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1. SITUERING

De werkgroep benadrukt het groeiende belang van elektronische handel in het geheel van B2C-
transacties, en hiermee samenhangend de nood om zowel preventieve als handhavende initiatieven te 
ondersteunen die bijdragen tot de bescherming van de consument en tot eerlijke concurrentie onder 
handelaars.

Wanneer in het kader van elektronische handel wordt gesproken over preventie wordt vaak onmiddellijk 
en vrijwel uitsluitend gedacht aan maatregelen of campagnes die tot doel hebben de consument bewust 
te maken van mogelijke risico’s en valkuilen en hem/haar te informeren over de belangrijkste kenmerken 
waaraan een webshop moet voldoen. Even belangrijk is evenwel om ook de ondernemingen de nodige 
informatie aan te reiken waardoor zij op eenvoudige wijze kunnen nakijken of hun webshop aan de 
wettelijke vereisten voldoet. 

In de agenda van de Nederlandse Consumentenautoriteit voor 2012 en 2013 is aangegeven dat 
de Consumentenautoriteit webwinkeliers gaat informeren over de geldende normen en over hoe 
de Consumentenautoriteit deze normen uitlegt. De Belgische FOD Economie beschikte al over 
een didactische website voor consumenten en handelaars www.infoshopping.be en de gids voor 
websitehouders (http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/designers_internetguide_
fr.jsp). Ook Luxemburg stond open voor de verspreiding van de belangrijkste aandachtspunten bij online 
verkoop. Een eerste stap in die richting werd gezet met het opstellen van een tekst die bedoeld is voor het 
grote publiek en betrekking had op het Luxemburgse Consumptiewetboek (Code de la Consommation) 
dat in 2011 is opgesteld door het ministerie van Economie en Buitenlandse Handel in samenwerking met 
de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de consumenten.

Veel van de consumentenregelgeving die geldt voor webwinkels is gebaseerd op Europese richtlijnen. 
In deze werkgroep is onderzocht in hoeverre de regelgeving voor webwinkels en de interpretatie 
daarvan binnen de Benelux overeenstemmen. Het doel was de uitleg van begrippen en toepassing van 
regelgeving binnen de Benelux zo goed mogelijk af te stemmen. 
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2. ONDERZOEK NAAR GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTSNOEREN

Methodologie

Nederland heeft overzichten gemaakt van de onderwerpen waarover zij uitleg aan ondernemers wilde 
gaan geven. Deze onderwerpen zijn in te delen in de volgende categorieën:

•  informatieverplichtingen:  
welke informatie moet op de website worden verstrekt, waar moet dat en hoe moet dat?

•  elektronisch contracteren:  
welke specifieke verplichtingen gelden voor het sluiten van een overeenkomst via internet?

•  herroepingsrecht:  
wat houdt de bedenkijd precies in?

•  algemene voorwaarden:  
welke met name bij webshops veel voorkomende onredelijke bedingen in algemene voorwaarden 
zijn niet toegestaan?

Vervolgens heeft Nederland per onderwerp zo veel mogelijk aangegeven hoe naar zijn mening een 
webwinkelier invulling kan geven aan geldende regels zodat de webwinkel in ieder geval voldoet en wat 
in ieder geval niet is toegestaan.

De overzichten hiervan zijn in de werkgroep besproken. Tevens is getoetst of deze uitgangspunten 
overeenkomen met de uitleg zoals deze al bestond in België: op de didactische website voor consumenten 
en handelaars www.infoshopping.be en in de gids voor websitehouders (http://economie.fgov.be/nl/
modules/publications/general/designers_internetguide_fr.jsp). 

De overeenkomsten, verschillen, eventuele tekortkomingen of ontbrekende informatie werden nadien 
opgelijst en uiterst gedetailleerd besproken.
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Resultaat van de bespreking

Na grondige bespreking en verduidelijking kon de werkgroep concluderen dat in het overgrote deel van 
de gevallen in de drie lidstaten (de interpretatie van) de wetgeving volledig gelijklopend was. De weinige 
verschillen waren in de meeste gevallen niet meer dan nuanceverschillen in interpretatie, en in een 
enkel geval een werkelijk verschil in wetgeving. 

a. Algemene voorwaarden / het sluiten van overeenkomsten
Hierover is volledige overeenstemming., behalve over het feit dat in België en Luxemburg de volledige 
betaling van de koopsom mag geëist worden vooraleer er geleverd wordt, terwijl in Nederland de 
handelaar tot maximaal 50% van de koopsom als aanbetaling mag verplichten.

b. Het herroepingsrecht
Over het principe van het herroepingsrecht bestaat volledige overeenstemming. Enkel de wettelijke 
termijn van het herroepingsrecht verschilt in de lidstaten (7 werkdagen in Nederland en Luxemburg, 
14 dagen in België). Dit verschil gaat verdwijnen na de implementatie van de Richtlijn betreffende 
consumentenrechten (2011/83/EU). Deze regelgeving moet in 2014 van kracht worden.

c. Informatieverplichtingen
Ook hier is er volledige overeenstemming. 

3.  PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN EN VAN 
GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTSNOEREN

Er werd besloten dat elke lidstaat afzonderlijk zal instaan voor het ontwikkelen en updaten van zijn 
uitleg, maar dat via de Benelux aan het bestaan van deze uitleg de nodige aandacht zal gegeven worden. 
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