
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht 
Janskerkhof 12 
3512 BL Utrecht 
030 253 7285 
m.y.schaub@uu.nl 
 
 
 
Betreft: reactie consultatie agenda Consumentenautoriteit 2012-2013 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Buchum, 
 
Met interesse hebben wij kennisgenomen van het Consultatiedocument inzake de agenda 
van de Consumentenautoriteit 2012-2013, welke ons begin november is toegestuurd. De 
voorgestelde thema’s zijn herkenbaar. Het korte tijdsbestek dat beschikbaar is om te 
reageren, maakt het helaas onmogelijk om (uitgebreid) inhoudelijk te reageren. Graag 
signaleren we vanuit het Molengraaff Instituut voor privaatrecht een enkel aandachtspunt. 
Indien u dat zinvol acht geven we u in overweging om voor nader onderzoek een beroep te 
doen op ons gespecialiseerde onderzoeksteam. 
 
Zoals u wellicht weet, verricht Het Molengraaff Instituut voor privaatrecht (Universiteit 
Utrecht)1 onderzoek op het terrein van het (Europees) privaatrecht, waaronder het 
consumentenrecht. Het onderzoek van het Molengraaff Instituut heeft een Europees en 
rechtsvergelijkend perspectief en combineert verschillende onderzoeksmethoden. Het 
Molengraaff Instituut heeft een rijke historie op het gebied van consumentenrecht, de 
laatste decennia onder leiding van Prof. E.H. Hondius, de laatste jaren aangevuld met Prof. 
A.L.M. Keirse. In BIJLAGE 1 is een overzicht te vinden van onderzoekers met specifieke 
kennis op het terrein van consumentenrechten. 
 
Actueel zijn de Europese ontwikkelingen op het gebied van consumentenrecht. Aanstaande 
zijn het optioneel gemeenschappelijk Europees kooprecht en de nieuwe Richtlijn 
Consumentenrechten. Met name het gemeenschappelijk Europees kooprecht is een 
vernieuwende ontwikkeling op het gebied van (onder meer) het consumentenrecht. Als 
deze regeling eenmaal is ingevoerd, en dat is op korte termijn te verwachten, zal er veel 
vraag zijn naar expertise. Er zullen immers vele vragen rijzen met betrekking tot dit 
keuzerecht, zoals: wanneer kan dit recht worden gekozen, hoe kan er worden gekozen, 
waarom zouden consumenten of ondernemers er voor kiezen en hoe verhoudt het zich tot 
andere regels? 
 
Daarnaast staat de handhaving van consumentenrechten onder druk door de geplande 
verhoging van het griffierecht. Slecht zichtbaar is hoeveel en welke conflicten in het circuit 
van alternatieve geschillenbeslechting worden beslecht en hoe in dat verband de relevante 
regelgeving wordt toegepast. Het zou (ook beleidsmatig) interessant kunnen zijn om 
inzicht te hebben in de actuele ontwikkelingen: welke zaken worden nu en in de toekomst 
voor de rechter of juist voor een geschilcommissie gebracht. En welke consequenties heeft 
dat?  
 
Zoals gezegd, wij kunnen op deze termijn slechts enkele vragen verwoorden. 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot overleg of nadere toelichting. 
 
Voor nadere informatie over onze expertise en hoe deze ingezet kan worden kunt u contact 
opnemen met Y. Visser, Y.Visser@uu.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Martien Schaub 

                                           
1http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/o
nderdelen/molengraaffinstituutvoorprivaatrecht/Pages/default.aspx.  



BIJLAGE 1 
 
Bijzondere expertise binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht met betrekking tot 
consumentenrecht. 
 
Katharina Boele Woelki 
Prof. dr. K.R.S.D. (Katharina) Boele-Woelki is gespecialiseerd in internationaal en 
vergelijkende privaatrecht, in het bijzonder het familierecht en het contractenrecht. 
 
Ivo Giesen 
Prof. dr. Ivo Giesen is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het burgerlijk 
procesrecht, inclusief de rechtspleging, en kan uit den hoofde expertise leveren op het 
terrein van productaansprakelijkheid, oneerlijke handelspraktijken en 
geschilbeslechtingsmechanismen. 
 
Marie-José van der Heijden 
Mw. mr. dr. M.J. (Marie-José) van der Heijden is gespecialiseerd in Europees en 
internationaal privaatrecht, met name op het gebied van mensenrechten en 
aansprakelijkheid. 
 
Ewoud Hondius 
Prof. dr. E.H. (Ewoud) Hondius is gespecialiseerd in algemeen consumentenrecht. 
 
Ton Jongbloed 
De expertise van Prof. dr. A.W. (Ton) Jongbloed ligt op het terrein van het procesrecht 
incl. alternatieve geschillenbeslechting (vz. Geschillencie. Reizen), huur en e-procedures. 
 
Anne Keirse 
De brede expertise van Prof. dr. A.L.M. (Anne) ligt op het gebied van Europees en 
Nederlands verbintenissenrecht. 
 
Ingrid Koning 
Mw. mr. dr. I (Ingrid) Koning is gespecialiseerd in passagiersvervoer, Europese 
verordeningen en reisrecht. 
 
Martien Schaub 
Mw. mr. dr. M.Y. (Martien) Schaub is gespecialiseerd in algemeen 
consumentencontractenrecht. 
 
Sonja Kruisinga 
De expertise van mw. mr. dr. S.A. (Sonja) Kruisinga ligt op het gebied van internationaal 
handelsrecht, in het bijzonder internationale koop en (internationaal) betalingsverkeer. 
 
 


