postadres, faxnummer en het internet-
adres van Walbusch Walter Busch vermeld.

2. De folder met de afscheurbare briefkaart is voor de
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Frankfurt am Main reden om een vordering tegen onder-
neming Walbusch Walter Busch in te stellen omdat de
herroepingsvoorlichting in de folder onvolledig zou zijn.
De Wettbewerbszentrale is een vereniging die de mede-
dinging beoogt te versterken in Duitsland. In dat kader
waarborgt zij ook de naleving van consumentenbescher-
mende bepalingen zoals de herroepingsvoorlichting uit
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de Richtlijn consumentenrechten.1 Dit doet zij door een
verbodsvordering te baseren op het Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), de implementatiewet
van, met name de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
(2005/29/EG).2 Naar Duits recht worden de informatie-
plichten uit de Richtlijn consumentenrechten
(2011/83/EU),3 namelijk gezien als marktregulerende
voorschriften in de zin van § 3a UWG.4

3. Walbusch verweert zich tegen de vordering door zich
te beroepen op de uitzondering uit art. 8 lid 4 Richtlijn
consumentenrechten.5 Op grond van deze uitzondering
hoeft een ondernemer bij een aanbod dat hij op afstand
doet minder informatie te verstrekken aan de consument
indien het communicatiemiddel dat hij daarvoor gebruikt
wat betreft ruimte en tijd beperkt is. Het Landgericht
Wuppertal wijst het beroep van Walbusch op deze uitzon-
dering af omdat deze niet zou opgaan voor reclamefol-
ders.6 Bij een mobiele-telefoon- of een tv-spotje is de
beperktheid namelijk inherent aan het communicatiemid-
del. Dit, terwijl bij het drukken van een reclamefolder
het de ondernemer zelf is die de grootte en de dikte van
de folder bepaalt. Het Oberlandesgericht Düsseldorf volgt
het Landgericht in deze redenering en benadrukt dat aan
de hand van de objectieve mogelijkheden van het commu-
nicatiemiddel dient te worden vastgesteld of ruimte of
tijd beperkt is.7

4. Walbusch Walter Busch stelt tegen het arrest van het
Oberlandesgericht Düsseldorf beroep in ‘Revision’ in bij
het Bundesgerichtshof (BGH). Deze schorst de zaak en
legt de drie prejudiciële vragen voor aan het Hof van
Justitie.8

5. De eerste prejudiciële vraag die het BGH voorlegt,
luidt:

‘Is het bij de toepassing van art. 8 lid 4 Richtlijn consu-
mentenrechten voor de vraag of bij een middel voor
communicatie op afstand (reclamefolder met bestelkaart)
beperkte ruimte of tijd wordt geboden voor het tonen
van de informatie, relevant (a) of het middel voor commu-
nicatie op afstand in abstracto naar zijn aard beperkte tijd
of ruimte biedt; dan wel (b) of het in concreto in de door
de handelaar gekozen vorm beperkte tijd of ruimte
biedt?’9

Volgens de eerste zienswijze zouden catalogi en brochures
steeds alle vermeldingen die betrekking hebben op het
herroepingsrecht moeten bevatten, terwijl bij een kran-
tenadvertentie of een flyer met bestelmogelijkheid slechts
een vermelding naar het bestaan van dit recht zou vol-
staan.10 Krachtens de tweede zienswijze is de concrete
vorm van het communicatiemiddel dat de ondernemer
gekozen heeft doorslaggevend. Een ondernemer kan dan
een beroep doen op de uitzondering uit art. 8 lid 4
Richtlijn consumentenrechten zodra alle informatie over
het herroepingsrecht een groot deel (bijvoorbeeld meer
dan 10%) van de reclamedrager inneemt.11

6. Het Hof beantwoordt de vraag door eerst erop te wij-
zen dat bij de beoordeling of het communicatiemiddel in
een concrete situatie ruimte of tijd biedt voor het tonen
van informatie rekening moet worden gehouden met alle
technische kenmerken van de commerciële communicatie
van de ondernemer. Het Hof vervolgt dat het aan de na-
tionale rechter is om vast te stellen of, gelet op de door
de communicatie ingenomen ruimte en tijd en gelet op
de minimumomvang van het lettertype dat geschikt is
voor de gemiddelde consument voor wie de informatie
is bestemd, alle informatie uit art. 6 lid 1 Richtlijn consu-
mentenrechten objectief kan worden getoond.12 Daarmee
kiest het Hof voor zienswijze (a). Eerst benadrukt het
Hof namelijk dat rekening moet worden gehouden met
de techniek van het communicatiemiddel en daarna is het
aan de rechter om na te gaan of de ondernemer de precon-
tractuele informatie uit art. 6 lid 1 Richtlijn consumenten-
rechten objectief had kunnen tonen. De keuzes die de
betrokken ondernemer maakt met betrekking tot de
vormgeving en het gebruik van de ruimte en tijd waarover
hij voor het door hem gebruikte communicatiemiddel
beschikt, zijn niet relevant.13

7. Overweging 36 Richtlijn consumentenrechten heeft
betrekking op art. 8 lid 4. Daarin wordt overwogen dat
de informatievereisten moeten kunnen worden aangepast
om rekening te houden met technische beperkingen van
een communicatiemiddel zoals het mogelijke aantal ka-
rakters op het scherm van mobiele telefoons en de duur
van reclamespots.14 Verder heeft Europese Commissie
de richtlijnbepaling kort toegelicht in haar Guidance op
de Richtlijn consumentenrechten. De opmerking die in
de Guidance is gemaakt is helder: art. 8 lid 4 is van toepas-

Zie § 2 Abs. 1 Satzung. Te vinden op www.wettbewerbszentrale.de/de/institution/satzung/, laatst geraadpleegd op 6 juni 2019.1.
LG Wuppertal 21 juli 2015, 11 O 40/15, BeckRS 2016, 18262, r.o. 3.2.
Deze informatieplichten zijn omgezet in § 312a BGB jo. Art. 246 EGBGB en § 312d BGB jo. Art. 246a en 246b EGBGB.3.
C. von Jagow, in: Harte-Bavendamm & Henning-Bodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 3a, München: Verlag C.H. Beck
2016, rn. 69 onder andere verwijzend naar BGH 29 april 2010, I ZR 23/08, GRUR 2010, 652 (Costa del Sol), BGH 29 april 2010, I ZR

4.

66/08, MMR 2011, 29 (Holzhocker) en BGH 20 juli 2006, I ZR 228/03, GRUR 2007, 159 (Anbieterkennzeichnung im Internet). In deze
zaak baseert de Wettbewerbszentrale zich op § 4 Nr. 11 UWG, deze bepaling is de voorganger van § 3a UWG.
LG Wuppertal 21 juli 2015, 11 O 40/15, BeckRS 2016, 18262, r.o. 3. In het Duitse recht in deze richtlijnbepaling omgezet in Art. 246
§ 3 EGBGB.

5.

LG Wuppertal 21 juli 2015, 11 O 40/15, BeckRS 2016, 18262, r.o. 3.6.
OLG Düsseldorf 18 februari 2016, I-15 U 54/15, BeckRS 2016, 8022, r.o. 36 en 42.7.
BGH 14 juni 2017, I ZR 54/16, BeckRS 2017, 116531.8.
Walbusch Walter Busch, r.o. 29. Busch duidt de eerste zienswijze aan als ‘concreet’ en de tweede als ‘abstract’ (BeckOGK/Busch, 15.4.2019,
EGBGB Art. 246a § 3, nr. 5).

9.

Walbusch Walter Busch, r.o. 25.10.
Walbusch Walter Busch, r.o. 26.11.
Walbusch Walter Busch, r.o. 39 en 47, eerste gedachtestreepje.12.
Walbusch Walter Busch, r.o. 39.13.
In aanloop op zijn antwoord haalt het Hof deze overweging aan. Walbusch Walter Busch, r.o. 37.14.

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2019-4186

Koop op afstand



sing op communicatiemiddelen, zoals sms, die door de
techniek slechts een beperkte hoeveelheid informatie
kunnen sturen of tonen.15 De keuze van het Hof van
Justitie voor zienswijze (a) is dan ook niet verrassend.

8. In het Nederlandse recht is de richtlijnbepaling geïm-
plementeerd in art. 6:230v lid 5 BW. De bepaling heeft
naar mijn weten tot nu toe niet geleid tot besluiten van
de Autoriteit Consument en Markt en is ook niet naar
voren gekomen in de rechtspraak. Het belang van het
arrest voor de uitleg van deze bepaling is dan ook niet
groot. Overigens is art. 6:230v lid 5 BW wel toegelicht
bij de implementatie door de Minister van Veiligheid en
Justitie en de Minister van Economische Zaken. Volgens
hen is het voorschrift van toepassing bij televisie en sms.
Verder is de gedachte achter het artikellid dat bij media
met beperkte tijd of ruimte moet worden voorkomen dat
de consument te veel informatie krijgt, waardoor essen-
tiële informatie verloren gaat ten koste van minder
essentiële informatie.16

9. In het Duitse recht is art. 8 lid 4 Richtlijn consumen-
tenrechten omgezet in Art. 246a § 3 Einfürungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB). Volgens de
Minister van Justitie is de bepaling relevant bij communi-
catiemiddelen die slechts een bepaald aantal tekens op
het display kunnen tonen.17 In lijn daarvan wordt gedacht
aan smartphones en tablets.18 In het Duitse recht heeft
de implementatiebepaling niet tot veel rechtspraak geleid,
maar wel tot deze zaak die heeft geresulteerd in het arrest
Walbusch Walter Busch van het Hof van Justitie. De uit-
spraken van het Landgericht Wuppertal en het Oberlan-
desgericht Düsseldorf hebben auteurs vrij vaak aange-
haald.19

10. In art. 8 lid 4 verwijst de Europese wetgever expliciet
naar art. 6 Richtlijn consumentenrechten voor de infor-
matie die in elk geval moet worden verstrekt bij een
communicatiemiddel met beperkte ruimte. Voor de her-
roepingsvoorlichting wordt verwezen naar art. 6 lid 1
sub h Richtlijn consumentenrechten waarin staat dat de
ondernemer moet aangeven of er een herroepingsrecht
bestaat, aan welke voorwaarden dit recht gebonden is,
binnen welke termijn dit recht moet worden uitgeoefend
en dat hij het herroepingsformulier moet verstrekken aan
de consument. In Art. 246a § 3 EGBGB is deze verwij-
zing niet opgenomen, maar is in de bepaling zelf opge-
somd welke informatie de ondernemer, als hij gebruik-
maakt van een communicatiemiddel met beperkte ruimte

in elk geval moet verstrekken. Deze informatie wordt
aangeduid als Kerninformationen.20 Voor wat betreft de
herroepingsvoorlichting wijken de Kerninformationen
af, de ondernemer is slechts verplicht de consument te
informeren over das Bestehen eines Widerrufsrechts.21

Een informatieverplichting die in vergelijking met art. 8
lid 4 Richtlijn consumentenrechten dus veel beperkter
is. Dit verschil tussen Art. 246a § 3 EGBGB en art. 8 lid
4 Richtlijn consumentenrechten signaleerden auteurs al.22

Gepleit werd dan ook voor richtlijnconforme interpretatie
van Art. 246a § 3 EGBGB.23

11. De ongelukkige formulering van Art. 246a § 3
EGBGB wat betreft de herroepingsvoorlichting verklaart
waarschijnlijk ook de handelwijze van Walbusch Walter
Busch en kan daarmee aanleiding geweest zijn voor de
tweede en derde prejudiciële vraag. Deze zijn als volgt
geformuleerd:

‘Is het verenigbaar met art. 8 lid 4 en art. 6 lid 1 sub h
Richtlijn consumentenrechten om de informatie over het
herroepingsrecht in het geval van beperkte weergavemo-
gelijkheid in de zin van art. 8 lid 4 Richtlijn consumenten-
rechten te beperken tot de informatie dat een herroepings-
recht bestaat?’ en ‘Is het overeenkomstig art. 8 lid 4 en
art. 6 lid 1 sub h Richtlijn consumentenrechten vóór het
sluiten van de overeenkomst op afstand ook in het geval
van beperkte weergavemogelijkheid steeds noodzakelijk
bij het middel voor communicatie op afstand het in bijlage
I, deel B opgenomen modelformulier voor herroeping
bij te voegen?’24

12. Het Hof beantwoordt deze vragen door eerst stil te
staan bij het doel van het herroepingsrecht: het compen-
seren van het nadeel dat de consument lijdt bij een over-
eenkomst die hij op afstand heeft gesloten.25 Daarmee
houdt het Hof vast aan de gedachte die bestond bij het
ontwerpen van de Richtlijn consumentenrechten toen
onlinewinkelen nog relatief nieuw was en als vrij risicovol
werd ervaren door consumenten.26 Inmiddels is op deze
gedachte wel enige nuance aan te brengen nu het aangaan
van een overeenkomst op afstand via internet als vrij
normaal wordt beschouwd.

13. Om zijn herroepingsrecht uit te kunnen oefenen moet
de consument natuurlijk wel op de hoogte zijn van dit
recht. Het Hof overweegt dan ook dat de herroepings-
voorlichting van wezenlijk belang is.27 Om de informatie

Europese Commissie, Guidance document concerning Directive 2011/83 on Consumer Rights, 2014, p. 33.15.
Kamerstukken II 2012/13, 33520, 3, p. 51.16.
BT-Drucks 17/12637, p. 75.17.
K. Ewald, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Handbuch 2018, nr. 80.18.
BeckOK BGB/Martens, 50. Ed. 1 mei 2019, EGBGB Art. 246a §3 nr. 2-5, BeckOGK/Busch, 15 april 2019, EGBGB Art. 246a § 3 nr.
4-5.1 en R. Janal, ‘Die AGB-Einbeziehung im M-Commerce’, NJW 2016, 3201, 3205.

19.

BeckOGK/Busch, 15 april 2019, EGBGB Art. 246a § 3, nr. 7-9.20.
Art. 246a § 3 Nr. 4 EGBGB.21.
BeckOGK/Busch, 15 april 2019, EGBGB Art. 246a § 3, nr. 8.22.
BeckOK BGB/Martens, 50. Ed. 1 mei 2019, EGBGB Art. 246a § 3, nr. 7.23.
Walbusch Walter Busch, r.o. 29.24.
Walbusch Walter Busch, r.o. 45.25.
Zie voor statische gegevens over de toename van onlinewinkelen in Nederland sinds 2012: https://statline.cbs.nl/Statweb/publica-
tion/?DM=SLNL&PA=83430NED&D1=0,5-25&D2=0,3-6&D3=0&D4=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T (laatst geraadpleegd
op 6 juni 2019).

26.

Walbusch Walter Busch, r.o. 46.27.
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ten volle te benutten moet de consument vóór de sluiting
van de overeenkomst op de hoogte zijn van de voorwaar-
den, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening
van het herroepingsrecht.28 Dit ligt volgens het Hof an-
ders voor wat betreft het modelformulier. Het formulier
is namelijk niet van invloed op de beslissing van de con-
sument om de overeenkomst wel of niet aan te gaan.
Daarom hoeft de ondernemer dit formulier ook niet in
de precontractuele fase te verstrekken. In overweging 46
splitst het Hof op deze manier de doelstellingen van de
herroepingsvoorlichting eigenlijk uit en deze uitsplitsing
is een interessante, ook voor ons recht. Een deel van deze
voorlichting is van invloed op de wilsvorming van de
consument, terwijl een ander onderdeel, zoals het herroe-
pingsformulier deze invloed niet heeft. Het verstrekken
van het formulier heeft een ander doel, namelijk het voor
de consument gemakkelijker maken om het herroepings-
recht daadwerkelijk uit te oefenen. Dit doel is pas in de
postcontractuele fase van belang. Overigens overweegt
het Hof verder dat het verstrekken van het formulier in
de precontractuele fase een onevenredige last zou beteke-
nen voor de ondernemer. Een last die het gebruik van
bepaalde communicatiemiddelen zoals de telefoon gedeel-
telijk buitenspel zou zetten.

Mw. mr. dr. L.B.A. Tigelaar

Rb. Rotterdam 23 november 2018
(mr. H.M. van de Ven)
ECLI:NL:RBROT:2018:9596
(Zie de noot onder deze uitspraak.)

– digitaal contracteren
– wilsvertrouwensleer
– oneigenlijke dwaling
– consumentbegrip
– schadebegroting bij wilsontbreken

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende
processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft
genomen:
– het exploot van dagvaarding van 25 juni 2018, met

producties;
– de conclusie van antwoord, met producties;
– het vonnis van 14 augustus 2018 waarin een compa-

ritie van partijen is bepaald;
– de door de Bijenkorf ten behoeve van de comparitie

van partijen overgelegde productie 3;
– het proces-verbaal van de op 22 oktober 2018 gehou-

den comparitie van partijen.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis be-
paald op heden.

2. De vaststaande feiten

2.1. De Bijenkorf exploiteert warenhuizen en biedt haar
collectie ook aan via internet op haar eigen website.

2.2. In het filiaal van de Bijenkorf in Amsterdam heeft
Cartier een boutique (shop-in-shop) met eigen Cartier
personeel. Ook op de website van de Bijenkorf worden
sieraden van Cartier aangeboden.

2.3. Op 30 maart 2018 is bij het invoeren van de prijzen
van enkele Cartier sieraden een fout opgetreden waardoor
een onjuiste prijs op de website van de Bijenkorf terecht
is gekomen. De ketting ‘Phanthere de Cartier van 18k
witgoud met diamanten’ (hierna: de ketting) ter waarde
van € 40 200 is op 31 maart 2018 op de website aangebo-
den voor de prijs van € 402. Deze ketting was uitgevoerd
in wit goud en bevatte 176 briljant geslepen diamanten,
onyx en smaragd.

2.4. [naam gedaagde] heeft op 1 april 2018 de ketting
online besteld bij de Bijenkorf. Op 2 april 2018 heeft
[naam gedaagde] de ketting opgehaald in de boutique van
Cartier in de Bijenkorf te Amsterdam. De ketting is toen
aan [naam gedaagde] geshowd door een medewerker en
er is een toelichting gegeven over het product. Aan [naam
gedaagde] zijn de garantieformulieren uitgereikt. De
ketting is vervolgens verpakt en in een Cartiertas gedaan.
Daarna is de ketting in een merkloze tas gedaan met een
dichte bovenkant.

2.5. De Bijenkorf heeft op 4 april 2018 telefonisch contact
opgenomen met [naam gedaagde] met de mededeling dat
er iets fout was gegaan en de ketting voor een te laag be-
drag aan haar verkocht was. Aansluitend heeft de Bijen-
korf een e-mail aan [naam gedaagde] verzonden waarin
haar is gevraagd de ketting diezelfde dag of de dag daarna
te retourneren, dan wel een factuur te ontvangen met het
resterende bedrag en dit aan de Bijenkorf over te maken.

2.6. Op 5 april 2018 heeft [naam gedaagde] per e-mail
geantwoord dat zij de ketting niet terug kan geven, omdat
zij de ketting als huwelijkscadeau aan haar nicht heeft
gegeven.

2.7. Ook nadat de Bijenkorf [naam gedaagde] meerdere
malen heeft gevraagd de ketting terug te geven, is [naam
gedaagde] niet tot teruggave van de ketting overgegaan.

3. De vordering

3.1. De Bijenkorf heeft bij dagvaarding gevorderd bij
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [naam gedaagde] te
veroordelen:
1. om de ketting van Cartier uit de collectie ‘Panthere

de Cartier’ van 18 k witgoud met diamanten die op
2 april 2018 door [naam gedaagde] is opgehaald in
de boutique van Cartier in de Bijenkorf te Amster-
dam binnen 3 dagen na betekening van het vonnis
te overhandigen en in het bezit te stellen van de
Bijenkorf;

2. voor zover [naam gedaagde] niet voldoet aan de
veroordeling sub a haar te veroordelen aan de
Bijenkorf bij wege van schadevergoeding te voldoen
een bedrag van € 39 798, te vermeerderen met de

Idem.28.
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