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Modernisering, aansc
en handhaving

ONDERNEMING EN CONSUMENT

Mw. mn L.E. (Lísettel den Butterl

De ModerniseringsrichtLijn wijzigt vier bestaande

Europese richttijnen op het gebied van

consumentenbescherming. Dii zijn de richttijn
oneertijke bedingena, de richttijn prijsaan-

duiding5, de richtLijn oneerlijke handeLs-

praktijkenó en de richttijn consumentenrechtenT.

Doordat ervoornametijk sprake isvan maximum-
harmonisatie wordt de Moderniseringsrichtiijn
vrijwel één-op-één overgenomen in de

Nedertandse wet. ln dit artikeI worden een aantaI
kernpunten uit het Nedertandse imptementatie-
wetsvoorsteI van de Moderniseringsrichttijn
(lmptementatiewetsvoorsteUs nader toegeLicht.

lnformatieverplichtingen en regets over
oneerlijke handetspraktijken voor online-
marktplaatsen en aanbieders van online
zoekfuncties
Voor ontinemarktptaatsen en aanbieders van

ontine zoekfuncties gaan nieuwe regets getden.

Zo worden er specifieke transparantie/
informatieverptichtingen gei'ntroduceerd die

gelden in de precontractuete fase, dat wiI
zeggen, de fase voor de totstandkoming van een

overeenkomst. Ook wordt de regeling inzake

oneertijke handel"spraktijken uitgebreid met

bepaatde handetspraktijken die getinkt zijn aan

online marktplaatsen of on[ine zoekfuncties.

herping

De implementatie van de Richttijn modernisering consumenten-
bescherming

0ntineverkopen zijn in de afgetopen jaren sterktoegenomen, Datgetdtookvoordigitate ontwikkeLingen
in de consumentenmarkt. Met de Richttijn modernisering consumentenbescherming (Moderniserings-
richttiin12 speett de Europese wetgever in op deze ontwikketingen. De Moderniseringsrichttijn beoogt
enerzijds een aanscherping van de handhaving van het consumentenrecht en anderzijds de
modernisering van de getdende inhoudetijke regul.ering van de consumentenbescherming.3 Zo worden
onder andere regel,s geihtroduceerd ten aanzien van onlinemarktplaatsen, online zoekfunctionaliteiten
en online reviews.

2020-0208

Een'onlinemarktplaats' wordt in het lmptementatie-

wetsvoorsteI gedefinieerd ats een dienst die

gebruik maakt van software, waaronder een

website, een deel van een website of een door of

namens een handelaar beheerde appticatie, die

consumenten in staat stelt een overeenkomst op

afstand te sluiten met andere handetaren of

consumenten.e De wetgever [icht toe dat a[s

ontinemarktplaats bijvoorbeeLd wordt aan-

gemerkt de dienst die gebruik maakt van een

website om tweedehands boeken te verkopen,

die afkomstig zijn van verschiltende handelaren

[zoats antiquariaten] en/of consumenten.l0 Het

gaat bij een ontinemarktptaats dus om het in
staat stetlen van consumenten om op afstand

een overeenkomst aan te gaan met een derde

leverancier of andere consumenten.

ln het lmplementatiewetsvoorsteI wordi de

huidige bepating inzake precontractuete

informatieverptichtingen voor overeenkomsten

op afstand (artiket ó:230m BWI aangevutd met

regets die getden voor ontinemarktptaatsen.

Voordat de consument gebonden is aan een

overeenkomst gestoten op een ontinemarkt-
ptaats, moet door de aanbieder van een on[ine-

marktplaats de volgende informatie ziin

verstrekt:
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lnformatie over de betangrijkste parameters
die de rangschikking'1 bepaten van de aan-
biedingen die aan de consument worden
gepresenteerd en het retatieve betang van die
parameters ten opzichte van andere para-

meters Inieuw lid 3 onderdeel a);

lnformatie over de hoedanigheid [handetaar
of particutier {consumentJ) van de derde die

het product of de dienst aanbiedt Inieuw tid 3

onderdee[ bJ. De aanbieder mag hierbij in
beginsel afgaan op de door de derde die de

producten aanbiedt afgelegde verklaring ;12

lnformatie over het aI dan niet van toepassíng

zijn van consumentenrecht op de overeen-

komst Ínieuw lid 3 onderdeel c); en

lnformatie over de manier waarop de

verp[ichtingen met betrekking tot de overeen-
komst worden verdeetd tussen de derde die

het product of de dienst aanbiedt en de

aanbieder van de onIinemarktplaats ze[f

[nieuw tid 3 onderdeel dl.

Specifiek over de informatie die ziet op de hoe-

danigheid van de derde die de producten

aanbiedt op de onlinemarktplaats, wordt in een

nieuw artikel ó:193e tid 1 onderdeel f BW bepaatd

dat deze informatie essentieetl3 is voor een uit-
nodiging tot aankoop. Hierdoor wordt een [ink
gecreëerd met de regeling over oneertijke
handetspraktijken. 0p grond van artiket ó:193d

tid 1 jo. tid 2 BW is er nametijk sprake van een

misleidende handetspraktijk van de aanbieder
van de ontinemarktplaats indien essentiëte
inÍormatie die de gemiddelde consument nodig

heeft om een geinformeerd bestuit over een

transactie te nemen, wordt weggelaten, waar-
door de gemiddetde consument een bestuit over

een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij

anders niet had genomen.

I nfo rm e re n ove r totsta n d ko m i n g ra ng s ch i kki n g

Ook voor aanbieders van online zoekfuncties
gaan nieuwe regets getden. Aanbieders van

on[ine zoekfuncties zijn, zo volgt uit de concept
Memorie van Toetichting, handetaren die

consumenten, op basis van een zoekopdracht in

de vorm van een trefwoord, zin of andere invoer,

in staat stelten om te zoeken naar goederen en

diensten die worden aangeboden door
verschittende handetaren of consumenten. Het

kan hierbij gaan om bijvoorbeetd reizen,

accommodaties, recreatieve activiteiten of

energie. Voorbeelden van aanbieders van ontine
zoekf uncties zijn onlinemarktptaatsen en

vergetijkingswebsites.ra Uit het lmplementatie-
wetsvoorsteI votgt dat ook aanbieders van ontine
zoekmachines hieronder vatten.15

Aanbieders van online zoekfuncties dienen de

consument te informeren over de betangrijkste
parameters ter bepating van de rangschikking
van een zoekopdracht en van hun relatieve
betang ten opzichte van andere parameters. De

Moderniseringsrichttijn verduidetijkt dat dit niet
betekent dat handelaren hun aLgoritmes bekend

hoeven te maken.ló De informatie ter bepal.ing

van de rangschikking van een zoekopdracht
wordt bovendien ats essentieeI beschouwd,
waardoor ook hier een link wordt getegd met de

regeling inzake oneertijke handetspraktijken

a

Waar deze informatie moet worden verstrekt,
wordt ook bepaaLd in dit artikel ó:230m Burger-
iijk Wetboek IBWJ. De informatie moet op een

specifieke afdeting van de ontine interface
worden gezet. Deze afdeLing moet bovendien

rechtstreeks en gemakkelijk toeganketijk zijn
voor de consument vanaf de pagina waarop het
aanbod wordt gepresenteerd. 0ok moet de

informatie op een duidetijke en begrijpetijke
wijze worden verstrekt. ln de concept Memorie
van ToeLichting wordt door de wetgever
benadrukt dat dit niet betekent dat deze

informatie atteen in de atgemene voorwaarden
mag worden gepresenteerd.

ln de praktijk betekent dit dat na de imptementatie
bij wet wordt gereguteerd hoe een website of

andere online interface eruit moet komen te

zien. Het opstetten van de genoemde informatie,
in het bijzonder de informatie over de verdeling

van de verplichtingen [zie punt 4], vergt in de

praktijk bovendien afstemming tussen de aan-

bieder onlinemarktptaats en de handetaren en/
of particutieren die hun producten of diensten

aanbieden via de ontinemarktptaats.
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[nieuw artiket ó:193e tid 2 BW]. Er wordt ook bij

wet bepaald waar deze informatie moet worden

gepresenteerd. De informatie dient beschikbaar

te worden gesteLd via een specifiek deel van de

on[ine interface dat rechtstreeks en eenvoudig

toegankeLijk is vanaf de pagina waar de zoek-

resultaten worden gepresenteerd. Van deze

verptichting zijn aanbieders van ontine zoek-

machines uitgestoten, zo votgt uit het nieuwe

artikeL ó:'193e tid 2 BW.

ln het kader van het verschaffen van zoek-

resuttaten wordt in het lmplementatiewets-
voorstel verder nog voorgesteld om een

specifieke handelspraktijk toe te voegen aan de

tijst met handeLspraktijken die onder atle

omstandigheden misteidend zijn. Dit is de

handelspraktijk waarbij een handetaar, in reactie

op een on[ine zoekopdracht van de consument,

informatie verstrekt aan een consument in de

vorm van zoekresuttaten, zonder dat de

handelaar hierbij duidetijk aangeeft dat het een

betaalde reclame betreft of er een betating is

gedaan die specifiek was bedoe[d om een hogere

rangschikking van het product te verkrijgen
(nieuw artikeL ó:1939 onderdeeI x BWJ. De wet-
gever licht toe dat door de handelaar steeds

informatie dient te worden verstrekt over een

directe of indirecte betating voor een hogere

rangschikking.lT

Nieuwe regels inzake reviews en het doen
van een gepersonatiseerd aanbod

Verzekeren of controleren van reviews

0ntine beoordetingen en aanbevetingen van

andere consumenten speten een steeds belang-
rijkere rol voor consumenten bij het nemen van

een aankoopbestissing. De Europese Commissie

heeft daarom met de Moderniseringsrichttijn
regets geintroduceerd die zien op de

authenticiteit van dergelijke beoorde[ingen en

aanbevetingen. Deze regels gaan getden voor
handetaren die toegang bieden tot consumenten-

beoordetingen van producten.

Voor handelaren die toegang bieden tot
consumentenbeoordelingen van producten,

beter bekend als ontine reviews, gaat op basis

van het lmptementatiewetsvoorstel de

verptichting gel.den dat zij de consument dienen

te informeren over of en hoe de handetaar

verzekert lcontroleert, zo licht de wetgever toe)18

dat de gepubticeerde consumentenbeoordetingen

afkomstig zijn van consumenten die het product

daadwerketijk hebben gebruikt of aangekocht.

Deze informatie wordt in een nieuw artikeI
ó:193e tid 3 BW ook aangeduid ats essentieet.le

Dientengevolge kan er sprake zijn van een

oneertijke hande[spraktijk indien deze informatie

niet, onjuist of op onduidetijke wijze wordt

verstrekt en de consument hierdoor een andere

bestissing over de transactie neemt of kan

nemen dan hij had genomen aLs hij die informatie

wel. (tijdig) had gekregen.

Ten aanzien van consumentenbeoordetingen

worden tevens een aantaI nieuwe handels-

praktijken aangemerkt ats praktijken die onder

a[te omstandigheden misteidend zijn. De

votgende praktijken worden toegevoegd aan het

huidige artikel ó:1939 BW:
. Het beweren dat beoorde[ingen Íreviews] van

producten zijn ingediend door consumenten die

het produci daadwerkelijk hebben gebruikt of

aangekocht, zonder dat de handetaar redelijke

en proportionete stappen heeft genomen om na

te gaan of deze beoordetingen daadwerketijk

afkomstig zijn van dergetijke consumenten

Inieuw onderdeel zl. Dergetijke stappen kunnen

bijvoorbeetd inhouden dat de handetaar degene

die de review plaatst verzoekt om informatie om

na te gaan of de consument het product daad-

werketijk heeft gebruikt of aangekocht.2o Er

wordt hier in feite een monitoringspticht

geintroduceerd voor de handetaar
. Het plaatsen of doen ptaatsen van vatse

beoordelingen of aanbevelingen van consu-

menten of op misleidende wijze voorstellen

van consumentenbeoordetingen of aan-

bevetingen op sociate media, teneinde

producten te promoten Inieuw onderdeeI aa].

Dit laatste is bijvoorbeetd aan de orde

wanneer atteen positieve beoordetingen

worden gepubticeerd en de negatieve

beoordeting worden verwijderd, aldus de

wetgever op pagina 5 in de concept Memorie

van Toetichting.

o
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Gepersonaliseerd aanbod; geautomatíseerde

besluitvorming

ln het kader van de modernisering van het

consumentenrecht, worden in het lmptementatie-

wetsvoorstel bepaLingen voorgesteld die zien op

het doen van een gepersonatiseerd aanbod.

Handetaren kunnen consumenten een

gepersonatiseerd aanbod doen op basis van

gegevens van de consument, zoats bepaatde

kenmerken of bekend koopgedrag. lndien sprake

is van een gepersonatiseerd aanbod, dat tot stand

is gekomen door middeL van geautomatiseerde

bestuitvorming, is de handetaar op grond van het

nieuwe artikel ó:230m tid 1 onderdeet u BW

gehouden om de consument daarover te

informeren. Uit de concept Memorie van Toe-

tichtlng volgt dat deze informatieverpl.ichting niet

van toepassing is bij zogenoemde "dynamische"

en "realtime" aanbiedingen, waarbij de prijs zeer

ftexibel is en sne[ veranderd wordt naar aan-

leiding van de vraag op de markt, wanneer er bij

die technieken geen sprake is van personaliseren

op basis van geautomatiseerde bestuitvorming.2l

Uiteraard is op het doen van een gepersonatiseerd

aanbod ook de Atgemene verordening gegevens-

bescherming IAVG) van toepassing.

Uitbreiding huidige regelgeving voor
digitale inhoud en diensten en het betalen
met persoonsgegevens

Het toepassingsbereik van de huidige consumenten-

wetgeving wordt middets het lmptementatiewets-

voorstel uitgebreid tot overeenkomsten voor het

verrichten van digitate diensten, zoals sociaI

mediadiensten, of de levering van digitale

inhoud. Dit vindt ptaats door het wijzigen van

diverse begripsbepatingen uit Boek ó BW.

Geheel nieuw voor het BW is de voorgestetde uit-
breiding van het toepassingsbereik van bepaaLde

regets van consumentenbescherming op over-

eenkomsten voor het verrichten van digitate

diensten of de levering van digital.e inhoud waar-
voor met persoonsgegevens wordt betaatd

[zonder dat er ook in getd wordt betaatd]. Ats

gevolg van de implementatie zal voor

consumenten bij een [ontine] aankoop van een

digitate dienst of digitate inhoud met persoons-

gegevens dezelfde bescherming getden ats bij

de [onLine) aankoop tegen een prijs in getd.

Door de voorgestetde wijziging zaL Afdeting 2b

Boek ó BW, waarin de bepatingen zijn opgenomen

die getden voor overeenkomsten tussen

handelaren en consumenten, gaan getden voor

overeenkomsten voor het verrichten van digitate

diensten of de levering van dígitale inhoud waar-
voor met persoonsgegevens wordt betaal.d. Het

gaat dan, kort samengevat, met name om de

precontractuete informatieverptichtingen en het

herroepingsrecht (nieuw artike[ ó:230r tid 5 en

rid ó BW).

Strengere regels over prijsvoordelen
Naast de wijzigingen van Boek ó BW, bevat het

I m plementaiiewetsvoorsteI ook wijzi g i n gen va n

de Prijzenwet en het Besl.uit prijsaanduiding

producten. Een nieuwe bepating wordt
gei'ntroduceerd die ziet op de zogenoemde 'van-

voor' aanbiedingen. De wetgever licht toe dat de

handetaar bij aankondigingen van prijs-

verminderingen ats referentieprijs ['van'-prijsl
de laagste vorige prijs dient te hanteren die door

hem is toegepast gedurende een periode van ten

minste 30 dagen voorafgaand aan de prijs-

vermindering.22 Uit de concept Memorie van

ïoel.ichting op de wet vol.gt dat het toegestaan

bLijft om een prijsvoordeeI te presenteren dat

niet is afgezet tegen een eerder gehanteerde

prijs. Bijvoorbeetd vergelijkingen met een

concurrent of een korting ten opzichte van de

adviesprijs.

De Nedertandse wetgever heeft met betrekking

tot de regels over aanbiedingen gebruik gemaakt

van de ruimte die in de Moderniseringsrichttijn
is geboden om bepaatde uitzonderingen te

introduceren, waaronder voor beperkt houdbare

goederen en voor producten die minder dan

30 dagen op de markt zijn. Deze uitzonderingen

worden opgenomen in het Bestuit prijs-

aanduiding producten.

Aanscherping van de handhaving; getd-
boetes en sanctiecriteria
Naast de wijziging van de consumenten-

beschermingsregets, votgt uit het lmptementatie-

wetsvoorstel ook dat de sanctionering van de

bovengenoemde regetgeving wordt aangescherpt.

De sancties worden na inwerkingtreding van

het lmptementatiewetsvoorsteI in Nedertand

o
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opgenomen in de Wet handhaving consumenten-

bescherming [Whcl. ln het kadervan de sanctio-

nering krijgen de Autoriteit Consument en

Market tACM) en de Autoriteit Financiëte

Markten IAFM] nieuwe bevoegdheden.

Ten eerste wordt met het lmptementatiewets-

voorsteI een geldboete geintroduceerd voor

overtredingen van de nationate bepal.ingen die

zijn vastgestetd op grond van de richttijn
oneertijke bedingen, de richttijn oneerIijke

handelspraktijken, de richttijn prijsaanduiding

en de richttijn consumentenrechten. Deze geld-

boetes hebben een maximum van ten hoogste

vier procent Iof in bepaatde gevalten tien procent)

van de jaaromzet van de handetaar in de des-

betreffende [idstaat of [idstaten. Ats geen

informatie over de jaaromzet van de handetaar

beschikbaar is, getdt een maximate getdboete

van ten hoogste € 2 miLjoen.

Verder wordt er in het lmptementatiewets-
voorstel voorgestetd om een niet-timitatieve en

indicatieve tijst met criteria op te nemen in

artiket 2.10 Whc waarmee de bevoegde autoriteit
rekening moet houden bij het vaststellen van een

passende sanctie. Het doeI van deze Lijst is het

bevorderen van een consistentere sanctie-
toepassing van de nationale bepatingen die zijn

vastgestetd op grond van bovengenoemde richt-
lijnen binnen de Europese Unie. Onder meer
moet de toezichthouder, waar passend, bij het

bepaten van de sanctie kijken naar de aard,

ernst, omvang en duur van de inbreuk, de maat-

regeten die de overtreder heeft getroffen om de

door de consumenten geteden schade te

beperken of te verhelpen, eventuele eerdere

inbreuken van de handetaar en de door de

handelaar a[s gevolg van de inbreuk behaatde

financië[e voordelen of vermeden verliezen.

Tijdtijn
De wet is recentetijk geconsutteerd. Uitertijk op

28 november 2021 dient de Moderniserings-

richttijn in nationaaI recht zijn omgezet. Het

lmptementatiewetsvoorsteI treedt in werking

met ingang van28 mei 2022.
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