
Consumenten

De verdeling van de verzendkosten bij de
uitoefening van het herroepingsrecht bij koop
op afstand

Dr. M.Y. Schaub*

Indien een consumentkoper op afstand gebruik maakt van
zijn herroepingsrecht, hoeft deze enkel de kosten van het
retourzenden van het gekochte aan de verkoper te betalen.
Dit is expliciet bepaald in Richtlijn 97/7/EG met betrek-
king tot overeenkomsten op afstand, maar in Duitsland is
desalniettemin discussie ontstaan over de vraag of het de
verkoper is toegestaan om de kosten van het verzenden
naar de consumentkoper ook ten laste van de koper te laten
komen. In de zaak Heine beslist het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap (hierna: Hof van Justitie)
onomwonden dat de consumentkoper deze kosten niet
hoeft te dragen.

Zaak C-511/08, Handelsgeschellschaft Handelsgesellschaft
Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen eV, uitspraak Hof van Justitie van 15 april 2010.

Inleiding

Het herroepingsrecht voor de consumentkoper op afstand
is vastgelegd in artikel 6 van Richtlijn 97/7/EG.1 In
Nederland is dit recht geïmplementeerd via artikel 7:46d
BW: gedurende zeven dagen na ontvangst van de zaak
heeft de koper het recht om de koop zonder opgave van
redenen te ontbinden. De koper dient het gekochte terug
te sturen en de verkoper moet alle bedragen die de koper
hem betaald heeft restitueren. De enige kosten die de
koper hoeft te betalen zijn de kosten voor het terugsturen
van de zaak. De richtlijn bevat geen details over de uit-
oefening van het herroepingsrecht; derhalve moet daar-

* Dr. M.Y. Schaub is Universitair docent privaatrecht aan het Molengraaff
Instituut, Universiteit Utrecht.

1. Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gelso-
ten ovcereenkomsten, Pb. EG 1997, L 144, p. 19. Vergelijk art. 6 lid 1 en
2 van deze richtlijn.

voor worden teruggevallen op het nationale recht van de
lidstaten.
Op 15 april 2010 deed het Hof van Justitie in de zaak
Heine uitspraak over de kosten van het toezenden van het
gekochte aan de koper. Het Hof van Justitie beslist dat de
consument bij uitoefening van zijn herroepingsrecht de
kosten van toezending niet hoeft te betalen. Het Hof van
Justitie beoogt hiermee (in aansluiting bij de richtlijn) tot
een eerlijke verdeling te komen van de verzendkosten bij
uitoefening van het herroepingsrecht: de verkoper betaalt
de verzendkosten naar de koper en de koper betaalt de
kosten van het terugzenden naar de verkoper.
In het navolgende zal de zaak Heine worden besproken.
Eerst worden kort de feiten uiteengezet. Vervolgens
wordt ingegaan op de van Duitse zijde aangevoerde argu-
menten en de reactie van het Hof van Justitie hierop. Na
enig commentaar op de uitkomst, wordt kort ingegaan op
de regeling ten aanzien van de verzendkosten in het richt-
lijnvoorstel voor consumentenrechten en in het Draft
Common Frame of Reference (DCFR).

De uitspraak

Een Duits postorderbedrijf dat opereert via internet han-
teerde een standaardtarief voor verzendkosten van
€ 4,95.2 In de algemene voorwaarden was bepaald dat deze
kosten bij uitoefening van het herroepingsrecht in de
bedenktijd niet teruggevorderd kunnen worden. Volgens
de Duitse wetgeving was een dergelijke voorwaarde toe-
laatbaar. Een Duitse consumentenorganisatie begon een
procedure, omdat ze deze gang van zaken in strijd achtte
met Richtlijn 97/7/EG. De procedure resulteerde in een
prejudiciële vraag van het Bundesgerichtshof aan het Hof
van Justitie. Het Hof van Justitie concludeert, evenals de
A-G, dat artikel 6 lid 1 en 2 van Richtlijn 97/7/EG niet

2. Blijkens de op de website te raadplegen voorwaarden van Heine
<www.heine.de> is dit inmiddels verhoogd naar € 5,95.
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toestaat dat de leverancier in een op afstand gesloten over-
eenkomst de kosten van verzending van de goederen de
koper aanrekent wanneer deze zich op zijn herroepings-
recht beroept. De gedachte achter de uitkomst is dat de
kostenberekening de consument ervan zou kunnen weer-
houden om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, waardoor
dit recht mogelijk ‘louter formeel blijft’.3
De beslissing is in lijn met eerdere beslissingen van het
Hof van Justitie met betrekking tot gebruiksvergoedin-
gen. Met betrekking tot de vervanging van een non-con-
form product besliste het Hof van Justitie in de zaak
Quelle dat de koper geen vergoeding hoeft te betalen voor
het gebruik dat deze van de zaak heeft kunnen maken
gedurende de tijd voordat het recht op vervanging werd
ingeroepen.4 In de uitspraak Messner oordeelde het Hof
van Justitie dat de consument geen gebruiksvergoeding
hoeft te betalen voor het gebruik dat hij van het product
heeft kunnen maken vóór de uitoefening van het herroe-
pingsrecht.5 In de laatste zaak werd nog wel een nuance-
ring aangebracht. Als de koper in strijd met de billijkheid
het gekochte heeft gebruikt, bestaat de mogelijkheid om
een vergoeding te rekenen. Die vergoeding mag evenwel
niet de doeltreffendheid en effectiviteit van het herroe-
pingsrecht doorkruisen.6 Het Hof van Justitie benadrukt
telkens de gedachte dat consumenten zonder belemme-
ringen gebruik moet kunnen maken van de rechten die
Europese richtlijnen hun bieden.7
Met name bij aankopen van een lage waarde is er een grote
kans dat de consument zich niet op zijn herroepingsrecht
zal beroepen omdat de verzendkosten de waarde van de
zaak benaderen of zelfs overtreffen.

Argumenten van Duitse zijde en
de opvatting van het Hof van
Justitie

Hiervoor merkte ik al op dat de bewoordingen van de
richtlijn op het eerste gezicht duidelijk zijn. Hoe kan hier
dan toch discussie over zijn ontstaan?
Het Bundesgerichthof voerde aan dat de bewoordingen van
artikel 6 lid 1, eerste alinea tweede volzin en artikel 6 lid
2, tweede volzin de indruk wekken dat de bepaling enkel
ziet op de door de uitoefening van het herroepingsrecht
veroorzaakte kosten en dat deze niet ziet op de verzend-

3. R.o. 54 van de uitspraak en r.o. 14 van de considerans bij Richtlijn 97/7/
EG.

4. HvJ EG 17 april 2008, zaak C-404/06, Quelle AG/Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Jur. 2008, p. I-02685.
Over deze zaak zie V. Mak, ‘ “Kosteloze” vervanging bij non-conformi-
teit: is de consument een vergoeding verschuldigd voor het genoten
gebruik van een gebrekkige zaak?’, NTER 2009, p. 34-40.

5. HvJ EG 3 september 2009, zaak C-489/07, Messner/Firma Stefan Krü-
ger.

6. Over deze zaak zie M.B.M. Loos, ‘De gebruiksvergoeding bij de ontbon-
den koop op afstand: het onderscheid tussen ‘gebruiken’ en ‘uitproberen’,
NTER 2010, p. 27-31.

7. R.o. 54 van de zaak Heine.

kosten die zijn gemaakt als gevolg van de bestelling.8 De
Duitse regering voegde hieraan toe dat de bewoordingen
‘door de consument gestorte bedragen’ in artikel 6 lid 2
slechts betrekking heeft op de bedragen die zijn betaald
voor de hoofdprestaties.9 De Duitse regering betoogde
verder dat onderscheid gemaakt dient te worden tussen
enerzijds gestorte bedragen en anderzijds kosten als
gevolg van het inroepen van het ontbindingsrecht. De
verzendkosten naar de koper kunnen gezien worden als
kosten die niet veroorzaakt zijn door het inroepen van het
ontbindingsrecht. Deze kosten ontstaan immers vóór en
los van de uitoefening van het herroepingsrecht.10 Deze
argumenten komen neer op een zeer strikte interpretatie
van de bewoordingen ‘voor de uitoefening van zijn her-
roepingsrecht’.11

Verder werd aangevoerd dat de verzendkosten niet terug-
gegeven hoeven te worden, omdat de tegenprestatie (de
verzending) naar zijn aard niet ongedaan kan worden
gemaakt.12 Richtlijn 97/7/EG biedt hiertoe ook een aan-
knopingspunt, namelijk artikel 6 lid 3, derde gedachte-
streepje.13 Bovendien werd betoogd dat de consument
vóór de sluiting van de overeenkomst over de kosten is
geïnformeerd, zodat dit niet in de weg kan staan aan het
uitoefenen van het herroepingsrecht. Die beslissing van
de koper staat volgens de Duitse regering los van de reeds
gemaakt verzendkosten.14

Het Hof stelt vast dat artikel 6 lid 2 van Richtlijn 97/7/EG
een algemene verplichting tot terugbetaling van alle
betaalde bedragen oplegt, ongeacht de oorzaak van de
betaling. Dit betreft dus ook bedragen die zijn gestort om
de door de overeenkomst veroorzaakte kosten te dek-
ken.15 Dit wordt bevestigd door de formulering van de
uitzondering dat ‘ten hoogste’ de rechtstreekse kosten
voor het terugzenden kunnen worden aangerekend. Dit
duidt op het limitatieve karakter van deze uitzonde-
ring.16 Het feit dat de consument vooraf over de kosten is
geïnformeerd over de verzendkosten doet volgens het Hof
van Justitie niet af aan de afschrikkende werking die het
aanrekenen van deze kosten kan hebben.17

Door het Bundesgerichtshof werd nog aangevoerd dat ook
bij een aankoop in een fysieke winkel de koper de kosten
draagt van de verplaatsing naar de winkel. Voor het berei-
ken van de doelstelling van de richtlijn zou het niet nodig
zijn deze kosten bij de ondernemer te leggen. 18 De ver-
gelijking gaat mijns inziens scheef. Ten eerste betaalt de
koper ook bij een koop via internet zijn (niet fysieke) ver-
plaatsing naar de winkel door verbinding te maken met de
website. Verder kent de fysieke aankoop niet het herroe-

8. Zie r.o. 24 van de zaak Heine.
9. R.o. 34 van de zaak Heine.
10. R.o. 35 van de zaak Heine.
11. In de Duitse taalversie: ‘infolge’, in de Engelse: ‘because of’ en in het

Frans: ‘en raison de’.
12. R.o. 25 van de zaak Heine.
13. Vergelijk art. 7:46d lid 4 sub b punt 3 BW. De bepaling zondert prestaties

die niet ongedaan gemaakt kunnen worden uit van het herroepingsrecht.
14. R.o. 37 van de zaak Heine.
15. R.o. 43 van de zaak Heine.
16. R.o. 55 van de zaak Heine.
17. R.o. 58 van de zaak Heine.
18. R.o. 26 van de zaak Heine.
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pingsrecht, waardoor er in die context ook geen discussie
kan zijn over wie de kosten daarvoor dient te dragen. Op
basis van de uitspraken van het Hof van Justitie zou wel
betoogd kunnen worden dat bij vervanging, herstel of
ontbinding wegens non-conformiteit de verkoper de kos-
ten voor het vervoer van en naar de (fysieke) winkel dient
te betalen.

Een evenwichtige verdeling van
de kosten

De bedoeling van het Hof van Justitie is om tot een even-
wichtige verdeling van de risico’s bij overeenkomsten op
afstand te komen.19 Ten aanzien van de verzendkosten bij
herroeping is de verdeling in elke geval eerlijk: de ene
partij draagt de kosten van toezending en de ander van
terugzending.
De verkoper draagt evenwel veel méér kosten, namelijk
ook de kosten van de eventuele waardevermindering van
de zaak. In Messner is immers bepaald dat de consument-
koper geen gebruikskosten in rekening kunnen worden
gebracht indien deze zich op zijn herroepingsrecht
beroept. De consument moet het gekochte kunnen keuren
en uitproberen zonder dat hij een vergoeding hoeft te
betalen.20 Het teruggestuurde product kan dan niet altijd
meer als nieuw verkocht worden.21 Ook als het product
niet is uitgeprobeerd, is vaak wel de verpakking geopend,
wat een waardevermindering tot gevolg heeft.
Tegenover de kosten die de uitoefening van het herroe-
pingsrecht met zich meebrengt, staan ook voordelen. De
op afstand verkopende ondernemer hoeft geen fysieke
winkel in te richten en te onderhouden. Het herroepings-
recht heeft mogelijk een drempelverlagende werking,
waardoor consumenten eerder tot een aankoop over zullen
gaan, waardoor wellicht een hogere omzet gerealiseerd
wordt. Ik durf geen uitspraken te doen over hoe dit onder
de streep uitpakt. Of de voordelen van verkoop op afstand
opwegen tegen de kosten die de ondernemer draagt als
gevolg van het herroepingsrecht zal afhankelijk zijn van
verschillende omstandigheden. Gedacht kan worden aan
het aantal consumenten dat zich op het herroepingsrecht
beroept, de hoogte van de besparingen die verkopen op
afstand in vergelijking met een fysieke winkel met zich
meebrengt en de daadwerkelijke omzetverhoging die
dankzij het herroepingsrecht gerealiseerd wordt.
Voor de koper op afstand geldt als nadeel dat deze het
gekochte voor de aanschaf niet fysiek kan zien en uitpro-
beren, zoals in een winkel mogelijk zou zijn. Het herroe-
pingsrecht beoogt dit nadeel op te heffen.22

De vergaande bescherming die met het herroepingsrecht
is gecreëerd vindt zijn oorsprong in de gedachte dat de
Europese wetgever de handel op afstand in de interne

19. R.o. 57 van de zaak Heine.
20. R.o. 20 van de zaak Messner.
21. Dit hoeft niet bij alle producten het geval te zijn, passen van kleding maakt

de kleding niet meteen tweedehands.
22. Overweging 14 bij Richtlijn 97/7/EG.

markt heeft willen stimuleren. Grensoverschrijdende ver-
koop op afstand kan, volgens de considerans bij Richtlijn
97/7/EG, een van de belangrijkste concrete uitingen van
de voltooiing van de interne markt zijn.23

Gevolgen voor de Nederlandse
en de Duitse situatie

In Nederland heeft de Geschillencommissie Thuiswinkel
beslist dat de verkoper de waardevermindering die het
openen van de verpakking met zich meebrengt dient te
dragen.24 Dezelfde geschillencommissie besliste dat de
consumentkoper een op afstand gekochte pc mag opstar-
ten en uitproberen, zonder dat hij daarmee zijn herroe-
pingsrecht verspeelt.25 De geschillencommissie zit hier-
mee op dezelfde lijn als het Hof van Justitie. De onder-
nemer draagt de risico’s van de uitoefening van het her-
roepingsrecht, zodat de consument zijn recht zonder eni-
ge belemmering kan uitoefenen.
Voor Duitse verkopers op afstand geldt nog een bijzon-
dere regel. Bij aankopen boven € 40 dient de Duitse ver-
koper op afstand zowel de kosten van het toesturen als het
terugsturen te dragen.26 Deze verplichting volgt niet uit
de richtlijn en de Duitse verkoper op afstand wordt hier-
mee in verhouding tot zijn buitenlandse collega’s bena-
deeld. Van een eerlijke verdeling van de kosten bij uitoe-
fening van het herroepingsrecht kan in het licht van deze
veertig-euro-clausule niet worden gesproken. De onder-
nemer draagt alle kosten, de consumentkoper betaalt hele-
maal niets. De mogelijkheid voor Duitse verkopers om bij
producten van minder dan € 40 wel de heen- en terug-
zendkosten te berekenen aan de koper, bood enige com-
pensatie voor dit nadeel, maar daar is nu door het Hof van
Justitie een streep door gezet.

Het richtlijnvoorstel betreffende
consumentenrechten

Indien het op 8 oktober 2008 ingediende voorstel voor een
richtlijn betreffende consumentenrechten27 van kracht
zou worden, vervangt deze een aantal bestaande richt-
lijnen op het gebied van consumentenbescherming, waar-

23. Overweging 3 van de considerans bij Richtlijn 97/7/EG.
24. Geschillencommissie Thuiswinkel 22 november 2005, Tijdschrift voor

Consumentenrecht en handelspraktijken 2006, p. 170-173 m.nt. M.B.M.
Loos.

25. Geschillencommissie Thuiswinkel 4 juli 2007, Tijdschrift voor Consumen-
tenrecht en Handelspraktijken 2008, p. 202-204 m.nt. M.Y Schaub.

26. Par. 357 (2) BGB.
27. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-

fende consumentenrechten van 8-10-2008, COM(2008) 614 def. Hierna:
het richtlijnvoorstel.
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onder Richtlijn 97/7/EG.28 Het richtlijnvoorstel bevat
een hoofdstuk dat ziet op consumenteninformatie en her-
roepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten
gesloten overeenkomsten.29 In vergelijking met Richtlijn
97/7/EG bevat het richtlijnvoorstel een aanzienlijk uit-
gebreidere regeling.
Ten aanzien van gemaakte kosten is in het voorstel bepaald
dat de verkoper alle ontvangen betalingen dient te ver-
goeden aan de consument.30 Vervolgens bepaalt het voor-
gestelde artikel 17 lid 1 dat de consument enkel de kosten
van het retourneren van de producten draagt. Ook de
waardevermindering van het goed hoeft niet te worden
betaald door de consument.31 Dit komt overeen met de
huidige richtlijn en de uitspraken van het Hof van Justitie
in Messner en Heine.
Naar aanleiding van de (negatieve) reacties op het richt-
lijnvoorstel, heeft de rapporteur van de commissie interne
markt en consumentenrechten een gewijzigd voorstel
opgesteld met een aanzienlijk smallere reikwijdte dan het
richtlijnvoorstel.32 Het gewijzigde voorstel ziet met name
op contracten op afstand en introduceert zogenoemde
targeted full harmonisation. Dat wil zeggen, maximumhar-
monisatie welke zich beperkt tot een aantal specifieke
aspecten van bepaalde contracten.33

De rapporteur heeft in dit gewijzigde voorstel een regel
opgenomen die te vergelijken is met de Duitse 40-euro-
clausule. De consumentkoper hoeft de kosten van het
terugzenden niet te betalen als de prijs van de goederen
meer dan € 50 bedraagt. De ondernemer draagt in dit
gewijzigde voorstel dus alle kosten van de uitoefening van
het herroepingsrecht. Enkel bij aankopen onder € 50 moet
de consument de kosten van het terugzenden betalen.34

Dit betekent een verdergaande bescherming van de op
afstand kopende consument in vergelijking met de huidi-
ge richtlijn.35 Zoals ik hiervoor al betoogde, resulteert dit
niet in een eerlijke verdeling van de kosten bij uitoefening
van het ontbindingsrecht.

28. Zie art. 47 van het richtlijnvoorstel. Het voorstel betreft Richtlijn 85/577/
EEG (colportage), Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen), Richtlijn
97/7/EG (overeenkomsten op afstand), Richtlijn 1999/44/EG (consu-
mentenkoop), alsmede de richtlijnen die wijzigingen in de genoemde
richtlijnen aanbrengen.

29. Hoofdstuk III. Het verschil tussen buiten verkoopruimte en een op afstand
gesloten overeenkomst is dat bij de eerste sprake is van fysieke aanwe-
zigheid van (een vertegenwoordiger van) de verkoper.

30. Art. 16 lid 1 van het richtlijnvoorstel.
31. Tenzij de consument meer doet dan nodig om de aard en het functioneren

van de goederen te controleren, zie art. 17 lid 2 van het richtlijnvoorstel.
32. Committee on the Internal Market and Consumer Protection (rapporteur

Andreas Schwab), Draft Report on the proposal for a directive of the
European Parliament end of the Council on consumer rights,
2008/0196(COD). Beschikbaar via <www.europarl.europa.eu> zoek
onder ‘activiteiten’ naar ontwerpverslagen van de commissie interne
markt en consumentenbescherming.

33. P. 107-108 van de Draft Report.
34. Zie amendement 112 van de Draft Report.
35. Op het gebied van diensten gaat de consument er wel op achteruit, in het

oorspronkelijke voorstel hoefde voor diensten verleend tijdens de bedenk-
tijd niet te worden betaald. Dit is in het gewijzigde voorstel geschrapt, zie
amendement 113.

The Draft Common Frame of
Reference

In de DCFR zijn de regels ten aanzien van koop op afstand
op verschillende plaatsen terug te vinden. Boek II bevat
een hoofdstuk over herroepingsrechten, waarin een alge-
mene regeling is opgenomen over de uitoefening en de
effecten van het herroepingsrecht (Sectie 1, artikel
II-5:101 en verder). Deze regeling verwijst naar de rege-
ling in boek III, hoofdstuk 3, sectie 5, subsectie 4 over
restitutie in het algemeen.
Na de uitoefening van het herroepingsrecht moet de ver-
koper volgens de DCFR alle bedragen die de koper heeft
gemaakt vergoeden (‘any payments made by the with-
drawing party’). De koper hoeft ook geen vergoeding te
betalen voor de waardevermindering die is veroorzaakt
door inspectie en testen van het product. Tot zover stemt
de DCFR overeen met het oorspronkelijke richtlijnvoor-
stel.
Er is evenwel geen expliciete verwijzing opgenomen naar
de verzendkosten. De bepaling in artikel II-5:105 DCFR
dat ‘any payments made’ vergoed moeten worden, doet
vermoeden dat alle kosten, dus zowel de kosten van toe-
zenden als retourzenden, door de ondernemer gedragen
moeten worden. Datzelfde artikel verwijst echter naar
artikel III-3:511 DCFR waar is bepaald dat partijen die
voordeel hebben genoten, dit voordeel moeten restitue-
ren. Voor zover dit niet mogelijk is, moet de waarde van
het genoten voordeel betaald worden.36 Dit kan tot de
uitkomst leiden dat de consument wel de verzendkosten
moet betalen, nu deze het voordeel (namelijk de verzen-
ding) heeft genoten. De conclusie is dat de DCFR minder
bescherming biedt dan het richtlijnvoorstel, en helemaal
in vergelijking met het door de rapporteur opgestelde
gewijzigde voorstel.

Slot

De beslissing in Heine heeft voor de Nederlandse wet-
geving geen gevolgen. Ook de uitspraken van de Geschil-
lencommissie Thuiswinkel37 zijn in overeenstemming
met de uitspraak van het Hof van Justitie.
Het Hof van Justitie heeft met deze uitspraak tot een
evenwichtige verdeling van de risico’s bij op afstand geslo-
ten overeenkomsten willen komen. Gecombineerd met de
beslissing van het Hof van Justitie in Messner is de con-
clusie dat van een evenwichtige verdeling van de risico’s
geen sprake is. De ondernemer draagt behalve de helft van
de verzendkosten ook de waardevermindering van de
zaak, omdat geen gebruiksvergoeding gerekend mag wor-
den, terwijl de consument het product wel mag testen.
Dit hoeft voor de ondernemer niet nadelig uit te pakken
als de opbrengsten van verkoop op afstand groter zijn dan
de kosten die de uitoefening van het herroepingsrecht met

36. Art. III-3:511(4) DCFR.
37. Voor zover aan mij bekend.
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zich meebrengt. De vergaande bescherming van de koper
op afstand vindt zijn rechtvaardiging in het streven van
de Europese wetgever naar de voltooiing van de interne
markt. De consument wordt zo gestimuleerd om vooral
ook over de grens te kopen, zonder dat hier grote (finan-
ciële) risico’s tegenover staan. De keerzijde is dat verko-
pers mogelijk weigeren om op afstand te contracteren met
consumenten uit andere lidstaten, gezien de kosten en
risico’s die hiermee verbonden zijn.38 Zeer waarschijnlijk
zijn uiteindelijk de op afstand kopende consumenten die
zich niet op hun herroepingsrecht beroepen de dupe, aan-
gezien de ondernemers de kosten die zij maken in hun
prijzen zullen doorberekenen.
Een concrete vraag die onbeantwoord is gebleven is de
volgende. Evenals Heine hanteren veel ondernemers een
vast verzendtarief, onafhankelijk van het aantal bestelde
producten. Wat als vervolgens een deel van de zending
wordt teruggestuurd? Moet dan ook een deel van de ver-
zendkosten worden terugbetaald?

38. Dit knelpunt is gesignaleerd door de Europese Commissie, zie Green Paper
from the Commission on policy options for progress towards a Euro-
pean Contract Law for consumers and business, Brussel 1 juli 2010,
COM(2010)348 final, p. 5.
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