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Mr. K.L. Gerhards1

Over tussenpersonen die informatie moeten 
verschaffen: het Europese Hof van Justitie biedt 
verduidelijking

Bb 2022/94

1. Inleiding

Het zijn vragen die in de praktijk regelmatig opkomen: 
hoe wordt op correcte wijze voldaan aan de informatie-
verplichtingen voor de overeenkomst op afstand en voor 
wie gelden die verplichtingen eigenlijk? In het Tiketa-
arrest biedt het Europese Hof van Justitie verduidelijking 
over deze onderwerpen.2 Ook zeer relevant voor de Neder-
landse rechtspraktijk, zo blijkt onder meer uit de wijziging 
van de richtlijn voor sanctionering van schending van es-
sentiële informatieplichten (de “Richtlijn Sanctiemodel es-
sentiële informatieplichten”) door de rechtbanken, naar 
aanleiding van het Tiketa-arrest. Het arrest is voorts al 
meerdere malen in de nationale rechtspraak aangehaald en 
naar verwachting zal dat in de toekomst alleen maar vaker 
gebeuren. Ik kom daar in dit artikel op terug.
De bespreking van het Tiketa-arrest staat in deze bijdrage 
centraal. Allereerst zullen de feiten en omstandigheden die 
hebben geleid tot het arrest worden weergegeven (par. 2). 
Hierna zal kort het juridisch kader omtrent de hier relevante 
informatieverplichtingen voor de handelaar bij een over-
eenkomst op afstand worden geschetst (par. 3). Voorts zal 
worden stilgestaan bij de beslissing van het Hof van Justitie 
in het Tiketa-arrest (par. 4). Daarna zal nadere toelichting 
worden gegeven over de wijziging van de Richtlijn Sanctie-
model essentiële informatieplichten (par. 5). Besloten wordt 
met een conclusie, alsook een beknopte toelichting voor de 
relevantie voor de praktijk aan de hand van recente, natio-
nale jurisprudentie (par. 6).

2. Feiten en omstandigheden

Op 7 december 2017 heeft M. Š. bij Tiketa een ticket gekocht 
om op 20 januari 2018 een cultureel evenement te bezoe-
ken. Tiketa is een partij die via haar website tickets voor eve-
nementen verdeelt, die worden georganiseerd door derden. 
Ook in dit geval werd aan M. Š., vóór de voltooiing van de 
aankoop van het ticket, gemeld dat het betreffende evene-
ment werd georganiseerd door een derde partij, te weten 
“Baltic Music”. In rode letters stond daar de volgende tekst 
bij opgenomen: “De organisator van dit evenement draagt de 
volledige verantwoordelijkheid voor het evenement, voor de 
kwaliteit en de inhoud daarvan alsook voor de daarop betrek-
king hebbende informatie. Tiketa is de ticketverdeler en han-
delt als kenbaar gemaakte tussenpersoon”. Op de website van 

1 Kirsten Gerhards is advocaat bij Kennedy Van der Laan.
2 Hof van Justitie 24 februari 2022, ECLI:EU:C:2022:112 (Tiketa/M. Š.), hierna 

het “Tiketa-arrest”.

Tiketa waren voorts algemene voorwaarden beschikbaar 
waarin meer informatie stond over de betrokken dienstver-
lener en eventuele terugbetaling van tickets.
Op het ticket van M. Š. was slechts een deel van voornoemde 
algemene voorwaarden opgenomen, met name de volgende 
tekst: “De tickets worden niet ingeruild of terugbetaald. In 
geval van annulering of uitstel van het evenement is de or-
ganisator [ervan] volledig verantwoordelijk voor de terug-
betaling van de prijs van de tickets”. Daarnaast werd op het 
ticket vermeld de naam, het adres en het telefoonnummer 
van Baltic Music en werd erop gewezen dat deze organisator 
volledig verantwoordelijk was “voor het evenement, voor de 
kwaliteit en de inhoud daarvan alsook voor de daarop betrek-
king hebbende informatie”, aangezien Tiketa slecht handelde 
als ticketverdeler en “kenbaar gemaakte tussenpersoon”.
Op het moment dat M. Š. eenmaal aankomt bij het evene-
ment op de geplande datum, komt hij er via een bordje bij 
de ingang achter dat het evenement niet doorgaat. Twee 
dagen hierna stelt Baltic Music Tiketa op de hoogte dat het 
evenement inderdaad was geannuleerd en dat de tickets te-
rugbetaald konden worden. Diezelfde dag informeert Tiketa 
M. Š. op haar beurt over de mogelijkheid tot terugbetaling 
van diens tickets. Zodra M. Š. zich echter tot Tiketa richt 
om terugbetaling van zijn ticket, alsook vergoeding van 
reiskosten en de immateriële schade die hij zou hebben ge-
leden als gevolg van de annulering van het evenement te 
verzoeken, verwijst Tiketa M. Š naar Baltic Music. Tiketa is 
immers slechts tussenpersoon, en Baltic Music is verant-
woordelijk voor het evenement, aldus Tiketa. Een reactie op 
de verzoeken die M. Š. echter vervolgens aan Baltic Music 
richt blijft echter uit.
De als gevolg hiervan door M. Š. aangespannen procedure 
leidt bij de hoogste rechterlijke instantie in Litouwen tot 
een aantal interessante prejudiciële vragen. Het eerste on-
derdeel betreft de prejudiciële vraag of een persoon die als 
tussenpersoon optreedt bij de aankoop van een ticket voor 
een evenement door een consument kan worden aange-
merkt als handelaar in de zin van de Richtlijn consumenten-
rechten,3 die gebonden is aan de relevante verplichtingen in 
de Richtlijn consumentenrechten, partij is bij de verkoop- 
en dienstverleningsovereenkomst met de consument, en 
ten aanzien van wie de consument zijn rechten kan doen 
gelden en eventueel een klacht kan indienen of een vor-
dering in rechte kan instellen. Het tweede onderdeel ziet 
op het opnemen van bepaalde informatie in de algemene 

3 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richt-
lijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (“Richtlijn con-
sumentenrechten”).
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voorwaarden. Meer specifiek gaat het om de vraag of aan 
de informatieverplichtingen (hieronder nader omschreven) 
is voldaan indien deze informatie alleen aan de consument 
wordt verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst in de 
algemene voorwaarden voor de dienstverlening, die op de 
website van de tussenpersoon beschikbaar zijn en welke 
de consument op actieve wijze heeft goedgekeurd door het 
daartoe bestemde vakje aan te vinken. Daarop aansluitend 
is ook de vraag gesteld of die verstrekte informatie een inte-
graal onderdeel van de overeenkomst vormt, ook als die in-
formatie niet op een duurzame gegevensdrager is verstrekt 
en/of aan de consument vervolgens ook geen bevestiging 
van de gesloten overeenkomst is gestuurd op een dergelijke 
gegevensdrager.

3. Informatieverplichtingen voor de 
handelaar

Voordat op het oordeel van het hof wordt ingegaan, zal eerst 
kort worden toegelicht welke informatieverplichtingen in 
een dergelijke casus voor een handelaar gelden. Het gaat 
hier om een overeenkomst die op afstand is gesloten (na-
melijk via een website), en hiervoor gelden de bepalingen 
omtrent informatieverplichtingen uit de Richtlijn con-
sumentenrechten, welke zijn geïmplementeerd in artikel 
6:230m BW. Zo is een handelaar verplicht om informatie 
te verstrekken over, onder meer, diens identiteit en adres, 
de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten en de 
prijs hiervan. Deze informatie dient te worden verstrekt op 
een duidelijke en begrijpelijke wijze en in duidelijke en be-
grijpelijke taal, op een wijze passend bij de gebruikte mid-
delen voor communicatie op afstand. De handelaar doet dit 
voordat de consument aan de overeenkomst gebonden is.4 
Na het sluiten van de overeenkomst is de handelaar ver-
plicht de consument de overeenkomst te verstrekken op een 
duurzame gegevensdrager. Hierin moet ook de informatie 
uit artikel 6:230m lid 1 BW worden opgenomen, tenzij de 
handelaar deze informatie voor het sluiten van de overeen-
komst al op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt.
Voornoemde verplichtingen gelden voor de “handelaar” 
jegens de consument bij een verkoop op afstand. De han-
delaar is de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het 
kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsac-
tiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens 
hem of voor zijn rekening optreedt.5

4. Arrest Hof van Justitie

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag over de hoe-
danigheid van de tussenpersoon, oordeelt het hof dat ook 
de natuurlijke of rechtspersoon die als tussenpersoon op-
treedt namens of voor rekening van een handelaar, kwalifi-
ceert als handelaar. Bij het bepalen of een persoon als han-
delaar kan worden gezien, wordt geen rekening gehouden 
met de vraag of die persoon wel of niet diens verplichtingen 

4 Artikel 6:230m jo. 6:230v BW.
5 Artikel 6:230g sub c BW.

krachtens de Richtlijn consumentenrechten is nagekomen. 
Evenmin is van belang of deze tussenpersoon de consument 
heeft geïnformeerd dat hij in hoedanigheid als tussenper-
soon handelde. In een dergelijke situatie worden derhalve 
zowel de tussenpersoon als hoofdhandelaar als “handelaar” 
gekwalificeerd, op wie voornoemde relevante (informatie)
verplichtingen rusten.6

Het hof beantwoordt eveneens de prejudiciële vraag over de 
verstrekking van informatie conform de voor de handelaar 
geldende verplichtingen. Het hof maakt hierbij onderscheid 
tussen enerzijds de materiële verplichtingen om bepaalde 
informatie te verstrekken en anderzijds de verplichtingen 
omtrent de wijze waarop de informatie wordt verstrekt. 
Voor wat betreft de materiële verplichtingen, zoals opge-
nomen in artikel 6:230m lid 1 BW, geldt dat deze tot doel 
hebben ervoor te zorgen dat de consument die informatie 
heeft die nodig is om te kunnen beslissen of hij een over-
eenkomst wil aangaan met de handelaar, alsmede de infor-
matie benodigd voor een goede uitvoering van de overeen-
komst en uitoefening van de rechten van de consument.7 
Volgens het hof verbiedt de Richtlijn consumentenrechten 
echter niet het gebruik van bepaalde communicatietech-
nieken voor het beschikbaar stellen van voornoemde infor-
matie.8 Dit leidt derhalve tot de conclusie dat een handelaar 
deze informatie ook aan de consument mag verstrekken in 
de voor het verrichten van de diensten gebruikte algemene 
voorwaarden die op de website van de tussenpersoon be-
schikbaar zijn. Vereist is wel dat de consument op actieve 
wijze zijn goedkeuring verleent door het daartoe bestemde 
vakje aan te vinken. De informatie moet eveneens op duide-
lijke en begrijpelijke wijze ter kennis worden gebracht.
Let wel, deze informatieverstrekking laat de verplichting 
voor de handelaar om de bevestiging van de overeenkomst 
op een duurzame gegevensdrager aan de consument te ver-
strekken onverlet, al staat dit er niet aan in de weg dat die 
informatie een integraal onderdeel van de overeenkomst 
vormt.9

5. Wijziging Richtlijn Sanctiemodel essentiële 
informatieplichten

Naar aanleiding van het Tiketa-arrest hebben de Neder-
landse rechtbanken de Richtlijn Sanctiemodel essentiële 
informatieplichten10 gewijzigd. Deze richtlijn is op 15 de-
cember 2021 door het LOVCK11 in het leven geroepen naar 
aanleiding van een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad 
over – onder meer – de sanctionering van een schending 
van de informatieplichten van art. 6:230m en 6:230v BW.12

In de richtlijn worden twee categorieën sancties vastge-
steld, te weten (i) één tot en met drie voldoende ernstige 

6 Tiketa-arrest, r.o. 26-35.
7 HvJ 10 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:576, (Amazon EU), r.o. 43.
8 Tiketa-arrest, r.o. 46.
9 Tiketa-arrest, r.o. 53.
10 De Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten kan hier worden ge-

raadpleegd: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijn-
sanctiemodel-essentiele-informatieplichten.pdf.

11 LOVCK is de afkorting voor het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton.
12 Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677.

T2_Bb_2225_bw_V2A.indd   358T2_Bb_2225_bw_V2A.indd   358 12/7/2022   8:41:49 PM12/7/2022   8:41:49 PM



359Afl. 25 - december 2022Bb  2022/94

 OVER TUSSENPERSONEN DIE INFORMATIE MOETEN VERSCHAFFEN

schendingen van de essentiële informatieplichten worden 
gesanctioneerd met een vermindering van 25% van de 
hoofdsom; en (ii) meer dan drie voldoende ernstige schen-
dingen van de essentiële informatieplichten worden gesanc-
tioneerd met een vermindering van 50% van de hoofdsom. 
Voorts vermeldt de Richtlijn Sanctiemodel essentiële infor-
matieplichten dat de rechtbank ook moet toetsen of artikel 
6:230t lid 2 BW en artikel 6:230v lid 7 BW correct zijn na-
geleefd. Indien er op basis van die artikelen kan worden ge-
concludeerd dat (een deel van) de essentiële informatie in 
de duurzame gegevensdrager ontbreekt, dan geldt dat ook 
als één schending.
Ter onderbouwing licht de Richtlijn Sanctiemodel essentiële 
informatieplichten het een en ander toe. Om te bewijzen, 
tijdens een procedure, dat de precontractuele informatie-
plichten zijn nageleefd, moeten stukken worden overlegd 
die inzicht geven in het bestelproces van de handelaar, zoals 
via printscreens van de website. Als deze precontractuele in-
formatie echter in de algemene voorwaarden is opgenomen, 
dan moet worden voldaan aan de in het Tiketa-arrest gefor-
muleerde voorwaarden, en moet bovendien worden aange-
duid op welke plek in de algemene voorwaarden de vereiste 
informatie gevonden kan worden. Voorts dient een kopie 
van de duurzame gegevensdrager te worden ingebracht ter 
onderbouwing van de juiste naleving van de informatie-
plichten, zoals een e-mailbevestiging of een factuur.

6. Conclusie en belang voor de praktijk

Het Tiketa-arrest heeft behoorlijke invloed op de uitleg van 
de informatieverplichtingen bij overeenkomsten op afstand 
tussen een handelaar en een consument. Ten eerste is met 
het Tiketa-arrest verduidelijkt dat het begrip ‘handelaar’ 
ruim dient te worden geïnterpreteerd. Dit betekent dat een 
tussenpersoon ook als handelaar kan worden aangemerkt, 
ongeacht of hij de consument op de hoogte heeft gesteld 
van diens hoedanigheid. Voor die tussenpersoon gelden dan 
dezelfde verplichtingen als voor de handelaar, zoals de ver-
plichting om bepaalde informatie te verstrekken.
Ten tweede kan onder omstandigheden worden volstaan 
met verstrekking van die informatie in de algemene voor-
waarden. Dit is mijns inziens interessant, aangezien dit 
afwijkt van de lijn die de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) voorheen aanhield. Zo heeft de ACM gesteld dat in-
formatie over de identiteit van de handelaar altijd op een 
losse gelabelde pagina dient te staan (bijvoorbeeld gekopt 
als ‘Over ons’), en niet op een onlogische plaats zoals onder 
‘Algemene voorwaarden’.13 Overigens blijft het vereiste dat 
de informatie niet in de algemene voorwaarden ‘verstopt’ 
mag zijn wel overeind, en terecht.14 Immers, de ratio achter 
de verplichte informatieverstrekking is dat de consument 

13 Overigens lijkt het Tiketa-arrest nog niet verwerkt op de informatiepagina 
‘Checklist voor verkoop via internet’ van de ACM, aangezien hier nog im-
mer staat dat gegevens over de identiteit van het bedrijf niet onder de ‘Al-
gemene Voorwaarden’ mogen staan. Zie: 

 https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-
aan-consumenten/checklist-verkoop-via-internet.

14 Rechtbank Noord-Holland 21 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8035, 
r.o. 7.2.

een geïnformeerde, weloverwogen beslissing kan nemen 
over het al dan niet aangaan van een overeenkomst. De con-
sument forceren tot een zoektocht op de website naar de re-
levante informatie die ergens in de algemene voorwaarden 
blijkt te staan lijkt mij derhalve nog steeds onaanvaardbaar.
Dat het Tiketa-arrest van groot belang is voor de praktijk 
blijkt, naast de wijziging van de Richtlijn Sanctiemodel es-
sentiële informatieplichten, eveneens uit de duidelijk zicht-
bare relevantie voor de Nederlandse rechtspraak. Eind 2021 
zag de Hoge Raad al af van beantwoording van bepaalde 
vragen betrekking hebbende op het opnemen van infor-
matie in algemene voorwaarden, omdat het verzoek om een 
prejudiciële beslissing in het Tiketa-arrest toen nog aan-
hangig was bij het Hof van Justitie.15 Na het Tiketa-arrest is 
ook al een aantal uitspraken verschenen waarin het Tike-
ta-arrest wordt aangehaald, zowel betrekking hebbende op 
de uitleg van het begrip ‘handelaar’16 als op de naleving van 
de informatieverplichtingen.17

Kortom, een belangrijk arrest dat zowel bij het bepalen van 
de hoedanigheid als ‘handelaar’ alsook de wijze van het ver-
strekken van de in artikel 6:230m lid 1 BW genoemde infor-
matie als nuttige handleiding kan dienen.

15 Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677, r.o. 3.3. Zie in dat ver-
band tevens Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2022, 

 ECLI:NL:RBNNE:2022:551. Ook in een uitspraak van de Rechtbank Midden 
Nederland van 12 januari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:74, r.o. 4.8.) werd 
gerefereerd aan het toen nog aanhangige Tiketa-arrest.

16 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7157 
en Hof Amsterdam 20 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2712.

17 Zie Rechtbank Gelderland 22 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3278, Recht-
bank Noord-Holland 21 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8035 en 
Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8871.
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